Informace
Obecního úřadu Záhoří
PROJEKT „VAŠE VOLBA 2013“ – Osvětlené přechody pomohou chodcům i řidičům
Na přechodech pro chodce loni zemřelo 35 lidí. Jejich kvalitní osvětlení může snížit počet těchto úmrtí
na třetinu. Společnost ČEZ se proto rozhodla instalovat na některé nebezpečné přechody osvětlení. O
tom, které přechody je potřeba osvětlit, rozhodne veřejnost v internetovém hlasování projektu „Vaše
volba 2013“. O přízeň veřejnosti se v hlasování bude ucházet i 10 nominovaných přechodů na území
jižních Čech.
Dopravní experti do projektu navrhli na území jižních Čech přechody v Netřebicích, Volarech,
Záhoří, Veselí nad Lužnicí a Horním Žďáru. Z dalších návrhů oslovených obcí a měst v okolí JE
Temelín byly dopravními experty pro hlasování veřejnosti nominovány přechody v Týně nad
Vltavou, Protivíně, Vodňanech, Hluboké nad Vltavou a Dolním Bukovsku.
V projektu „Vaše volba 2013“ Skupiny ČEZ mohou lidé v termínu od 10. dubna do 24. května
hlasováním na webových stránkách ČEZ www.cezregiony.cz určit, které přechody jsou podle
jejich mínění nejnebezpečnější a potřebují vybavit osvětlením.
ČEZ dělí republiku na celkem sedm distribučních regionů, v každém navrhli odborníci z Policejního
prezidia ČR deset rizikových přechodů. Mezi nimi lidé zvolí tři nejnebezpečnější přechody, u kterých
považují za nejvíce potřebné instalovat osvětlení. Další dva přechody v každém regionu pak ještě
vybere odborná veřejnost z řad krajských zástupců Dopravní policie a BESIP. Celkem tak bude letos
vylepšeno 35 přechodů v celé ČR. Zveřejnění výsledků proběhne v týdnu od 27. do 31. května.
V průběhu června a července přidělí Nadace ČEZ granty vybraným městům a obcím, které zpracují
projekty, rozpočty a zahájí se stavební řízení.

Hlasujte pro nasvětlení přechodu v Záhoří!
Sběr železného šrotu
Členové SDH Záhoří a SDH Jamný provedou v sobotu dne 20. dubna 2013 v dopoledních hodinách
sběr starého železa.
Železný odpad připravte před rodinné domy až těsně před jeho sběrem.
Sběr proběhne v Horním a Dolním Záhoří, ve Svatonicích, ve Třešni, v Jamném a na Jamenských
Pazdernách.
Zápis do Mateřské školy Záhoří
Zápis do MŠ Záhoří pro školní rok 2013/2014 se uskuteční v pátek 17. května 2013 od 13.00 do 17.00
hodin. K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.
Nové kadeřnictví „Salon Mirka“
V Horním Záhoří čp. 19 je v provozu dámské, pánské a dětské kadeřnictví, vizážistka, denní a večerní
líčení.
Pracovní doba: Po a Čt = 8.00 – 16.00 hodin, Út a Pá = 8.00 – 12.00 hodin, So - dle objednání.
Objednat se můžete telefonicky nebo osobně: Miroslava Hronková, Horní Záhoří 19, tel. 737 722 320.

V Záhoří dne 15. dubna 2013

František Valvoda
starosta obce

