Informace
Obecního úřadu Záhoří
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka
elektrické energie:
v úterý 12. března 2013 od 8.00 do 16.00 v místní části Třešně
dále pak
v úterý 12. března 2012 od 7.00 do 15.00 hodin v Dolním Záhoří od čp. 37 až za
kapličku k čp. 23 a rodinné domky od Agro družstva směrem dolů po pravé straně
a celý areál Agro družstva.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY
Vzhledem k tomu, že vodárna a úpravna pitné vody je napojena na elektrické vedení v úseku
výše uvedeného bezproudí, nepoteče v úterý 12. března 2013 od 7.00 do 15.00 hodin pitná
voda v Horním a Dolním Záhoří, v Kašině Hoře a v Jamném.
V této době si odběratelé mohou provést drobné opravy na přípojkách a rozvodech ve
svých rodinných domech.
STŘÍPKY ZE ŠKOLY
O tom, že škola není jen nutné zlo a povinnosti, ale také zábava, se
přesvědčily děti naší školy. Žáci devátého ročníku pro ně připravili
tzv. „barevné dny“ Soutěží se mezi třídami o to, která třída bude mít
nejvíce kusů oblečení dané barvy. Už jsme měli den modrý, červený,
fialový a
zelený. A už teď děti, učitelé i ostatní zaměstnanci školy shání oblečení černobílé, protože
hned po prázdninách nás čeká černobílá středa.
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Sběr starého papíru provedou žáci Základní školy a Mateřské školy Záhoří v týdnu od
8.dubna do 12. dubna 2013.

SPOLEČENSKÉ POSEZENÍ PŘI OSLAVĚ MDŽ
Místní skupina ČČK ve spolupráci s kulturním výborem ZO v Záhoří srdečně zve všechny
ženy a slečny na „Posezení při příležitosti oslav MDŽ“, které se koná v pátek 15. března
2013 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. K tanci i poslechu zahraje pan Josef
Kozák, občerstvení zajištěno. S krátkým programem vystoupí děti z MŠ Záhoří.
ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Místní skupina ČČK Záhoří pořádá v pátek 12. dubna 2013 zájezd na divadelní představení
Hello Dolly Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Odjezd bude v 17.00 hodin
z autobusové zastávky v Horním Záhoří u kostela sv. Michaela, cena zájezdu je 400,- Kč
(vstupenka 250,- Kč a 150,- Kč doprava).
Pro členky ČČK je jednotná cena zájezdu 250,-Kč.
VEČERNÍ KOUPÁNÍ V LÁZNÍCH BAD FÜSSINGU
Již třetí v pořadí naplánovaný zájezd na večerní koupání v termálních lázních Bad Füssing
v pátek 19. dubna 2013. Odjezd autobusu bude ve 13.00 hodin od kostela sv. Michaela
v Záhoří, cena je 600,- Kč (zahrnuje vstupné, pojištění, dopravu). Na oba zájezdy je možné se
přihlásit a zároveň uhradit příslušnou částku ve dnech 15. a 19. března 2013 od 16.00 do
17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Případné dotazy na telefonním čísle
739 756 677.

V Záhoří dne 12. března 2013

Petr Kápl
místostarosta

