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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          2/2022  

 

Vážení spoluobčané, 
 
Vánoce jsou již za dveřmi a rok 2022 se kvapem blíží ke 
svému závěru. Každý z nás na jeho konci jistě bilancuje 
letošní rok, jaký byl, co jsme si naplánovali a co se podařilo 
splnit. Je tedy i teď na mně, ohlédnout se zpět a zhodnotit 
uběhlý rok v obci. 

Sotva se zdálo, že jsme se s covidem naučily pomalu žít, 
přišel válečný konflikt na Ukrajině, který zamíchal kartami na 
všech frontách. Začali jsme se potýkat se zdražováním 
prakticky veškerého zboží a služeb včetně energií, které májí 
dopad i na naší obec a její rozpočet. Zejména příští rok 
ukáže, jak se dokážeme s nastalou situací vyrovnat, ale 
pevně věřím, že se nám toto nelehké období podaří 
překlenout. Pojďme však k pozitivnějším záležitostem.  

Dnes již bývalé zastupitelstvo obce si pro tento rok naplánovalo několik investičních akcí a oprav. 
Na řadu z nich se podařilo získat dotace. Jako stěžejní bylo vybudování vodovodu do Stanětic, který se 
podařilo dokončit a již je řada objektů na něj napojena. Zbývající budou napojeny začátkem příštího 
roku.  Velkou investicí byla rekonstrukce vodní nádrže v Zahořanech, která je prakticky dokončena a 
chybí již jenom terénní a menší úpravy okolo ní. Dále se uskutečnily další z plánovaných akcí a oprav 
například: úprava cesty a plochy pod tříděné odpady v Sedlicích, oprava cesty ke koupališti ve 
Staněticích, oprava koupaliště v Oprechticích, oprava zvonu a výměna oken kapličky v Oprechticích, 
osazení měřiče rychlosti v Hříchovicích, oprava prostor pro hasičskou techniku v Hříchovicích, 
rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole v Zahořanech atd. Bohužel jak to někdy bývá, ne 
všechny z plánů se podaří naplnit a tak tedy oprava fasády kapličky v Zahořanech je přesunuta na příští 
rok z důvodu nutnosti řešení snížení vlhkosti zdiva a dlouho plánované vybudování technického zázemí 
obce se také odkládá z důvodu nutnosti provést přeložku elektrického vedení. 

 Na podzim roku se v celé republice uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. Z nich vzešlo nové 
zastupitelstvo naší obce, které se ustanovilo 18. října a jeho prvním úkolem byla příprava rozpočtu 
včetně investičních akcí pro rok 2023. Dnes Vám již mohu sdělit, že rozpočet byl schválen na zasedání 
zastupitelstva 14. prosince a plánuje na investice vynaložit přes 7,5 milionu korun. S jeho obsahem 
a plány na příští rok bych Vás seznámil konkrétněji v příštím vydání věstníku. 

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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V příštím roce plánujeme obnovit kulturní akce, které se z důvodu 
onemocnění Covid-19 rušily a nekonaly. A tak ke každoročnímu vítání 
občánků, bude opět pořádána oslava mezinárodního dne žen a beseda 
se seniory. Spolky z jednotlivých místních částí budou také pořádat své 
tradiční akce. Doufám, že si tedy všichni přijdete na své. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi závěrem Vám popřát klidné a 
veselé prožití vánočních svátků a do roku 2023 Vám přeji hlavně pevné 
zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě. 

 
Starosta obce 

 

        Změna svozu popelnic 

 
 

!!!!!Upozorňujeme na změnu vývozu popelnic. Z důvodu vánočních 
svátků je pravidelný vývoz popelnic přesunut z pondělí 26.12.2022 na 
pátek 23.12.2022. Následující vývoz již proběhne dle zvyklostí 
9.1.2023!!!!! 

 OPRECHTICE FIRESPORT HLEDÁ NOVÉ ČLENY 

 
Sportovní hasičský tým Oprechtice Firesport spustil nábor nových 
členů. Cílí zejména na mladé lidi, kteří se budou chtít postupně 
zlepšovat. Jejich činnost je celoroční. V zimním období chodí pravidelně 
trénovat do atletického tunelu v Domažlicích a organizují společné 
setkání např. na bowlingu, motokárách apod. 

 
Zájemci se mohou hlásit na 
fsoprechtice@seznam.cz  
nebo na tel. 730 731 634 
Bližší informace na  
http://oprechtice-firesport.cz/  
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Taktické cvičení hasičů                          Vánoční besídka ve školce 

Aktuálně: 
Svozy popelnic:  
Pondělí       23.12.2022  
Pondělí           9.1.2023 
Pondělí         23.1.2023 
Pondělí           6.2.2023 
Pondělí         20.2.2023 
Pondělí           6.3.2023 
Pondělí         20.3.2023 
 
Plánované akce 
14.1.2023 Zahořany – Bál 
11.2.2023 Oprechtice – Hasičský 
bál 
4.3.2023 Zahořany – Dětský 
maškarní bál 
11.3.2023 Zahořany - Oslava 
MDŽ 
6.5.2023 Hříchovice - Hasičská 
okrsková soutěž 
3.6.2023 Zahořany - Beseda se 
seniory v Zahořanech 
1.7.2023 Zahořany - Vítání 
občánků 
 
Hasičské valné hromady 
6.1.2023 Hříchovice 19:00 
6.1.2023 Bořice 19:00 
7.1.2023 Sedlice 18:00 
14.1.2023 Stanětice 19:00 
21.1.2023 Oprechtice 18:00 
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