Informace
Obecního úřadu Záhoří
ZÁHOŘSKÉ POSVÍCENÍ – SOBOTA 2.10.2010 A NEDĚLE 3.10.2010
Letošní organizace dopravy při tradičním Záhořském posvícení se nebude v ničem lišit od let
předchozích. Objízdná trasa je opět vedena od Autodílny Marek dolů kolem bytových domů na silnici
II/138 a dále směrem na Písek a opačným směrem na Tábor. Silnice I. třídy I/29 bude v úseku od
křižovatky u pošty až po křižovatku u restaurace Obecní Dům uzavřena od soboty 2.10.2010 od 12.00
hodin do neděle 3.10.2010 do 20.00 hodin. Vyznačení objížďky provede odborná firma a v celém
jejím úseku je zakázáno stání. Opět žádáme všechny občany, kteří v uvedeném úseku objízdné trasy
parkují své automobily, aby je o posvícení ve výše uvedeném termínu zaparkovali mimo objízdnou
trasu. Zároveň Vás všechny žádáme o úklid okolí svých rodinných domů.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné prožití posvícení!
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE O POSVÍCENÍ
Český svaz chovatelů Záhoří pořádá tradiční výstavu drůbeže, králíků, holubů a exotů v sobotu a
v neděli 2.10. a 3.10. 2010. Žáci základní školy připravili výstavu výtvarných prací. Nejlepší práce
budou vyhodnoceny. Na návštěvu přijedou opět chovatelští přátelé z rakouského St. Florianu.
Fotbalisté Sokola Záhoří sehrají o posvícení dva mistrovské zápasy: družstvo „B“ nastoupí v sobotu
2.10.2010 od 16.00 hodin proti Božeticím B a družstvo „A“ se utká v neděli 3.10.2010 od 10.15 hodin
s Borotínem.
Mše svatá v kostele sv. Michaela se uskuteční 3.10.2010 v 11.00 hodin.
Ve společenské místnosti v kapličce v Dolním Záhoří zahraje v pátek 1.10.2010 od 19.00 hodin
k tanci i poslechu na několik hudebních nástrojů slečna Pavla Koudelková. Všichni jste srdečně zváni.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR –
volební obvod č. 13
se konají v pátek dne 15.10.2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 16.10.2010 od 08.00 hodin
do 14.00 hodin a v obci Záhoří budou provedeny v 1 volebním okrsku. Volební místností je malá
zasedací místnost Obecního úřadu Záhoří. Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Záhoří
podaly strany v tomto vylosovaném pořadí umístění na hlasovacím lístku:
1.Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová- kandidáti: Milena
Formánková, 62 let, OSVČ, Horní Záhoří, KDU-ČSL, Miroslava Hronková, 27 let, mateřská
dovolená, Horní Záhoří, bez polit. přísl., Ing. Ladislav Kožmín, 30let, technolog výroby, Horní Záhoří,
bez polit. přísl., Martin Hronek, 33 let, traktorista, Horní Záhoří, bez polit. přísl., Blanka Kožmínová
DiS, 29 let, mateřská dovolená, Horní Záhoří, bez polit. přísl.
2.Sdružení nezávislých kandidátů Záhoří – kandidáti: František Valvoda, 57 let, starosta, Horní
Záhoří, bez polit. přísl., Petr Kápl, 45, stavbyvedoucí, Horní Záhoří, bez polit. přísl., Ing. Václav
Kaněra, 52 let, ředitel, Dolní Záhoří, bez polit. přísl., Ing. Jan Kolář, 43 let, technik, Jamný, bez polit.
přísl., Mgr. Ludmila Klavíková, 46 let, středoškolská učitelka, Horní Záhoří, bez polit. přísl., Radek
Opava, 41 let, silomistr, Horní Záhoří, bez polit. přísl., Jan Kocourek, 32 let, technik, Kašina Hora,
bez polit. přísl., Ing. Jaroslav Beránek, 59 let, obchodní zástupce, Horní Záhoří, člen KSČM, Ladislav
Vokatý, 64 let, důchodce, Horní Záhoří, bez polit. přísl.

3.Občanská demokratická strana-kandidáti: Ing. David Malát, 31 let, OSVČ, Horní Záhoří, člen
ODS, Ing. Martin Formánek, 38 let, OSVČ, Horní Záhoří, bez polit. přísl., Stanislav Zelenka, 41 let,
OSVČ, Dolní Záhoří, bez polit. přísl., Ing. Lenka Formánková, 37 let, obchodní manažerka, Horní
Záhoří, bez polit. přísl., Ing. Soňa Malátová, 31 let, administrativní prac., Horní Záhoří, bez polit.přísl.
OPRAVA MŠ ZÁHOŘÍ
Na konci srpna byla dokončena další z etap opravy MŠ Záhoří. Byla vyměněna jedna polovina
vnitřních rozvodů vody a kanalizace v sociálních zařízeních, výměna rozvodů teplé a studené vody,
výměna umyvadel a záchodových mís, vodovodních baterií, oprava obkladů a podlahových dlaždic
včetně vymalování. Celá akce stála 369.715,- Kč. Z toho 100.000,- Kč tvořila dotace z grantu
Jihočeského kraje.
BURZA DĚTSKÉHO A DÁMSKÉHO ODÍVÁNÍ
proběhne v týdnu od 11.10.2010 – 16.10.2010 ve velké zasedací místnosti OÚ Záhoří. Je možné
nabídnout dětské a dámské ošacení pro prodej. Pro ČČK v Písku můžete přinést dětské, dámské,
pánské oblečení, záclony, ložní prádlo, přikrývky apod.
Příjem – 11.10.2010 a 12.10.2010
Prodej - 14.10.2010 a 15.10.2010
16.10.2010

od 14.00 hodin – 18.00 hodin
od 14.00 hodin – 18.00 hodin
od 08.00 hodin – 12.00 hodin

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V průběhu měsíce října budou v jednotlivých částech obce postupně rozmístěny kontejnery na odpad,
který se nevejde do popelnice. Protože v naší obci je zaveden systém třídění a sběru odpadu je přísně
zakázáno do kontejneru ukládat: elektrické spotřebiče, televizory, počítače, rádia, ledničky,
plasty, sklo, železo, dřevo, papír, biologický odpad, pneumatiky, a baterie. Veškeré elektrické
spotřebiče, trubicové a úsporné zářivky, výbojky a železo můžete po domluvě bezplatně
odevzdat u kotelny ZŠ Záhoří.
Popelnice přistavujte k odvozu jen zcela zaplněné! Odvoz 1 popelnice stojí 69,- Kč!
TŘIĎTE ODPAD, VYPLATÍ SE TO! DĚKUJEME VÁM.
MULTIFUNKČNÍ OBECNÍ ZAŘÍZENÍ – MOTOREST
V těchto dnech probíhá na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad proces
přehodnocování projednaných žádostí 6. výzvy ROP Jihozápad, do které přísluší i naše žádost.
Výsledky by měly být známy začátkem října.
VODOVOD JAMNÝ A KAŠINA HORA
V současné době je již vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla. Po
ukončení výběru dodavatele stavby bude podána druhá část žádosti o dotaci. Upozorňujeme, že voda
ve vodovodu není stále pitná z důvodu nadlimitního množství dusičnanů. Není vhodná zejména pro
kojence a malé děti. Ubezpečujeme občany Jamného, že Obec Záhoří podniká všechny kroky pro
rychlou realizaci připojení na vodovod Záhoří.

V Záhoří dne 23. října 2010

František Valvoda
starosta obce

