Informace
Obecního úřadu Záhoří
Jarní úklid
Vážení občané, jako každým rokem, tak i letos Vás žádáme o provedení jarního úklidu kolem svých
nemovitostí. Děkujeme Vám.
Sběr starého papíru
V týdnu od 8. dubna 2013 do 12. dubna 2013 uskuteční Základní škola a Mateřská škola
Záhoří jarní sběr starého papíru. Papírový odpad můžete do školy přivézt i osobně.
Každé ráno od 7.00 do 7.45 hodin do školy, od úterý do čtvrtka v době od 15.00 do
16.30 hodin na sběrné místo u bývalé uhelny základní školy.
Děkujeme za každý kilogram starého papíru.
Sběr železného šrotu
Členové sborů dobrovolných hasičů provedou sběr starého železa v jednotlivých místních částech.
Termíny budou oznámeny místním rozhlasem.
Třídění odpadů
Připomínáme, že do žlutých kontejnerů na plasty patří: PET láhve, plastové obaly, kelímky od
jogurtů, nápojový karton (krabice od mléka a nápojů), hliníkové plechovky od piva a ostatních
nápojů, polystyren apod.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou v průběhu měsíce dubna postupně přistaveny v jednotlivých částech obce. Opět připomínáme,
že je do nich zakázáno vhazovat papír, plasty, sklo, dřevo, železo, baterie, veškeré elektrické
spotřebiče, pneumatiky, horký popel a nebezpečný odpad (zbytky barev, rozpouštědel apod.)
Sběrné místo: bývalá uhelna u ZŠ Záhoří
Děkujeme, že třídíte odpad. Vyplatí se to!
Upozornění pro pejskaře: UKLÍZEJTE PSÍ HOVÍNKA!!!
Upozorňujeme všechny majitele psů, že obec bude provádět kontroly úklidů
výkalů po venčení psů. Obzvlášť v okolí bytových domů a domů pro seniory psi
při venčení volně pobíhají a znečišťují veřejná prostranství bez následného úklidu,
který musí každý majitel psa okamžitě provést. Žádáme všechny pejskaře, aby tuto
zásadu dodržovali a nevystavovali se tak finančnímu postihu.
Stavební akce v letošním roce
-

Zateplení základní školy – dotace MŽP
Oprava chodníků – dotace z POV

Podané žádosti o dotace:
-

chodníčky na hřbitově
oprava hrobu padlých sovětských vojínů ve 2. světové válce
rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny
oprava rybníka v Jamném
rekonstrukce otopné soustavy v základní škole

Rekonstrukce motorestu Záhoří

-

bez dotace – zastupitelstvo obce rozhodne po výběrovém řízení na dodavatele akce. Upravený
prováděcí projekt je již vypracován, probíhá zpracování položkového rozpočtu k zadávacímu
řízení.
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V Záhoří dne 26. března 2013

František Valvoda
starosta obce

