Informace
Obecního úřadu Záhoří
Pozvánka na oslavy v Základní škole a Mateřské škole Záhoří
Základní škola a Mateřská škola Záhoří pořádá v sobotu 17. listopadu 2012 od 13.00 hodin
„Den otevřených dveří u příležitosti oslav 30. výročí otevření nové budovy základní školy a
35. výročí otevření mateřské školy“.
Program:
13.00 – prohlídka mateřské školy
14.00 – akademie školy ve školní jídelně
− po ukončení akademie prohlídka základní školy
00
20. – zahájení plesu školy a přátel školy v sále pohostinství v Jamném
Vstupenky je možné zakoupit v základní škole nebo v kanceláři OÚ Záhoří.
Srdečně zveme všechny občany, bývalé i současné učitele, zaměstnance, rodiče a žáky.
Vítání občánků
V pátek 23. listopadu 2012 od 15.00 hodin se uskuteční letos již třetí vítání občánků. Přivítáni
budou:
- Luis Eduard Tames, Horní Záhoří 50
- Vojtěch Kápl, Horní Záhoří 90
- Nikol Kvěchová, Horní Záhoří 8
Adventní posezení s výrobou adventní výzdoby
ČČK Záhoří pořádá v pátek 30. listopadu 2012 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří
adventní posezení s výrobou adventní výzdoby. Přineste si ostrý nůž, zahradní nůžky, štípací
kleště, tavící pistoli a svíčky. Ostatní výrobní materiál dostanete na místě, je možné použít i
vlastní ozdoby.
Pozvání je určeno všem zájemcům – ženám, mužům i dětem.
Čertovské a andělské dovádění
Kulturní výbor zastupitelstva obce Záhoří zve všechny děti i dospělé v sobotu 1. prosince
2012 na „Čertovské a andělské dovádění“, které se koná ve velké zasedací místnosti OÚ
Záhoří od 14.00 hodin. Jsou vítáni malí i velcí čertíci i andělé. Dvě čertice Vám ukážou trochu
pekelného kouzlení a můžete si s nimi i zatančit.
Mikuláš, anděl a čert přijdou s nadílkou.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Kulturní výbor zastupitelstva obce Záhoří a ČČK Záhoří ve spolupráci se Základní školou a
Mateřskou školou Záhoří a farním úřadem Záhoří pořádají v neděli 2. prosince 2012 od 16.30
hodin u kostela sv. Michaela „Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku“. Žáci ze ZŠ a MŠ
Záhoří pod vedením Mgr. Lenky Králové zazpívají vánočního koledy, Páter Tomáš Cyril
Havel pronese sváteční slovo k adventu a požehná adventní věnce.
Teplé občerstvení je zajištěno.
Adventní koncert v kostele sv. Michaela
Kulturní výbor zastupitelstva obce Záhoří připravuje adventní koncert v kostele sv. Michaela
v Záhoří. Koncert se uskuteční v neděli 9. prosince 2012 od 16.00 hodin, vystoupí na něm pan
Tomáš Sup za klavírního doprovodu MgA. Lenky Ebelové. Pan Sup pochází z Temešváru, je
absolventem základní školy v Záhoří, ZUŠ v Písku a konzervatoře v Českých Budějovicích,
nyní je posluchačem pěvecké katedry hudební fakulty Akademie Múzických umění v Praze.
Spolupracuje se Státní operou Praha, s Jednotou hudebních divadel Praha, s divadlem v Ústí
nad Labem, Liberci a s divadlem Disk v Praze. Je laureátem několika mezinárodních
pěveckých soutěží, kde dosáhl stupňů vítězů.
Na koncertě zazní písně a árie z děl A. Dvořáka, B. Smetany, P. I. Čajkovského a samozřejmě
i některé z koled.
Předvánoční setkání seniorů
Tradiční předvánoční a pomikulášské setkání seniorů obce Záhoří se uskuteční ve čtvrtek
13.prosince 2012 od 16.00hodin v jídelně základní školy.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka
elektrické energie dne 20. listopadu 2012 od 7.30 do 14.30 hodin v celé Kašině Hoře.
Volba prezidenta České republiky 2013
Historicky první přímá volba prezidenta České republiky 2013 proběhne ve dnech 11. a
12.ledna 2013, případné druhé kolo 25. a 26.ledna 2013. V naší obci proběhne volba
prezidenta v 1 volebním okrsku, volební místnost bude v malé zasedací místnosti OÚ Záhoří.
Zapisovatelkou okrskové volební komise starosta obce jmenoval paní Miladu Káplovou,
minimální počet členů volební okrskové komise je 5.
Návrh rozpočtu obce Záhoří na rok 2013
Na webových stránkách www.zahori.cz – úřední deska je od 13. listopadu 2012 vyvěšen
návrh rozpočtu obce Záhoří na rok 2013.

V Záhoří 9. listopadu 2012

František Valvoda
starosta obce

