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Na základě žádostí o dotace z POV Jč kraje na rok 2015 nám byly přiděleny dotace na
chodníky ve výši 130.000,- Kč, na úroky z úvěru na motorest ve výši 8.000,- Kč a úroky
z úvěru na DPS ve výši 32.000,- Kč.
Objednali jsme ještě stůl a lavičku před obchod, aby si bylo kde posedět.
Během roku budou doplněny herní prvky na dětská hřiště v Jamném, Kašině Hoře a
Svatonicích.
V měsíci březnu jsme ještě podali žádost na MŽP v rámci prioritní osy 7 na rekonstrukci
dětského hřiště u mateřské školy zhruba za částku 700.000,- Kč, z toho dotace 85%. Tato
žádost už byla akceptována, čekáme na schválení.
V současně době probíhá oprava čekárny v Jamném a vodárny v Záhoří.
Na podnět občanů Svatonic a Jamenských Pazderen byla podána žádost na MěÚ, odbor
dopravy o snížení rychlosti a osazení zrcadla.
V rámci opravy silnice Horní Záhoří – Vrcovice proběhla i oprava komunikací na obecních
pozemcích v místní části Svatonice, která byla hrazena z rozpočtu obce.
Připomínáme blížící se termín splatnosti poplatků za PDO, tj. 31. května 2015.
Splatnost poplatku ze psů byla 31.3.2015 a vodné a stočné z odečetů k 31.12.2014 bylo
splatné 28.2.2015 – žádáme ty, co ještě tyto poplatky neuhradily o úhradu v co nejkratším
termínu.

TŘÍDĚNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU
Biologicky rozložitelný komunální odpad je biologický odpad rostlinného původu, který neobsahuje
a ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty
živočišného původu. Jde především o posekanou trávu, pěstitelské odpady, seno, listí, spadané
ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, drobný odpad ze zpracování dřeva, kuchyňské odpady
rostlinného původu a jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu (BRKO).
Biologicky nesnadno rozložitelný komunální odpad jsou především tvrdé stonky, větve a kmeny
z údržby veřejné zeleně a zahrad.
V prvním týdnu měsíce května byly v Záhoří umístěny dva kontejnery na biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO), a to do proluky Šípová a na hřiště TJ Sokol. Postupně budou umístěny do
všech místních částí obce. Do kontejnerů je možno ukládat pouze posekanou trávu, pěstitelské odpady,
seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůru, drobný odpad ze zpracování dřeva, kuchyňské
odpady rostlinného původu. Do proluky Šípová je umístěn kontejner na větve.
KOMPOSTÉRY
Dotace byla podle informací Svazu měst a obcí Jihočeského kraje potvrzena až
koncem dubna, vybraná firma začala s rozvozem začátkem května a bude trvat cca 2
až 3 týdny.
SMOJK nás bude s dostatečným předstihem kontaktovat. Poté budou kompostéry
smluvně předány občanům. Více na www.zahori.cz.
Máme ještě volných 10 ks kompostérů o velikosti 453 l. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři OÚ
Záhoří nebo na telefonním čísle 382 284 294

SDH ZÁHOŘÍ
SDH Záhoří je pořadatelem 2. kola V. ročníku Vltavského
v sobotu 16. května 2015 od 13.00 hodin na hřišti TJ Sokol

poháru, které se koná
Záhoří.

KULTURNÍ VÝBOR ZO ZÁHOŘÍ
V sobotu 6. června 2015 od 15.00 hodin v parku v Dolním Záhoří pořádá Kulturní výbor ZO
Záhoří „Dětský den“ v historickém duchu.
Šermířská a divadelní společnost Rival připraví pro děti „Historický šermířský tábor“.
Ve velkém stanu budou k prohlédnutí i vyzkoušení jednoruční a dvouruční meče, sekery, palcáty,
štíty, zbroje, rukavice, prapory apod. Na historické střelnici si budou moci vyzkoušet střelbu z kuše
a luku, hod vrhacími noži a vrhacími sekerami. Občerstvení bude zajištěno.
V úterý 30. června 2015 od 16.30 hodin na dětském hřišti u bytovek zveme všechny školáky i
předškoláky na „Opékání špekáčků“.
Špekáčky a občerstvení bude připraveno.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 12. června 2015 od 15.00 hodin se v obřadní síni OÚ Záhoří bude konat „Vítání občánků“.
Přivítáni budou Anna Pekárková a Vojtěch Kocourek
z Horního Záhoří,
Karolína Michlová ze Svatonic.
PLÁNOVANÉ AKCE MS ČČK ZÁHOŘÍ
V sobotu 20. června 2015 pořádá MS ČČK zájezd na Šumavu, doprava pro členky ČČK 70 Kč,
pro nečleny 170 Kč, vstupné bude hrazeno individuálně. Součástí dopoledního programu je
návštěva Pohádkové chalupy Mlazovy, odpoledne Velhartice (možnost oběda v historické kovárně,
návštěva hradu, vycházkové okruhy do okolí, návštěva skanzenu). Je možné se přihlásit na tel.čísle
607 051 382, finanční zálohy budou vybírány začátkem června, bližší informace budou uvedeny na
plakátech.
Ukončení sbírky staré pletací vlny a pletených čtverců
Sbírka bude ukončena v úterý 16.6.2015, a proto žádáme všechny pletařky, aby do té doby předaly
své výrobky paní Aleně Valvodové v knihovně, případně paní Jitce Říhové. Zároveň děkujeme
členkám MS ČČK i všem dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili. Výrobky a případné zásoby vlny
budou předány páteru Tomáši Cyrilu Havlovi v pátek 19.6.2015.
STAVEBNÍ PRÁCE V ULICI POD HŘIŠTĚM
Začátkem června začne oprava chodníků v ulici pod hřištěm a oprava opěrné zídky u hřiště. Příští
týden budou v této ulici provedeny drobné opravy vodovodu a TJ SOKOL Záhoří si na své
náklady vybuduje vodovodní přípojku na fotbalové hřiště.
Z důvodu omezení provozu a přístupu do nemovitostí v této ulici kvůli stavebním pracím Vás
žádáme o součinnost - parkování automobilů.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Upozorňujeme občany, že se po okolí pohybuje skupina lidí, která nabízí oddlužení nebo-li osobní
bankrot. Jako zálohu berou nejen peníze, ale i šperky nebo jiné cennosti. Pokud by Vás navštívili,
doporučujeme volat Policii ČR - telefonní číslo 158.
V Záhoří dne 14. května 2015

Petr Kápl
starosta obce

