
Podílejte se na tvorbě věstníku a webu obce i Vy – náměty posílejte na ouzahorany@email.cz 
 

  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          3/2018  
 

Vážení spoluob čané, 
 

5. a 6. října proběhly volby do zastupitelstev obcí a 
dne 29.10.2018 bylo ustanoveno nové zastupitelstvo obce. 
Dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem 
zastupitelstva poděkoval za účast u voleb a za projevenou 
důvěru do následujícího volebního období. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat předchozímu starostovi a 
zastupitelstvu obce za velmi dobře odvedenou práci v 
minulém období, na jejíchž základech nyní můžeme stavět 
dál. 

Blíží se závěr roku 2018 a myslím si, že je čas 
informovat Vás o skutečnostech, které nastanou v příštím 
roce. 

Zastupitelstvo obce dne 13.12.2018 schválilo rozpočet 
na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022. V rozpočtu obec počítá vynaložit na 
investice částku přes 10 milionů Kč. Největší investicí je vybudování kanalizace v Sedlicích. Stavba 
započala již v tomto roce, kdy byl vybudován kanalizační řad mimo část Sedlice k čističce odpadních 
vod v Zahořanech. V Sedlicích by se měly práce na kanalizaci rozběhnout začátkem příštího roku a 
ještě téhož roku budou ukončeny. Na tuto investici byla získána dotace ze Státního fondu životního 
prostředí. Sedličtí občané budou o začátku prací a jejich průběhu informování na informativní schůzi, 
která proběhne v dostatečné době před započetím prací. Další investiční akcí je vybudování malé 
vodní nádrže v Oprechticích při Oprechtickém potoku, ke které bude provedeno výběrové řízení a je 
také zažádáno o dotaci. Stavba vodní nádrže bude provedena a dokončena v příštím roce. Kromě 
těchto dvou investic budou v příštím roce realizovány další menší akce a opravy, které budou 
upřesněny v průběhu příštího roku. 

Zastupitelstvo obce na zasedání dne 13.12.2018 schválilo veřejnou vyhlášku č. 2/2018 o 
poplatcích za komunální odpad na rok 2019. Výše poplatků i způsob hrazení zůstává stejný jako 
v roce 2018. Každý majitel nemovitosti obdrží složenku s patřičnou částkou k zaplacení. Platbu bude 
možné uskutečnit převodem na účet obce, složenkou nebo v hotovosti na poště Partner 
v Zahořanech. Termín splatnosti je k 31.5.2018. Více informací naleznete ve veřejné vyhlášce, která je 
umístěná na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě v Zahořanech. 

Poslední svoz popelnic v roce 2018 proběhne 31.12.2018. 

Vážení spoluobčané, tak jak jste byli již v minulosti žádáni, žádám i já Vás o 
lepší spolupráci při nakládání s odpady. Aby byly kontejnery na tříděný odpad lépe 
využívány, minimalizujte objem odpadu, než jej vložíte do kontejneru. Pokud toto 
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není možné a objemově nelze tento odpad do kontejneru umístit, je 
nepřípustné jej uložit vedle kontejneru. Tento odpad je možné 
likvidovat při sběru velkoobjemového odpadu. Sběr velkoobjemového 
odpadu se uskuteční 16. a 17. března 2019.  

Blíží se Vánoční svátky, Nový rok. Tímto Vám jménem svým a 
jménem zastupitelstva obce přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, 
spokojenosti a úspěchů v osobním i v pracovním životě. Společně se 
zastupitelstvem obce se těším na spolupráci s Vámi v roce 2019. 
 

Ing. Pavel Vondrovic 

Starosta obce 

 

 

       22.6.2019 Haima cup  

 
SDH Oprechtice pořádá 22.6.2019 Haima cup 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
na podporu dětského onkologického oddělení v Plzni 
(denní i noční soutěž) 
fotbalové hřiště Zahořany od 11 hodin 
více na www.haimacup.sdhoprechtice.cz 
 
 
 

        Oslava výročí 100 let republiky v Hříchovicích                    Slavnostní rozsvícení stromku ve Staněticích 

Aktuáln ě: 
Svozy popelnic:  
Pondělí         17.12.2018 
Pondělí         31.12.2018 
Pondělí         14.1.2019 
Pondělí         28.1.2019 
Pondělí         11.2.2019 
 
Hasičské valné hromady 

29.12.2018 Sedlice 
11.1.2019 Bořice 
11.1.2019 Hříchovice 
12.1.2019 Zahořany 
19.1.2019 Stanětice 
 
Další kulturní akce 
24.12.2019 Hříchovice 
Vánoční zpěvy na dupárně 
 
28.12.2019 Hříchovice 
Šachový turnaj pro místní 
 
29.12.2019 Hříchovice 
Pingpongový turnaj 
 
1.1.2019  
Novoroční výšlap na Úlíkov 
 
12.1.2019 Oprechtice  
Hasičský bál 
 
9.2.2019 Zahořany 
Hasičský bál 
 
23.2.2019 Zahořany 
Maškarní bál 
 


