Informace
Obecního úřadu Záhoří

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Tradiční setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 16.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Záhoří.
Občerstvení je zajištěno, k poslechu i tanci bude hrát slečna Pavla Koudelková.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

INFORMACE O ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 01.01.2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a zároveň elektronickým čipem. Z důvodu
zabezpečení jejich vydávání od 01.01.2012 je možné požádat o vydání stávajícího typu
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u matričního úřadu Záhoří nejpozději do
30. listopadu 2011 a nejpozději do 14. prosince 2011 u MěÚ Písek, oddělení občanských
průkazů.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁHOŘÍ NA ROK 2012
Na webových stránkách www.zahori.cz – úřední deska je od 22. listopadu 2011 vyvěšen
návrh rozpočtu obce Záhoří na rok 2012.

VLAJKA NA PODPORU ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ
01.11.2011 byla na budově obecního úřadu vyvěšena protestní vlajka na podporu
rozpočtového určení daní, která by měla viset do doby dokud pan premiér nedodrží slib daný
starostům. Schválením RUD by se obci Záhoří zvýšil rozpočet o 2.300.000,- Kč

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Kulturní výbor zastupitelstva obce Záhoří a ČČK Záhoří ve spolupráci ze ZŠ Záhoří a farním
úřadem Záhoří srdečně zvou na „Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku“, které se koná
v neděli 27. listopadu 2011 od 16.00 hodin u kostela sv. Michaela.
Žáci ze ZŠ Záhoří pod vedením Mgr. Lenky Králové zazpívají vánoční koledy, Páter Cyril
Havel pronese sváteční slovo k adventu a požehná adventní věnce.

ZRUŠENÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní představení „PAROHÁČI“, které se mělo hrát v sobotu 26. listopadu 2011, je
zrušeno z důvodu onemocnění jednoho z představitelů hlavní role.
MIKULÁŠKÁ POHÁDKA PRO DĚTI
Kulturní výbor zastupitelstva obce Záhoří zve všechny děti i dospělé na pohádku „Jak čert
vyletěl z kůže“, která se bude hrát v sobotu 10. prosince 2011 od 15.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Záhoří. Vstupné pro děti je zdarma. Každé dítě dostane od čertů nadílku.
ZUMBA
Vzhledem k tomu, že v neděli 27. listopadu 2011 bude slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, se nebude cvičit „ZUMBA“. Další cvičení bude 4. prosince 2011.

V Záhoří 22. listopadu 2011

František Valvoda
starosta

