Informace
Obecního úřadu Záhoří

Předvánoční setkání seniorů
Letošní setkání seniorů obce Záhoří se uskuteční ve čtvrtek 9.12.2010 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Na setkání vystoupí s kulturním programem žáci ZŠ a MŠ
Záhoří. Připraveno je občerstvení a hudbu zajistí slečna Pavlína Koudelková. Všichni senioři
nad 60 let obdrží pozvánku.
Návrh rozpočtu na rok 2011
Rozpočet obce Záhoří na rok 2011 je navržen jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve
výši 11.301.360,-Kč. S podrobným členěním rozpočtu se můžete seznámit na webových
stránkách obce Záhoří – www. zahori.cz, nebo na úřední desce OÚ.
Úklid chodníků v zimním období
Vážení spoluobčané, žádáme vás, abyste se i v letošním zimním období v rámci svých
možností postarali o úklid sněhu, případně prováděli posyp na chodnících před svými
nemovitostmi. Pokud budete požadovat posypový materiál, obraťte se na OÚ. Děkujeme vám.
Krajská soutěž ve třídění odpadu 2010
V soutěži obcí Jihočeského kraje „My třídit umíme“obsadila naše obec 3. místo ze 127 obcí
v kategorii od 500 do 1999 obyvatel. Jako odměnu za tento úspěch získáme lavičku
z recyklovaných plastů v hodnotě 5.000,- Kč. Děkujeme všem, kteří třídí a ty, kteří se to stále
ještě nenaučili (a je jich ještě dost) žádáme o rychlou nápravu, abychom ani v roce 2012
nemuseli měnit místní poplatek.
TŘIĎTE ODPAD. VYPLATÍ SE TO!
Místní poplatek za odpad na rok 2011
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů zůstává v roce 2011 beze změny – 400,- Kč pro osoby s trvalým
pobytem v obci a 500,- Kč pro osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci.
Plán obnovy zeleně obce Záhoří
V kanceláři OÚ je k nahlédnutí projektová dokumentace „PLÁN OBNOVY ZELENĚ OBCE
ZÁHOŘÍ“. Jedná se o zeleň na návsích v Horním a Dolním Záhoří, Kašině Hoře, Jamném a
ve Svatonicích. Projektová dokumentace je zpracována tak, aby splnila podmínky pro podání
žádosti o dotaci z OPŽP, osy 6.5. Návrh zeleně řeší ochranu a doplnění stávající zeleně v
intravilánu jednotlivých místních částí. V příštím roce obec požádá o dotaci na realizaci akce.
Přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných oprav na zařízení distribuční soustavy bude dne 7.12.2010 v době od
8.00 do 16.00 hodin v Kašině Hoře přerušena dodávka elektrické energie.

Vodovodní přivaděč Kašina Hora a Jamný
V listopadu se nám podařilo získat dotaci od Mze ČR na vodovodní přivaděč do Kašiny Hory
a Jamného. Celkové náklady akce jsou 8.985 tisíc korun bez DPH, v letošním roce dotace bez
DPH činí 4 milióny korun.
Změna ceny vodného a stočného
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25.11.2010 schválilo s účinností od 1.1.2011
zvýšení vodného v Záhoří na 23,-Kč/m3 včetně DPH. V Jamném zatím zůstává 15,-Kč/m3
včetně DPH. Nově se zavádí ve všech částech obce stočné pro rok 2011 ve výši 2,-Kč/m3
spotřebované vody. Domácnosti, které neodebírají vodu z obecního vodovodu a vypouští
odpadní vodu do kanalizace, budou platit paušální spotřebu 46 m3/osobu/rok. Zavedení
stočného je nutné pro tvorbu finančních rezerv na opravu veřejných kanalizací a bude se týkat
všech domácností, které vypouští odpadní vodu do veřejné kanalizace.
Obnovení činnosti ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Po čtyřech letech byla obnovena ve čtvrtek 25.11.2010 za přítomnosti 40 žen činnost místní
organizace ČČK v Záhoří. Pozvání přijala ředitelka OV ČČK v Písku Hana Komínková, paní
Anna Váňová seznámila přítomné s historií místní organizace a byl zvolen nový výbor ve
složení: předsedkyně: Jitka Říhová – Svatonice, místopředsedkyně: Ivana Filipová – Záhoří,
jednatelka: Mgr.Ludmila Klavíková – Záhoří, pokladní: Jaromíra Bílá – Záhoří, revizoři:
Dagmar Baštová, Ilona Malkusová – Záhoří.
Zasedání zastupitelstva obce
2. zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek dne 16.12.2010 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Záhoří.
Co je nového v ZŠ a MŠ Záhoří
Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 "EU peníze školám", získala základní škola dotaci v
celkové výši 802 000 Kč. Čerpání celkové dotace je rozloženo do období let 2010-2012. Tato
částka je určena na inovaci a zkvalitnění výuky zejména v oblasti ICT, jazykové komunikace
a přírodovědných oborů. Ke zkvalitnění výuky má napomoci především vybavením školy
novými moderními učebními pomůckami. V letošním roce za první část dotace byla
kompletně nově vybavena počítačová učebna."
Základní škola a Mateřská škola Záhoří
zve rodiče (nejen) všech předškoláčků na informativní schůzku s vedením školy, obce
a vyučujícími školy.
Nabízíme Vám prohlídku všech prostor naší školy. Odpovíme na všechny Vaše otázky,
týkající se provozu školy, vzdělávacího programu, mimoškolních aktivit a dalších oblastí
výchovy a vzdělávání.
Těšíme se na Vaši návštěvu
ve středu 8.prosince 2010 v 16 hod v 1.třídě naší školy.
Mgr.Martina Maternová, ředitelka školy

V Záhoří 1.12.2010

František Valvoda
starosta

