Informace
Obecního úřadu Záhoří
Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva krajů
se uskuteční 12. a 13. října 2012. Starosta stanovil minimální počet členů okrskové volební
komise – 6 členů. Zároveň jmenoval zapisovatelkou okrskové volební komise paní Miladu
Káplovou, Horní Záhoří čp. 90. Volby se uskuteční v jednom volebním okrsku.
Volby do Senátu PČR se uskuteční pouze v obvodu č. 14 se sídlem v Českých
Budějovicích – naší obce se netýkají.
Vymalování a úklid základní školy
Těsně před koncem školního roku doručila KHS České Budějovice výsledek měření
azbestových a minerálních vláken v budově základní školy. Mírné překročení limitu
minerálních vláken bylo naměřeno na dvou místech ZŠ, azbestová vlákna zjištěna nebyla. I
přesto, že nám KHS doporučila zamazání spár, jejich přemalování a vysátí celé budovy
vysavačem s HEPA filtrem, zastupitelstvo obce rozhodlo provést navíc výmalbu všech tříd a
chodeb včetně nátěru soklů. Dále byly utěsněny všechny mezery na dřevěném obložení
chodeb a tříd a utěsněny prostupy topení a odstraněny koberce na stěnách, které sloužily jako
nástěnky. Po vysátí a úklidu všech prostor bylo 13.8.2012 provedeno nové kontrolní měření.
Před vymalováním a úklidem jsme ještě provedli výměnu svítidel v 11 zbývajících třídách,
která stála 255.000,- Kč. Výmalba, vysátí a úklid prostor včetně úprav kanceláře ředitelky
vyšly téměř na 300.000,- Kč. Částečně byla též opravena plochá střecha kvůli zatékání. Nový
školní rok tak zahájí děti v „nové“ škole. (Obec Záhoří podala žádost o dotaci na zateplení
celé ZŠ, o které nebylo doposud rozhodnuto).
Restaurace v Jamném
Od 9. srpna 2012 je nově v provozu restaurace v Jamném, která byla dosud využívána jako
hasičská klubovna. Otevřeno bude po celý týden kromě pondělí.
Oprava chodníků v Záhoří – I. etapa
V srpnu a v září probíhá oprava chodníků v Záhoří – I. etapa, na kterou jsme získali dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 130.000,- Kč. V příštím roce bude
rekonstrukce pokračovat II. etapou – pravděpodobně opravou zbývající části chodníku do
Dolního Záhoří a opravou chodníku na III. stavebním obvodu.

Splatnost vodného
Upozorňujeme, že splatnost vodného a stočného je nejpozději 31. srpna 2012 v kanceláři OÚ.
Oprava chodníků na hřbitově v Záhoří
Obec Záhoří požádala o dotaci z Grantu Jihočeského kraje „Úcta k předkům“, která se týkala
opravy chodníků na hřbitově v Záhoří. I přesto, že nám dotace přidělena nebyla,
zastupitelstvo obce rozhodlo financovat první část, která zahrnuje nový kamenný chodník od
hřbitovní brány k oběma vstupům do kostela a ke vstupu do věže, z rozpočtu obce. Opravena
byla také kaplička Sv. Barborky a zároveň jsme provedli úpravu prostranství kolem kapličky
včetně ořezání stromů.
Hasičský den pro děti
Členové SDH Záhoří pořádají na konci prázdnin pro děti dvě kulturní akce.
V pátek večer 31. srpna 2012 od 20.45 hodin připraví hasičky stezku odvahy. V sobotu 1. září
2012 od 13.00 hodin na hřišti Sokola Záhoří začíná „Hasičský den pro děti“. Připraveny budou
různé atrakce, občerstvení, děti si opečou špekáčky a seznámí se s hasičskou technikou.
Upozorňujeme, že za bezpečnost svých dětí při těchto akcích odpovídají rodiče.
ČČK
Od začátku letošního roku byly zrealizovány Místní skupinou ČČK v Záhoří tyto akce:
přednáška MUDr. Vladimíra Hanáčka - Očkování jako prevence společně s 2. členskou
schůzí, tvořivé dílničky pro děti vedené paní Olgou Říhovou a Janou Kudrličkovou, zimní
setkání nad kronikami obce s kronikářkou Evou Labskou, ve spolupráci s kulturním výborem
obce společenské setkání pro ženy při příležitosti MDŽ, večerní koupání v termálních lázních
Bad Füssing, pěší výlet s cílovou zastávkou ve Svatonicích (ještě jednou děkujeme za milé
přijetí a pohostinnost Svatonickým), zájezd do pražské ZOO a na divadelní představení na
hradě Zvíkov.
V měsících říjen – listopad 2012 plánujeme přednášku MUDr. Dany Preslové k problematice
osteoporózy a zájezd na večerní koupání v Bad Füssingu, předadventní setkání s možností
výroby vlastního adventního věnce (30.11.2012) a ve spolupráci s kulturním výborem obce,
římskokatolickou farností Záhoří a ZŠ a MŠ Záhoří 2. slavnostní rozsvícení vánočního stromu
(2.12.2012) a adventní koncert v kostele sv. Michaela (9.12.2012). Poděkování patří všem
účastníkům i organizátorům a těšíme se na další setkání. Dále bychom chtěly poděkovat
členům zastupitelstva obce za poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2012.
Za výbor ČČK Jitka Říhová a Ludmila Klavíková
Revize komínů
Zájemci o kontrolu komínů se mohou hlásit v kanceláři OÚ Záhoří do 31. srpna 2012, přesný
termín provedení kontroly bude vyhlášen obecním rozhlasem.
V Záhoří 14. srpna 2012

František Valvoda
starosta obce

