Informace
38/3/ 2022
Vážení obyvatelé obce,

dostává se vám do ruky třetí vydání informací pro rok 2022, které mají za úkol
zvýšit informovanost obyvatel obce o dění a akcích v obci a o činnosti
zastupitelstva.

Výměna vodoměrů
V letošním roce probíhá poslední etapa výměny vodoměrů a vodovodních šoupat v
Záboří. Odběratelé, kterých se výměna týká, budou předem osloveni a požádáni o
zpřístupnění k vodoměrům za účelem výměny za nové, mění se vodoměry starší
deseti let.

Odečty vodoměrů v obci.
Ve dnech 6.8. (sobota) a 7.8.2022 ( neděle)
budou prováděny odečty vodoměrů v obci. Pokud někteří odběratelé nebudou
přítomni, mohou si vodoměry sami odečíst a nahlásit tento odečet na Obecní úřad
Záboří v úředních hodinách , nebo napsaný stav vodoměru se jménem a adresou
vhodit do poštovní schránky vedle vstupních dveří na obec.

Ceny vodného a stočného platné v roce 2022
vodné 20,00 Kč za m3 včetně DPH
stočné 5,00 Kč za m3 včetně DPH

Oprava budovy č.p. 63
Na objektu bývalé hospodářské budovy byla provedena výměna oken, provádí se
přestavba horního patra. Vzniknou zde tři větší místnosti, které mohou sloužit ke
kondičnímu cvičení, herna pro děti, bude zde možnost si pronajmout místnost pro
masáže, pedikůtu at., opraveno je sociální zařízení pro ženy a muže, vytvořena
bude malá kuchyňka sloužící pro horní patro. V tomto patře bude vybudována
garsonka, pro potřeby obce v krizových situacích. Přízemí je již pronajato panu
Rousovi pro jeho podnikatelskou truhlářskou činnost.

Oprava hasičské nádrže v Lipanovicích
V červenci započne oprava návesního rybníčka (hasičské nádrže) v Lipanovicích,
vysoutěžena za zhotovitele díla byla s náklady na tuto opravu ve výši 1 128 368 Kč
společnost Rugo-stav s.r.o. z Loučeje.

Smlouva o spádovosti MŠ
Stanovení školského obvodu
Na základě uzavřené dohody obce Záboří s obcí Radošovice o vytvoření společného
školského obvodu mateřské školy je území obce Záboří částí školského obvodu Mateřské školy
Radošovice č. p. 61, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zřízené obcí Radošovice.

Děkujeme Vám že třídíte svůj domovní odpad.
Obec obdržela od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. za 25,623 t
vytříděného odpadu 90 645 Kč do svého rozpočtu

Poskytnuté dotace
****************************************************

Program obnovy venkova Jihočeského kraje
2022
poskytl finanční podporu na projekt

„Sekačka na údržbu zeleně“

ve výši 220 000,- Kč.

Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.
zajistila dotaci pro naši obec

z Programu rozvoje venkova ČR 2022 –veřejné prostranství
v letošním roce se v září uskuteční dovybavení dětského hřiště v Záboří a
Lipanovicích o workoutové sestav s pořizovacími náklady ve výši 314 252 Kč.

****************************************************

ho příbuzného,
Vážení spoluobčané, trápí vás problémy s péčí o svého
obáváte se vzít si domů blízkého z nemocnice, řešíte, zda pečovat doma nebo ho umístit třeba
do domova důchodců? Nevíte si rady, zda všechno zvládnete, co péče obnáší? Potřebujete
poradit např. jak si podat žádost o příspěvek na péči, jak podat žádost do domova pro seniory a
na co si dát pozor, co znamená domácí zdravotní péče a jak ji získat…

APP Slunečnice, z.ú. pořádá v průběhu roku 2022 cyklus setkání pro pečující osoby,
osoby budoucí
pečující i zájemce z široké veřejnosti. Aktuální termíny setkání budou postupně zveřejňovány na
stránkách organizace www.appslunecnice.cz
appslunecnice.cz a také na našich FB stránkách.
stránkách
Pro pečující osoby je k dispozici terénní poradna,, kdy přijedeme přímo do domácnosti, kde se
aktuálně pečuje či pečovat bude. Můžeme poradit v oblasti sociálních dávek, příspěvku na péči i
odvolání, podívat se na možnosti využívání kompenzačních pomůcek, úpravy prostředí,
prostředí
zorientovat se v nabídce sociálních služeb apod. Pro objednání do poradny volejte
737 190 891 Věra Jakimová.. Všechny služby poradny jsou poskytovány zdarma.
zdarma

Dění v obci:
* 2.7.2022 se uskuteční tradiční nohejbalový turnaj na hřišti v Záboří,
*

9.7.2022 se koná každoroční sraz motorkářů
motorkářů,

* 15.7.2022 jste zváni na náves v Dobčicích na divadelní představení,

* 16.7.2022 pořádá ČČK Lipanovice výlet na Dobříš a do Březnice.
Odjezd v 7,00 hodin
Telefonicky objednat u p. Jitky Žáková tel: 606 573 611
* 13.8.2022 se koná v Lipanovicích H A S I Č S K Á soutěž.

