Informace
Obecního úřadu Záhoří
JARNÍ ÚKLID
Vážení spoluobčané,
jako každým rokem, tak i letos, Vás žádáme v rámci svých možností o provedení jarního
úklidu kolem svých nemovitostí.
VELIKONOČNÍ PERNÍČKOVÁNÍ
Kulturní výbor ZO Záhoří pořádá v pátek 11. dubna 2014 od 17.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Záhoří „Velikonoční perníčkování“ s paní Hankou Zelenkovou z Cukrárny
pod věží, která nám ukáže jak si ozdobit velikonoční perníčky.
Perníčky ke zdobení budou na místě k dispozici, můžete si přinést i své vlastní perníky a
ozdobit si je. Zdobení perníčků si mohou přijít vyzkoušet i děti. Na místě možno zakoupit i
již ozdobené velikonoční perníčky.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V sobotu dne 12. dubna 2014 v dopoledních hodinách provedou členové SDH Záhoří sběr
železného šrotu. Sběr proběhne v Horním a Dolním Záhoří, ve Třešni a ve Svatonicích. Sběr
železného šrotu v ostatních částech obce bude oznámen místním rozhlasem.
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Po Velikonocích, v týdnu od 22. dubna do 25. dubna 2014, uskuteční Základní škola a
Mateřská škola Záhoří jarní sběr starého papíru. Papír můžete do školy přivézt i osobně.
Každé ráno od 7.00 do 7.45 hodin do školy a od 15.00 do 16.30 hodin na sběrné místo u kotelny
ZŠ.
Žáci ZŠ děkují za každý kilogram starého papíru.
KULTURNÍ VÝBOR ZO ZÁHOŘÍ PŘIPRAVUJE
- 30. dubna 2014 tradiční „Pálení čarodějnice a lampiónový průvod“s opékáním
špekáčků
- začátkem června 2014 „Dětský den“
- 20. června 2014 „Opékání špekáčků – konec školního roku“
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
Zápis do MŠ Záhoří pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v pátek 25. dubna 2014 od 13.00
do 17.00hodin. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných
zástupců.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V průběhu dubna budou postupně přistaveny v jednotlivých částech obce kontejnery na
velkoobjemový odpad. Připomínáme, že je do nich zakázáno vhazovat papír, plasty, sklo,
dřevo, železo, baterie, veškeré elektrospotřebiče, pneumatiky, horký popel a nebezpečný
odpad!

Děkujeme Vám, že třídíte.
STAVEBNÍ AKCE V LETOŠNÍM ROCE
- zateplení budovy základní školy
- rekonstrukce vytápění základní školy
- rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny
- oprava přechodů pro chodce v Záhoří s osvětlením
- oprava chodníků před základní školou
- oprava hrobu ruských vojínů na hřbitově v Záhoří
- oprava propustku za Jamenskými Pazdernami
- oprava lesních cest
O dotaci na rekonstrukci návesního rybníka v Kašině Hoře není zatím rozhodnuto.
AKCE MÍSTNÍ SKUPINY ČČK ZÁHOŘÍ
- v pátek 25. dubna 2014 zájezd do termálních lázní Bad Füssing, odjezd ve 13.00 hodin od
kostela v Záhoří, cena 600,- Kč (doprava, vstupné, pojištění), členky ČČK 300,- Kč
- ve čtvrtek 15. května 2014 od 16.30 hodin již tradiční výlet pro děti, rodiče i prarodiče ze
Záhoří přes Vojníkov, Vrcovice a Svatonice, kde bude připraveno pro účastníky malé
občerstvení. Trasa je nenáročná, je možné ji absolvovat s kočárkem, na kole i kolečkových
bruslích
- v sobotu 21. června 2014 celodenní výlet autobusem do Zážitkového parku ZEMĚRÁJ
v Kovářově, kde jsou různé hry, hlavolamy a dobrodružné úkoly pro všechny věkové
kategorie
Upozornění pro pejskaře: UKLÍZEJTE PSÍ HOVÍNKA!!!
Upozorňujeme všechny majitele psů, aby je při venčení nenechali volně
pobíhat a měli je vždy na vodítku. Obzvlášť v okolí bytových domů a
domu 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.

V Záhoří dne 3. dubna 2014
František Valvoda
starosta obce

