Informace
Obecního úřadu Záhoří

Pěší výšlap na ranč IXION
Organizace ČČK v Záhoří zve v sobotu 18. června 2011 děti, rodiče a prarodiče na pěší
výšlap k ranči IXION. Sraz účastníků je v 9.30 hodin před budovou OÚ Záhoří. Na ranči
budou děti soutěžit o sladké ceny a opékat buřty.
Pro účastníky je možná projížďka na koních za poplatek 40 Kč.
Zájezd na divadelní představení „Na tý louce zelený“
Organizace ČČK v Záhoří pořádá zájezd na divadelní představení na otáčivé hlediště do Týna
nad Vltavou s názvem „Na tý louce zelený“, které se hraje ve středu 3. srpna 2011.
Cena vstupenky je 150 Kč, autobusová doprava je pro členy ČČK zdarma, ostatní zaplatí
50 Kč.
Rezervace míst a platba vstupného a dopravy bude ve středu 22. června 2011 v zasedací
místnosti OÚ Záhoří v době od 18.00 do 19.30 hodin.
Oslava 50. výročí založení SOKOLA Záhoří
Oslava se uskuteční v sobotu 25. června 2011 na fotbalovém hřišti v Záhoří. Začátek je od
12.00 hodin.
Program:
od 12.30 hod. – utkání žáci Záhoří – žáci Bernartice
od 14.30 hod. – utkání Záhoří KP 1984/1986 - výběr Písku
od 16.30 hod. – utkání Záhoří A – osobnosti Bohemians a Dynama ČB
Součástí bude i Den dětí ve spolupráci s kulturním výborem ZO Záhoří. Dětský den začne ve
14.00 hodin. Pro děti jsou připravené soutěže (člověče nezlob se, mikádo, házení na cíl apod.),
něco pro šikovné dětské ruce (malování perníků, navlékání korálků, kreslení na trička) a také
sladké odměny.
Na závěr oslavy 50. výročí založení SOKOLA Záhoří bude promítán film „Kožené slunce“.
Revize a čištění komínů
Revize bude provedena v týdnu od 11. července do 16. července 2011. Termíny návštěvy
kominíka v jednotlivých částech obce budou oznámeny obecním rozhlasem.

Zasedání zastupitelstva obce Záhoří
6. zasedání zastupitelstva obce Záhoří se bude konat dne 30. června 2011 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Na programu je mimo jiné schválení Závěrečného účtu obce
a Zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2010 a schválení dodavatelů na akce částečně
financované z dotací Jihočeského kraje.

Dokončované a zahajované akce – dotace
Napojení vodovodu do Jamného a Kašiny Hory bude dokončeno do konce června letošního roku.
Z celkových nákladů akce ve výši 8.985.000 Kč bez DPH činí dotace z MZe 7.188.000 Kč.

Oprava komunikace v k. ú. Jamný bude také dokončena do konce června letošního roku.
Náklady ve výši 4.866.467 Kč jsou celé hrazeny z dotace MMR.
Dále jsme získali dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora zřízení
bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ ve výši 158.000 Kč na informační
ukazatele rychlosti v Horním Záhoří ve směru od Písku a od Tábora.
Hasiči Záhoří získali investiční dotaci na podporu akceschopnosti jednotek SDH ve výši
156.888 Kč. Byly zakoupeny dýchací přístroje v celkové částce 225.556,80 Kč. Dále dostali
dotaci na výměnu vrat u hasičské zbrojnice a na opravu stříkačky ve výši 85.000 Kč.
Dotace na plynofikaci OÚ jsme obdrželi ve výši 140.000 Kč a dotaci na úroky z úvěrů ve výši
118.000 Kč, na opravu cyklotrasy dostaneme 350.000 Kč.
SOKOL Záhoří získal z grantu Jihočeského kraje dotaci na rekonstrukci oplocení severní části
hřiště ve výši 60.000 Kč.
Nezískali jsme dotaci na opravu střechy tělocvičny a na opravu mateřské školy.
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