INFORMACE
Obecního úřadu v Záhoří
Volby do Evropského parlamentu
Volby proběhnou v pátek 23. května 2014 od 14°° do 22°° hodin a v sobotu 24. května 2014
od 08°° do 14°° hodin. Minimální počet členů volební 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. O návštěvu
s přenosnou volební schránkou můžete požádat osobně v
kanceláři OÚ Záhoří nebo na tel. č. 382 284 212.
Vítání občánků
Letošní první vítání nových občánků se uskuteční v pátek
30. května 2014 od 15°° hodin v obřadní síni OÚ Záhoří.
Přivítáni budou: Šimon Semmelbauer,Horní Záhoří 69
Nikol Brčáková, Horní Záhoří 49
Košatka Radek, Horní Záhoří 70
Anežka Řehořová, Horní Záhoří 64
Rozálie Kožmínová,Horní Záhoří 89
Kompostéry zatím nebudou
Z důvodu ukončení členství SORP (Sdružení obcí regionu Písecka) ve SMOJK (Svaz měst a
obcí Jihočeského kraje) obec Záhoří přišla o možnost získání kompostérů, na které SMOJK
zažádal o dotaci pro své členy.
Splatnosti poplatků
Upozorňujeme na splatnost poplatků:
vodné
poplatek za psa
PDO (odpady) trvale žijící
PDO (odpady) chalupáři

do 28. února 2014
do 31. března 2014
do 31. května 2014
do 31. května 2014

Oprava hrobu padlých vojínů
Za přispění dotace ve výši 20.000,- Kč z grantového programu Jihočeského kraje „Úcta
k předkům“ byl opraven hrob padlých ruských vojínů za II. světové války na hřbitově
v Záhoří. Celkové náklady jsou 39.446,- Kč.

Školáci v Záhoří si prodlouží prázdniny
Budova Základní školy v Záhoří je stavbou z 80. let minulého století a v letošním roce
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Obci Záhoří se podařilo získat peníze na financování opravy
střechy, výměny oken, zateplení budovy a nové fasády od SFŽP z projektu „Operační
program životního prostředí“. Celkově bude rekonstrukce stát, včetně příspěvku z obecního
rozpočtu, cca 10.000.000,- Kč.
Opravy se dočkají také zrezivělé a mnohdy nefunkční radiátory a bude vybudována nová
plynová kotelna přímo v budově školy. Dosud byla škola vytápěna dlouhým vedením
z kotelny umístěné mimo objekt. Obec Záhoří získala na rekonstrukci celého otopného
systému dotaci ve výši cca 930 000,- Kč z programu „Efekt 2014“ Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR, zbytek nákladů do výše 2,6 milionu Kč uhradí ze svého rozpočtu.
Škola tak nejenom zlepší své prostředí, ale také ušetří na vytápění.
Opravy se dočká také chodník před školou, který bude realizován pomocí dotace 170.000,-Kč
z POV Jihočeského kraje s celkovými náklady ve výši 380.000,- Kč.
I škola se snaží využívat dotací z různých programů, a tak během prázdnin proběhne
modernizace fyzikálně-chemické učebny, a to z prostředků „Rozvojového programu
Jihozápad“ a z rozpočtu školy v celkové výši 710 000,- Kč.
Podařilo se získat finance ve výši 600.000,- Kč od Nadace ČEZ „Oranžové schody“ pro
tělesně postižené žáky. Během prázdnin dojde k instalaci dvou schodišťových plošin - v
budově školy, a to z přízemí do 1. patra a do školní jídelny a mateřské školy.
Rekonstrukce interiéru a exteriéru je velmi rozsáhlá. Žáci Základní školy Záhoří se tak
nemusí těšit jen na téměř novou budovu, ale i na delší prázdniny. Aby se vše stihlo a nebyla
ohrožena bezpečnost žáků, půjdou žáci v letošním školním roce naposledy do školy 20.
června 2014 a v novém školním roce se budova pro žáky slavnostně otevře až 8. září 2014.

V Záhoří dne 16. května 2014

František Valvoda
starosta obce

