Informace
Obecního úřadu Záhoří
ZÁHOŘSKÉ POSVÍCENÍ SOBOTA 28. ZÁŘÍ 2013 A NEDĚLE 29. ZÁŘÍ 2013
Letošní organizace dopravy při tradičním Záhořském posvícení bude stejná jako v letech
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 28. září 2013 od 11.00 hodin do neděle 29. září 2013 do 21.00 hodin. Vyznačení
objížďky provede odborná firma a v celém 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.
Určená parkoviště pro návštěvníky poutě: pole naproti OÚ, trojúhelník směrem k silu a
louka a pole mezi Záhořím a bývalým teletníkem.
Autobusové zastávky v Horním Záhoří od 28. září 2013 do 29. září 2013 budou přesunuty a
označeny. V sobotu a v neděli autobusy staví pouze u zastávky naproti OÚ.
Žádáme Vás všechny o úklid v okolí svých rodinných domů.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám příjemné prožití posvícení.
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE O POSVÍCENÍ
Český svaz chovatelů Záhoří pořádá v sobotu a v neděli tradiční výstavu drůbeže, králíků,
holubů a exotických ptáků. Na návštěvu opět přijedou chovatelé ze St. Florianu v Rakousku.
Fotbalisté Sokola Záhoří sehrají o posvícení dva mistrovské zápasy:
Sobota od 11.30 hodin
přípravka Záhoří - Milevsko
od 14.00 hodin
žáci Záhoří - Sepekov
od 16.30 hodin
Sokol Záhoří „B“ - Kostelec nad Vltavou
Neděle od 10.15 hodin
Sokol Záhoří „A“ - Mirotice
Před zahájením zápasu bude předán šek s výtěžkem z benefičního zápasu Káplovy jedenáctky
s výběrem Jana Kollera pro družstvo přípravky Záhoří.
Poutní mše svatá ke cti svatého Michaela začíná v neděli 29. září od 09.30 hodin v kostele
sv. Michaela v Záhoří.
Posvícenský fotbálek a zábava v Jamném
V Jamném se i letos bude hrát tradiční posvícenský fotbálek v sobotu 28. září 2013 od 13.00
hodin Mladé páky proti Starým pákám z Jamného. Večer se v místním pohostinství koná
posvícenská zábava.
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Žáci ZŠ a MŠ Záhoří provedou sběr starého papíru v týdnu od 14. do 18. října 2013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁHOŘÍ
Do první třídy základní školy nastoupilo v září letošního roku 17 dětí. Celkem ZŠ navštěvuje
128 žáků. Do mateřské školy dochází 58 dětí.
KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V průběhu měsíce října budou v jednotlivých částech obce rozmístěny kontejnery na odpad,
který se nevejde do popelnice. Protože máme v obci zaveden systém třídění a sběru odpadu,
je přísně zakázáno do kontejneru ukládat: elektrické spotřebiče, televizory, počítače,
rádia, ledničky, plasty, železo, dřevo, papír, biologický odpad, pneumatiky a baterie.
Veškeré elektrické spotřebiče, trubicové zářivky, výbojky a železo můžete po domluvě
odevzdat na sběrném dvoře u kotelny ZŠ Záhoří.
Popelnice k odvozu připravujte jen zcela zaplněné! Odvoz 1 popelnice stojí 71,- Kč!
TŘIĎTE ODPAD! VYPLATÍ SE TO! DĚKUJEME VÁM.
ČČK
Místní skupina ČČK Záhoří připravuje tyto akce:
- výstavu obrazů Václava Majera, záhořského rodáka a bývalého žáka ZŠ Záhoří, zasedací
místnost OÚ (25. - 27. 10. 2013 )
- zájezd na večerní páteční koupání v Bad Füssingu (listopad 2013 - termín bude upřesněn,
doprava pro členky ČČK zdarma)
- předadventní setkání s možností vlastní výroby vánočních dekorací (29.11. 2013)
INFORMACE Z OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna rozšiřuje své služby pro čtenáře. Od 15. října si mohou návštěvníci půjčit i
některé společenské hry – UBONGO, ZLATÉ ČESKO, DOMINION, OSADNÍCI
Z KATANY, HISTORIE V KOSTCE, PÁRTY ALIAS.
Zkraťte si příjemně dlouhé zimní večery. Bližší informace v obecní knihovně.
V Záhoří dne 23. září 2013

František Valvoda
starosta obce

