Informace
Obecního úřadu Záhoří
KOMPOSTÉRY
V květnu 2014 jsme informovali, že jsme přišli o možnost získání kompostérů přes SMOJK
(Svaz měst a obcí Jihočeského kraje) z dotace „Domácí kompostování v Jihočeském kraji“.
V říjnu 2014 jsme proto vstoupili jako členská obec do SMOJK. Nyní máme pro naši obec
rezervovaných 20 ks kompostérů o velikosti 400 l a 70 ks kompostérů o velikosti 800 l.
Díky podmínkám výběrového řízení v rámci této dotace jsou pořízeny velmi kvalitní
kompostéry s plnou zárukou po dobu pěti let. Spoluúčast je 10 % nákladů, tzn. že se bude
jednat o částku cca 250,- Kč na 1 kus. Kompostéry budou do naší obce dodány najednou a
občanům budou distribuovány proti podpisu jednoduché smlouvy o výpůjčce na pět let a poté
přejdou do vlastnictví občanů.
Kompostéry by měly být s největší pravděpodobností dodány v měsíci dubnu 2015.
Žádáme zájemce o tyto kompostéry, aby se co nejdříve přihlásili v kanceláři OÚ, počet
kompostérů není možné navýšit.
Na obecním úřadu je k prohlédnutí kompostér o velikosti 800 l.
POPLATKY A JEJICH SPLATNOST
Poplatky v roce 2015 zůstávají ve stejné výši, nemění se ani místní koeficient pro výpočet
daně z nemovitostí.
Vodné a stočné z odečetů za druhé pololetí 2014
do 28.2.2015
Poplatek za psa
do 31.3.2015
- za jednoho psa je 120,- Kč za každého dalšího 240,- Kč
Poplatek za odpady
do 31.5.2015
- trvale žijící obyvatelé platí 500,- Kč/osobu, za rekreační objekty 700,- Kč/objekt.
3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁHOŘÍ
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 19. února 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Záhoří.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Kulturní výbor zastupitelstva obce pořádá v sobotu 14. února 2014 od 14.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Záhoří „Dětský maškarní karneval“. Pro děti jsou připraveny
soutěže a losování o krásné ceny.
ŽÁDOSTI O DOTACE Z POV
V letošním roce jsme podali žádosti o dotace z Programu obnovy venkova - na úroky z úvěrů
(DPS a motorest) a na další etapu oprav chodníků.
OBECNÍ KRONIKY
Obecní úřad nabízí možnost nahlédnout do kronik, které jsou uloženy v kanceláři obecního
úřadu. Do kronik je možné nahlížet po telefonické domluvě vždy ve středu od 15.00 do 17.00
hodin.
TOULAVÉ ŘEZNICTVÍ
Každý pátek odpoledne v době od 15.00 do 15.30 hodin přijíždí do naší obce „Toulavé
řeznictví“. Stojí na parkovišti proti prodejně. Prodává nejen uzeniny, ale i čerstvé hovězí,
vepřové a kuřecí maso.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁHOŘÍ
SDH Záhoří volilo na své výroční schůzi dne 16.1.2015 nový výkonný výbor, revizní komisi
a zástupce do okrskové komise.
Výkonný výbor SDH Záhoří: starosta - Jan Volf, zástupce starosty - Rudolf Malát, velitel David Malát, zástupce velitele - Milan Kunt, pokladník - Renata Matějková, jednatel - Jiří
Opava st., strojník - Luboš Smetana, zástupce žen - Ilona Malkusová, člen V.V. – Jaroslav
Mareš st.
Revizní komise: předseda - Jaroslav Mareš st., členové – František Valvoda, Josef Vlk
Zástupci do okrskové komise: Jan Volf, David Malát
Starosta SDH Záhoří Jan Volf děkuje bývalým členům vedení SDH Záhoří - starostovi –
Jaroslavu Marešovi st., pokladníkovi – Josefu Svatonskému a jednateli – Jiřímu Součkovi za
dlouholetou a dobrou práci.
HASIČSKÝ PLES A DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL V JAMNÉM
SDH Jamný pořádá
- v pátek 27. února 2015 od 2000 hodin v pohostinství v Jamném „Hasičský ples“,
hraje skupina SEXTET BAND.
- v sobotu 28. února 2015 od 14.00 hodin v pohostinství v Jamném „Dětský maškarní
karneval“
POSEZENÍ S HUDBOU A OBČERSTVENÍM
Již tradiční posezení s hudbou a občerstvením při příležitosti MDŽ se uskuteční v pátek
6. března 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. K tanci i poslechu zahraje
pan Kašpárek, občerstvení je zajištěno.
Valná hromada místní skupiny ČČK Záhoří
Představenstvo MS ČČK Záhoří zve všechny členky a případné zájemce o členství na 5.
valnou hromadu MS ČČK Záhoří, která proběhne ve čtvrtek 12. února 2015 od 17.00
hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří a bude zahájena přednáškou primářky odd. klinické
mikrobiologie Nemocnice Písek MUDr. Věry Kůrkové na téma „Antibiotika a jejich
užívání“. Přednáška je určena také pro veřejnost.
Místní skupina ČČK Záhoří vyhlašuje sbírku
Místní skupina ČČK Záhoří ve spolupráci s páterem dr. Cyrilem Tomášem Havlem a redakcí časopisu
pro děti Duha vyhlašuje Sbírku nepotřebné pletařské vlny a zároveň vyzývá členky ČČK a další
dobrovolnice k zapojení do pletení čtverců o velikosti 23x23 cm, ze kterých se následně vyrábí deky.
Výtěžek z jejich prodeje je určen na dostavbu školy v africké Malawi.
Bližší informace budou poskytnuty během valné hromady MS ČČK ve čtvrtek 12. února 2015 od 17.00
hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří, v tomto termínu je možné darovat pletací vlnu. Případně
volejte na telefonní číslo 607 051 382.

Připravované akce MS ČČK Záhoří
12.2. 2015
duben 2015
duben 2015
14.5. 2015
20.6. 2015

- valná hromada MS ČČK Záhoří
- páteční večerní koupání v Bad Füssingu
- divadelní představení
- odpolední pěší výlet pro všechny věkové kategorie
- celodenní výlet na Šumavu při příležitosti MMD

V Záhoří dne 4. února 2015
Petr Kápl
starosta obce

