ZPRAVODAJ ze Záluží a Kozlovic
Květen/2014
Vážení občané,
Přinášíme Vám další Zpravodaj ze Záluží a Kozlovic s novými zprávami z naší obce.

Úklid obecního úřadu
Někteří z Vás si jistě všimli, že prostory obecního úřadu doznaly určitých změn. Místnosti v horním
patře jsme vymalovali a uklidili. Nyní probíhá skartace starých a nepotřebných písemností, které lze
podle legislativy zlikvidovat. Do sběru jsme odvezli přes čtvrt tuny starých a nepotřebných papírů,
které se v průběhu let na úřadě nashromáždily. Zvon, který byl součástí obecní zvoničky na návsi,
jsme prozatím pověsili do místnosti nad schody tak, aby byl při vstupu do kanceláří vidět.
J.Svoboda (místostarosta)

Odpočinková zóna v Záluží a Kozlovicích
Jelikož v Záluží chybí místo, kde by si mohly naše děti v klidu hrát, rozhodlo zastupitelstvo obce
o vybudování odpočinkové zóny vedle fotbalového hřiště v Záluží. V současné době probíhá
osazení herních prvků. Po dokončení si děti mohou hrát v dětském hradu s houpačkami a
skluzavkou, šplhat na lanové pyramidě, točit se na kolotoči. Pro ty nejmenší je připraven houpací
koník a houpačka. V dohledné době ještě přibude hřiště na volejbal a badminton. V Kozlovicích
bude nainstalována houpačka. Nákup herních prvků jsme financovali z rozpočtu obce a částečně
z úspory na platech zaměstnanců.
J.Svoboda (místostarosta)

Nový bankovní účet
Na konci května jsme podepsali smlouvu o zřízení nového bankovního účtu obce u České
spořitelny. Starý účet u Komerční banky bude zrušen koncem června. Důvodem přechodu k jiné
bance je úspora několika tisíc korun ročně na poplatcích.
Číslo nového účtu je: 3673439329/0800
J.Svoboda (místostarosta)

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května se konaly volby do Evropského parlamentu. Nikoho asi nepřekvapila
nízká volební účast voličů. V České republice přišlo k volbám 18,20 % voličů, v Ústeckém kraji
13,81 % a v naší obci 12,60 % voličů.
J.Svoboda (místostarosta)

Připravujeme:


Letní dětské hry a soutěže na hřišti v Záluží. O podrobnostech budete včas informováni.
Předpokládaný termín akce je sobota 28. června nebo sobota 5. července.
 Úpravu sběrného místa na tříděný odpad (odstranění rezavého železného plotu a jeho
nahrazení poplastovaným drátěným plotem, osazení obrubníků a vybetonování plochy pod
kontejnery.
 Opravu místních komunikací.
 Dne 17. června se koná setkání starostů okolních obcí s hejtmanem Ústeckého kraje. Na
tomto setkání bychom rádi otevřeli otázku opravy hlavní silnice do Roudnice, která je
v majetku kraje.
Jednáme s Ústeckým krajem o zavedení autobusového spojení Záluží a Kozlovic s Roudnicí

