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.
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
V průběhu měsíce dubna budou v jednotlivých částech obce rozmístěny kontejnery na
velkoobjemový odpad, který se nevejde do popelnic. Do kontejnerů je zakázáno vhazovat
papír, plasty, sklo, železo, dřevo, nápojový karton, baterie, vyřazené elektrospotřebiče,
ledničky, pneumatiky, hnůj, horký popel a nebezpečný odpad.
Elektrické spotřebiče, železo, baterie, pneumatiky a nebezpečný odpad (plechovky od barev,
zbytky barev a ředidel apod.) můžete kdykoliv po telefonické domluvě odevzdat na sběrném
místě v Horním Záhoří za školou, popřípadě odložit vedle velkoobjemového kontejneru.
Odpad bude poté svezen na sběrné místo. Ostatní odpady (papír, plasty, sklo, nápojový
karton) vhazujte do barevně odlišených kontejnerů na stanovištích v jednotlivých místních
částech obce.
K odvozu přistavujte pouze zcela zaplněné popelnice!
T Ř I Ď T E O D P A D , V Y P L A T Í S E T O ! Děkujeme Vám.
Sběr železného šrotu v obcích
Dobrovolní hasiči Záhoří provedou sběr železného šrotu v sobotu 9. dubna 2011 od 08.00
hodin v Horním a Dolním Záhoří, ve Svatonicích a v Třešni.
Členové SDH Jamný provedou sběr železného šrotu také v sobotu 9. dubna 2011
v dopoledních hodinách a členové SDH Kašina Hora provedou sběr železného šrotu
v sobotu 14.5.2011.
Zápis do mateřské školy v Záhoří
Zápis do mateřské školy Záhoří pro školní rok 2011/2012 spojený s Dnem otevřených dveří
se koná v pátek 15. dubna 2011 od 13.00 do 17.00 hodin v MŠ Záhoří. Mateřská škola
přijímá děti ve věku od 3 let. Mladší děti mohou být pro daný školní rok zapsány tehdy,
dosáhnou-li uvedeného věku 3 let nejpozději do 31.12.2011. Děti, které dovrší věku 3 let od
1.1.2012 do 30.6.2012 budou přijaty pouze v případě volných míst v MŠ. Rodiče přinesou
k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Jarní pěší výlet
Kulturní výbor zastupitelstva obce a ČČK zve ve čtvrtek 7.dubna 2011 všechny ženy, muže
a děti na jarní pěší výlet.
Trasa: Záhoří – Svatonice – Vrcovice – Vojníkov - Dolní Záhoří „KAPLIČKA“, kde bude
možnost posezení a malého občerstvení. Sraz účastníků je v 16.00 hodin před OÚ Záhoří.
V případě deštivého počasí bude pěší túra odložena.
Burza odívání
- bude probíhat v týdnu od 11. do 14. dubna 2011 zároveň se sbírkou použitého ošacení pro
Občanské sdružení Diakonie Broumov. Ve středu a ve čtvrtek se bude konat prodejní výstava
knih a ve čtvrtek ukázka výroby velikonočních dekorací, kterou předvede Jindřiška Čechová.
11. a 12. 4. - od 15.00 do 18.00 hodin

příjem zboží

13. a 14. 4. - od 15.00 do 18.00 hodin

prodej zboží a prodejní výstava knih

14. 4.

- od 17.30 hodin

ukázka velikonočních dekorací s možností koupě

14. 4.

- od 18.00 hodin

výdej zboží

Do sbírky pro Diakonii Broumov můžete dát pánské, dámské a dětské letní i zimní oblečení,
lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, obuv, hračky, vatované přikrývky, polštáře nádobí bílé i
černé, skleničky apod.
Věci určené pro sbírku noste čisté a nepoškozené, zabalené do igelitových pytlů nebo krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Placení místních poplatků
Vzhledem k tomu, že od 1.1.2011 došlo ke změně obecně závazných vyhlášek, připomínáme
splatnost poplatků:
- 31. března za psa
- 30. dubna za odpady pro občany s trvalým pobytem
- 31. května pro majitele rekreačních objektů
Hodina Země
Hodina Země je každoroční celosvětová událost, v níž se lidé, obce, města a firmy hlásí
k ochraně klimatu. Jedná se o hodinové zhasnutí světel veřejného osvětlení. Letos tato akce
proběhla 26. března 2011 mezi 20.30 hodin a 21.30 hodin.
Obec Záhoří se k této akci přihlásila jako jediná z okresu Písek zhasnutím světel veřejného
osvětlení v Horním Záhoří. Hodiny Země se zúčastnilo 134 měst a obcí z ČR a velké
množství firem.

V Záhoří dne 1. dubna 2011

František Valvoda
starosta obce

