INFORMACE
Obecního úřadu Záhoří

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby do PSP ČR se uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14.°° do 22.°° hodin a v sobotu
26.října 2013 od 08.°° do 14.°° hodin. Minimální počet členů okrskové komise je 6 členů.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v malé zasedací místnosti
OÚ Záhoří pro voliče bydlící v Horním a Dolním Záhoří, Kašině Hoře, Jamném, Jamenských
Pazdernách, Třešni a Svatonicích. Zapisovatelkou byla jmenována paní Milada Káplová.
ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ ZÁHOŘÍ
Po provedeném zadávacím a výběrovém řízení na dodavatele akce „Zateplení budovy
Základní školy Záhoří“ byla dne 27. srpna 2013 podepsána smlouva o dílo. Stavbu bude
provádět písecká firma KOČÍ, a.s. za 9.139.130,- Kč včetně DPH, z toho dotace z Fondu
soudržnosti od EU, operační program životního prostředí činí 6.193.604,- Kč a dotace ze
Státního fondu životního prostředí 364.329,- Kč. Obec uhradí z vlastního rozpočtu 2.581.200.
Práce budou zahájeny pravděpodobně koncem října letošního roku, kdy se provede zateplení
střechy s krytinou. V jarních měsících roku 2014 se zateplení dokončí výměnou oken a dveří,
zateplením obvodových zdí a novou fasádou. Akce by měla být dokončena do konce července
2014.
REKONSTRUKCE OTOPNÉ SOUSTAVY V ZŠ ZÁHOŘÍ
Zároveň bychom v období školních prázdnin chtěli realizovat rekonstrukci otopné soustavy
v ZŠ. V objektu se vymění rozvody, radiátory a vybuduje se samostatná plynová kotelna. O
dotaci na tuto akci požádáme Ministerstvo průmyslu a obchodu z Programu EFEKT 2014.
Výběrové řízení na dodavatele provedeme na přelomu roku.
VÝSTAVA OBRAZŮ VÁCLAVA MAJERA
Ve velké zasedací místnosti OÚ Záhoří pořádá ČČK Záhoří ve dnech 25. – 27. října 2013
výstavu záhořského rodáka a bývalého žáka ZŠ Záhoří Václava Majera.
pátek
sobota
neděle

od 14.00 do 18.00 hodin
od 8.00 do 16.00 hodin
od 9.00 do 12..00 hodin

ZÁJEZD DO BAD FÜSSINGU
ČČK Záhoří pořádá 15. listopadu 2013 zájezd na večerní koupání do Bad Füssingu. Odjezd je
z návsi v Horním Záhoří ve 13.°° hodin. Doprava pro členky ČČK Záhoří je zdarma, ostatní
zaplatí za dopravu, vstup a pojištění 600,- Kč.

OPRAVA SILNICE I/29 – ZÁHOŘÍ – NOVOSEDLY
22. října 2013 zahajuje firma ZNAKON a.s. Sousedovice frézování povrchu vozovky a
následnou pokládku nových konstrukčních vrstev hlavní silnice I/29 v úseku mezi obcemi
Záhoří a Dolní Novosedly. Termín realizace je stanoven do 17. Listopadu 2013. Je
pravděpodobné, že se v době prací budou v Horním Záhoří tvořit dlouhé kolony vozidel.
PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR PAPÍRU
Obec Záhoří a ředitelství Základní školy a Mateřské školy Záhoří děkuje dětem za sběr a
občanům za starý papír, který odevzdali při sběrové akci ve dnech 14. - 18. října 2013. O
sebraném množství budeme informovat v příštím vydání.
REKONSTUKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽE JAMNÝ
Ve stanoveném termínu byla dokončena a předána stavba „Rekonstrukce požární nádrže
Jamný“. Akce, na kterou jsme získali dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje
„Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží“ (návesních rybníčků) v obcích“ ve výši
165.000,- Kč, celkem stála 446.278,- Kč. V roce 2014 požádáme z téhož programu, pokud
bude opět vypsán, o dotaci na rekonstrukci požární nádrže v Kašině Hoře.
24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁHOŘÍ
Ve čtvrtek 24. října 2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří se uskuteční
24.zasedání zastupitelstva obce.
BESEDA PhDr. JIŘÍHO PRÁŠKA - VÁNOCE NA PÍSECKU
V pátek 22. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří pořádá Kulturní
výbor zastupitelstva obce Záhoří besedu PhDr. Jiřího Práška o vánocích na Písecku.
PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH Z OBECNÍ KNIHOVNY
V červenci byla v obecní knihovně provedena revize knižního fondu a bylo vyřazeno asi
1 300 knih. Některé z nich nabídneme k prodeji za symbolické ceny 5,- a 10,- Kč.
Knihy si můžete vybrat ve velké zasedací místnosti v době konání výstavy obrazů Václava
Majera.
V Záhoří 21. října 2013

František Valvoda
starosta obce

