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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          2/2020  
 

Vážení spoluobčané, 
máme za sebou první polovinu tohoto roku a jako 

starosta obce bych rád zhodnotil jeho dosavadní průběh. 

Zpočátku roku se stalo to, co nikdo z nás neočekával a 

ani si nedokázal představit. Do našich životů vstoupilo 

onemocnění COVID-19 a zásadně je ovlivnilo ve všech 

směrech. Ze dne na den jsme museli začít dodržovat vládní 

a hygienická nařízení včetně nošení roušek, řada z vás si 

musela začít zvykat na práci z domova, i nákup potravin se 

stal z běžné rutiny rizikovou činností. Také naši obec dění 

v posledních měsících silně zasáhlo. Byly zrušeny všechny 

kulturní akce, například dětský maškarní bál, zahořanský 

blešák, okrsková hasičská soutěž, poutě a mnoho dalších. 

Nebylo možné ani uskutečnit tradiční vítání občánků, které 

zatím bylo odsunuto na podzim tohoto roku. Z důvodu 

velkého rizika, kterému jsme nechtěli občany vystavovat, byl zrušen svoz nebezpečného a 

velkoobjemového odpadu. Prakticky se zastavily aktivity všech spolků a život v obci jako takový. 

Věřím, že se nám toto nelehké období snad již podařilo zvládnout a překonat, a že jste je všichni 

ustáli ve zdraví. Svůj podíl na zvládnutí této těžké zkoušky máte samozřejmě i vy, tím, že jste dodržovali 

vydaná vládní a hygienická nařízení. Chtěl bych však zde také vyzdvihnout i ty, kteří jakýmkoliv 

způsobem pomohli obci. Obrovské poděkování patří zejména ženám ze všech místních částí, které na 

nic nečekaly a ve svém volném čase a s velkým nasazením začaly šít látkové roušky. Díky nim jsme 

mohli v první řadě vybavit rouškami nejrizikovější skupiny - starší občany, důchodce a později i zbytek 

občanů. Velkou pomocí z počátku šití roušek byli i ti z Vás, kteří poskytli materiál k jejich šití, ať už 

tkalouny, gumičky, látky apod. Nesmírně si cením aktivity sborů dobrovolných hasičů ve všech našich 

místních částech, které v tomto složitém období zajišťovaly dezinfekci veřejných míst jako jsou 

autobusové zastávky, kontejnery na tříděný odpad, lavičky. V celé republice sbory dobrovolných hasičů 

dokazují, že jsou jedním z nejdůležitějších spojenců obcí na zvládnutí krizových situací, kterým i 

koronavirová krize je. 

Doufejme, že to nejhorší máme již za sebou, a že se nenaplní předpovědi odborníků, tedy že by 

s příchodem podzimu přišla druhá vlna onemocnění.  

Nyní se snad život v obci opět obnoví, opatření se rozvolnila a vše se pomalu vrací k normálu. Ani 

obecní zastupitelstvo rozhodně nezahálí. Naplánované investiční akce sice zasáhla koronavirová krize, 

nicméně i nadále pracujeme na jejich realizaci. Naší obci se povedlo získat dotaci z Plzeňského kraje na 

vybudování dětského hřiště v areálu Mateřské školy Zahořany. Během letních prázdnin by mělo dojít 

k jeho vybudování a pro nový školní rok by již mělo být k dispozici mateřské škole. Dále zastupitelstvo 

obce rozhodlo o pořízení příkopového mulčovacího ramena, které je již v provozu a bude sloužit 
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k sekání okolo místních komunikací a v hůře dostupných terénech.  

Koncem července by měly započít stavební úpravy komunikace a 

autobusové zastávky včetně jejího odvodnění v Bořicích naproti 

dětskému hřišti, čímž se zlepší podmínky pro nástup cestujících. Během 

léta obec připravuje menší opravy a údržbu svého majetku včetně 

údržby ploch, tak jako již každý rok. Věřím, že Vás v příštím vydání 

věstníku budu moci mnohem více informovat o plnění našich cílů, které 

jsme si jako zastupitelstvo v tomto roce stanovili. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám v závěru mého 

povídání do druhé poloviny roku zejména pevné zdraví, spousty 

pohody a krásné prožití léta. 

 

Starosta Obce Zahořany  

 

 
              Prodej palivového dříví:  

 

 

Obec Zahořany nabízí občanům k prodeji palivové dříví z obecních 

lesů. Cena 400,- Kč/m3 včetně DPH. Pro více informací volejte na 

telefon 724 525 074. 

 

 

 

 

4. ročník hasičské soutěže „O pohár starosty obce“ 

 

 

V sobotu 19.9.2020 od 18 hodin pořádá spolek Oprechtice Firesport 

team z.s. za podpory Obce Zahořany a Sboru dobrovolných hasičů 

Oprechtice již čtvrtý ročník hasičské soutěže O pohár starosty obce . 

 

Podrobnosti na: www.fsoprechtice.cz  

 

 

 

 
 
                          

Denisa Ridel Drahonská ze Stanětic v pořadu ČT „Toulavá kamera“   Cvičný poplach + dětský den v Hříchovicích 

Aktuáln ě: 
Svozy popelnic:  

Pondělí         13.7.2020  

Pondělí         27.7.2020 

Pondělí         10.8.2020 

Pondělí         24.8.2020 

Pondělí           7.9.2020 

Pondělí         21.9.2020 

Pondělí         5.10.2020 

 

Svoz velkoobjemového odpadu: 

31. 10. – 1. 11. 2020 

 

 

 

 

Změna otevírací doby  

Pošta Partner Zahořany  

27. - 31.7. 2020  

od 7.00 do 11.00 hod 

3. - 7. 8. 2020  

od 7.00 do 11.00 hod  
 

Plánované akce 

• 19.7. Zahořany  

Sběr kovového odpadu 

 

• 1.8. Sedlice 

Setkání u Indiána na Sedlické 

hoře 

 

 


