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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          1/2022  

 

Vážení spoluobčané, 

 obdrželi jste první vydání věstníku, kde se Vás 
pokusím seznámit se všemi důležitými informacemi a plány, 
které pro Vás obecní zastupitelstvo pro tento rok připravilo 
a připravuje. Dnešní doba není lehká. Sotva jsme se stačili 
vzpamatovat z koronavirové krize, musíme se vypořádávat s 
energetickou krizí, s růstem cen a i válkou na Ukrajině. 
Věřím však, že společnými silami tuto nelehkou dobu 
zvládneme. 

 V prosinci 2021 obecní zastupitelstvo schválilo 
rozpočet na rok 2022. Byl předložen ve výrazném schodku, 
a to z důvodu naplánování mnoha investičních akcí a oprav. 
Zásadními a nejnákladnější investicemi je dokončení 
výstavby vodovodu ve Staněticích, rekonstrukce vodní 
nádrže před obecním úřadem v Zahořanech, rekonstrukce 
sociálního zařízení mateřské školy či oprava koupaliště v Oprechticích. Kromě těchto finančně 
náročných akcí jsou naplánovány další opravy a investice menšího rozsahu ve všech místních částech. 
Prioritou obce je samozřejmě na tyto akce získat dotace, aby tak došlo ke zmenšení schváleného 
schodku, což už se u některých akcí podařilo. 

 Novinkou pro tento rok je, že Vás jako občany dle nového zákona o odpadech musím 
informovat o odpadovém hospodářství za předchozí rok. Podrobné informace naleznete na webových 
stránkách nebo na úředních deskách v jednotlivých částech obce, včetně informací jaké druhy odpadu 
můžete třídit. Celkově naše obec v roce 2021 vyprodukovala 340 tun odpadů (směsný i tříděný odpad) 
a jejich likvidace obec stála skoro 1.300.000,- Kč. Vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům na 
likvidaci odpadu a to zejména směsného na Vás musím apelovat, abyste se snažili co nejvíce předcházet 
vzniku odpadů nebo se pokoušeli o jejich menší produkci. Správné roztřídění odpadu do nádob na 
tříděný odpad pomáhá jejich dalšímu využití. Chtěl bych Vás také upozornit, že je možné do nádob na 
plast odkládat nápojové plechovky, nápojové kartony nebo dokonce polystyren z obalů výrobků. 
V měsíci květnu se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve všech částech obce a 
to v úterý 17. května na obvyklých místech. Žádám Vás, abyste odpad ukládali na určená místa až po 
přistavení kontejnerů. 

 V předchozích dvou letech se díky onemocnění covid-19 veškeré kulturní dění v naší obci 
zastavilo. Se zrušením koronavirových opatření snad přichází návrat k normálnímu životu. Obec a 
spolky v naší obci již uskutečnily nebo připravují mnoho kulturních akcí a aktivit, aby opětovně došlo 
k návratu kultury do naší obce. Součástí tohoto věstníku je přehled nejbližších akcí, které se v obci 
uskuteční. Za všechny pořadatele Vás na ně srdečně zvu. 
 

Obec Zahořany 

Obec Zahořany 
Zahořany 7 
34401 Domažlice 1 
 
pevná linka: +420 379 768 520 
mobilní tel.:  +420 724 182 573 
 
web: http://www.obeczahorany.cz 
e-mail: ouzahorany@obeczahorany.cz 
 
Úřední hodiny: 
Pondělí: 7:30 - 11:30,  13:00 - 17:00 
Středa: 7:30 - 11:30,  13:00 - 17:00 
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 Na podzim tohoto roku nás čekají, tak jako všechny obce 
v republice, volby do zastupitelstev obcí. Uskuteční se 23. a 24. září. 
Ohlédnu-li se zpět na předchozí čtyři roky a mám-li zhodnotit činnost 
zastupitelstva v tomto volebním období, myslím si, že se podařilo 
uskutečnit mnoho pro zlepšení kvality života v obci. Zejména důležitým 
krokem bylo započetí výstavby vodovodu do Stanětic, kdy špatná 
kvalita vody a její nedostatek byl jedním z palčivých problémů. Mimo 
to došlo např. k dokončení vodní nádrže v Oprechticích, výstavbě 
oddílné kanalizace v Sedlicích, vybudování dětského hřiště v mateřské 
škole, odkoupení objektu čp. 32 v Zahořanech pro budoucí technické 
zázemí obce, odkoupení domu čp. 9 v Bořicích pro budoucí víceúčelové 
zařízení a mnoho dalšího. Vždy byla přitom snaha zajistit prostředky na 
tyto akce u poskytovatelů dotací, čímž se podařilo i zlepšit finanční 
stránku obce. Taktéž nebylo zapomenuto na budoucnost a 
zastupitelstvo začalo připravovat i projektovou přípravu budoucích 
investičních akcí.  

 Vážení spoluobčané, závěrem mého krátkého povídání Vám 
děkuji za Vaši dosavadní spolupráci a věřím, že letošní rok proběhne v 
daleko radostnější náladě a větší pohodě než předcházející 2 roky. 
  
 
Ing. Pavel Vondrovic 

Starosta Obce Zahořany  

 

 

                     
Způsob platby poplatku za komunální služby a za psa: 
 
Sazba poplatku za komunální odpad: 
550,- Kč na 1 občana, 
450,- Kč na občana důchodce bez jiného příjmu, 
550,- Kč chalupář (za každý objekt). 
 
Sazba poplatku za psa: 
100,- Kč za prvního psa, 
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa. 
 
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. 2021  
na účet obce číslo 0762075359/0800 nebo obdrženou poštovní  
poukázkou nebo v hotovosti na obecním úřadě v Zahořanech. 
Pro platby převodem nutno uvést čtyřmístný VS (číslo obce a čp.). 
 
- příklad: Zahořany čp. 7 = VS 1007 
 
Čísla jednotlivých obcí: 
1 - Zahořany 
2 - Bořice 
3 - Sedlice 
4 - Stanětice 
5 - Hříchovice 
6 – Oprechtice 

Aktuálně: 
Svozy popelnic:  
Pondělí           2.5.2022  
Pondělí         16.5.2022 
Pondělí         30.5.2022 
Pondělí         13.6.2022 
Pondělí         27.6.2022 
Pondělí         11.7.2022 
Pondělí         25.7.2022 
 
Svoz velkoobjemového odpadu: 
17. května 2022 
 
 
 
Plánované akce 
13.5. – Stanětice divadlo 
„Program na záchranu mužů“  
21. – 22.5. – Bořice pouť 
28. – 29.5. – Hříchovice pouť  
4.6. – Bořice okrsková hasičská 
soutěž 
18.6. –Zahořany hasičská soutěž 
O pohár starosty obce 
25.6. – Sedlice koncert 4 Hlavy   
16. – 17.7. – Oprechtice pouť 
16. – 17.7. – Stanětice pouť 
23.7. – Sedlice koncert CODA 
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