Informace
Obecního úřadu Záhoří
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Záhoří
Se koná ve čtvrtek dne 6. listopadu 2014 od 18.°° hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.
Program: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru (volba předsedů a členů výborů)
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Mírnější hygienický limit pro pitnou vodu
Z důvodu přetrvávajícího mírného zvýšení množství dusičnanů v pitné vodě z vodovodu
v Záhoří stanovila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
mírnější hygienický limit pro ukazatel dusičnanů na dobu nejdéle do 30. září 2017.
koncentrace dusičnanů ve vodě dodávané vodovodem Záhoří – Jamný – Kašina Hora nesmí
překročit hodnotu 80mg/l. Mezní hodnota je 50mg/l. hodnota dusičnanů ve vodě z vodovodu
v Záhoří se pohybuje v rozmezí od 45 do 75 mg/l.
Doporučujeme omezit spotřebu této vody k pití u těhotných žen a u dětí do 6 roků a
zcela vyloučit její používání (i v nápojích a pokrmech) u kojenců.
Obec Záhoří již zahájila kroky k instalaci zařízení, které zajistí množství dusičnanů trvale do
50 mg/l. Opatření spolu s rozborem pitné vody je trvale umístěno na úřední desce OÚ –
v Záhoří, Jamném, Kašině Hoře a také na elektronické úřední desce.
Stolní kalendář „Záhořsko“
Na rok 2015 připravila obec Záhoří stolní kalendář s fotografiemi Zdeňka Javůrka. Každá
domácnost obdrží 1 kus zdarma. K prodeji bude v kanceláři OÚ za cenu 100,- Kč/1 kus.
Podzimní sběr starého papíru
V týdnu od 3. do 7. listopadu 2014 provedou žáci Základní školy a Mateřské školy Záhoří
sběr starého papíru. Papír můžete do školy přivézt i osobně každé ráno od 7.00 do 7.45 hodin a
od 15.00 do 16.30 hodin na sběrné místo u bývalé kotelny ZŠ. Žáci ZŠ Vám předem děkují.
Připravované akce do konce roku 2014
Obec Záhoří
21.11.2014 Vítání občánků – Adriana Železná a Justýna Čápová
11.12.2014 Tradiční setkání seniorů
Kulturní výbor Zastupitelstva obce
21.11.2014 Vánoční perníčkování s Hankou Zelenkovou – zasedací místnost OÚ Záhoří
30.11.2014 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
6. 12. 2014 Mikulášská pro děti – zasedací místnost OÚ Záhoří
7. 12. 2014 Adventní koncert – 3. ročník – zasedací místnost OÚ Záhoří
Místní skupina ČČK
14.11.2014 Večerní koupání v Bad Füssingu
28.11.2014 Adventní posezení s výrobou vánoční výzdoby – zasedací místnost OÚ Záhoří
V Záhoří dne 29. října 2014

František Valvoda
starosta obce

