ZPRAVODAJ ze Záluží a Kozlovic
1/2019
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o tom co se událo a dít bude.

Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly Volby do zastupitelstev obcí. Do zastupitelstva obce
Záluží byli zvoleni Miroslav Štembera (starosta), Kamila Perglerová (místostarostka), Jan
Husák (zastupitel, předseda kontrolního výboru), Lada Burdová (zastupitelka,
předsedkyně finančního výboru), Kateřina Čapková (zastupitelka, předsedkyně kulturní
komise). Všem občanům děkujeme za účast na volbách a za jejich hlasy. Zvoleným
gratuluji.
Poplatky
Stejně jako každý rok nás čeká placení poplatků za odpad a za psa. I letos zůstává cena
stejná, tzn. 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem, 500,- Kč za rekreační objekt a 50,- Kč
za psa. Nálepky na popelnice z roku 2018 jsou platné do 31.3.2019.

Kompostéry
I když to trvalo déle než jsme čekali, MÁME KOMPOSTÉRY! A Další dobrou zprávou je,
že jsou zdarma. S každým kdo měl o kompostér zažádáno, obec sepíše smlouvu o
výpůjčce a po uplynutí sjednané doby výpůjčky, nejdříve však 1.1.2025, bude kompostér
vašim majetkem.
Kompostéry budou připraveny k předání od 1.2.2019 v úřední dny nebo po telefonické
dohodě.
Kontejner na textil
V Kozlovicích je nově přistaven kontejner na textil. Upozorňuji, že kontejner je pouze na
ČISTÝ textil, který může být dále nošen. Do kontejneru můžete vhazovat jak oblečení, tak
boty, kabelky, ručníky, utěrky nebo povlečení. Vše, co lidé v nouzi mohou potřebovat.
Prosím ať je vše čisté a bez děr. Textil vložte do igelitové tašky, pokud půjdou svázat uši,
tak svažte a vhoďte do kontejneru. Vývoz kontejneru bude zajišťovat Diakonie Broumov.
Kompostéry i kontejner na textil jsou financovány z evropské dotace a z rozpočtu Svazku
obcí Podřipsko, jehož jsme členové.

1

Oprava bývalé hospody
Pomalu, ale jistě pokračuje rekonstrukce bývalé hospody v Záluží. Začali jsme
spolupracovat s Regionální rozvojovou agenturou ústeckého kraje a společně zažádáme o
finanční dotaci z programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Plánované akce
Letos nás čekají tyto akce:
2. března - Masopust
30. dubna - Pálení čarodějnic
4. května - Čarodějnice na koních
11. května - Vítání občánků
1. června - Dětský den
17. srpna - Tour de Kozlovice
31. srpna - Stezka odvahy nebo výlet
září - divadelní představení/muzikál
26. října - Dýňování
prosinec - Rozsvícení stromku

Vy, kteří ještě nedostáváte informace o dění v naší obci mailem a máte o ně zájem,
pošlete žádost na mailovou adresu info@ouzaluzi.cz

Webové stránky obce: www.ouzaluzi.cz
Úřední hodiny
Pondělí:
Středa:
Pátek:

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00
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v únoru změna 14:00 - 16:00

