Informace
Obecního úřadu Záhoří
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické
energie:
1) dne 11.6.2013 od 08.00 do 16.00 hodin v celé obci Kašina Hora, Jamný, Jamenské Pazderny
a Baby
2) dne 13.6.2013 od 07.00 do 16.30 hodin v celé obci Svatonice včetně nádraží a v Záhoří od OÚ
dolů po obou stranách směrem na Vlastec, Dolní Záhoří + areál Agro družstva a v Horním
Záhoří rodinné domky a bytovky pod OÚ.
Z tohoto důvodu bude dne 13.6.2013 přerušena i dodávka pitné vody v Horním Záhoří,
Kašině Hoře a Jamném, neboť čerpací stanice je napojena v Dolním Záhoří.
Pohádkový den
Kulturní výbor ZO Záhoří pořádá v neděli 16. června 2013 „Pohádkový den“ pro
děti. Začátek je ve 14.30 hodin na dětském hřišti u bytovek. Čekají na Vás
pohádkové bytosti nejen s připravenými soutěžemi, ale i sladkou odměnou.

Střípky ze ZŠ a MŠ Záhoří
15. května 2013 se konal v celé naší republice „Den proti rakovině“. Ten letošní se zaměřil na
rakovinu tlustého střeva. Společně s učiteli jsme se já a mé spolužačky ze Základní školy a Mateřské
školy Záhoří chtěly také zapojit. A to nejenom zaplacením 20,- Kč za žlutou kytičku, ale rovnou jsme
se ujaly role „rozdavaček“. Dostaly jsme žlutá trička s logem Liga proti rakovině Praha. Shodly jsme
se, že je mnohem hezčí pohled na lidi, kteří jdou dobrovolně darovat peníze, než ty co raději dělají, že
nás nevidí. Potěšilo nás i to, když lidé darovali více než tu minimální dvacetikorunu. Všichni víme, že
peníze, které se vybraly, jsou minimální pomoc, ale doufáme, že naše lidská štědrost ve všech směrech
pomůže. Bojujte s námi proti rakovině i příští rok!
Žaneta, Veronika Kateřina, Lenka – žákyně Základní školy a Mateřské školy Záhoří
Dotace a granty
Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje jsme pro letošní rok získali dotaci ve výši 170.000 Kč
na opravu chodníků a 60.000 Kč na úroky z úvěru na DPS.
Z grantového programu „Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží v obcích“ jsme na
rekonstrukci požární nádrže v Jamném získali dotaci 165.000 Kč.
Tři zbývající žádosti o dotaci nebyly schváleny. Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení
v tělocvičně, opravu hrobu padlých vojínů a nové chodníčky na hřbitově (budeme pokračovat za
vlastní prostředky).
Na dokončení opravy komunikace na Chrastiny, získáme částku 350.000 Kč z POV Jč kraje, kterou
zajišťuje Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou.
V Záhoří dne 5. června 2013

František Valvoda
starosta obce

