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

Letní hry 2014
5. července proběhly na hřišti v Záluží letní hry. Přes počáteční strach nakonec počasí vyšlo a tak
mohlo přes 40 dětí soutěžit v 8 disciplínách. Největší zájem dětí byl o jízdu na lanovce. Ti starší až
do tmy "lítali" kolem pingpongového stolu. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám
pomáhali s přípravou a organizací celé akce, především pak Pepovi z Hněvic za obsluhu u pití,
Honzovi Harvanovi ml. za grilování masa, manželům Černým za zajištění cen pro děti. Všem
děkujeme. Už v průběhu soutěžního odpoledne se nás spousta dětí i rodičů ptala, zda to někdy
zopakujeme. Pokud vše vyjde, tak bychom chtěli na konci srpna uspořádat pro děti rozlučku s
prázdninami.
J.Svoboda (místostarosta)

Sportovní náčiní
Před vchodem do budovy Obecního úřadu jsme umístili uzamykatelnou bednu, ve které je Vám k
dispozici sportovní náčiní (míč na fotbal a volejbal, pálky, míčky a síťka na ping pong, rakety a síť
na badminton). Klíče od bedny má J.Svoboda, M.Štembera, J.Husák a jeden je na Obecním úřadě.
V případě Vašeho zájmu je možné další klíče přidělat.
J.Svoboda (místostarosta)

Stručné informace







I nadále pokračujeme v úsporách. Minulý měsíc jsme zřídili nový účet v České spořitelně,
která nám nabídla nejlepší finanční podmínky. Další finanční prostředky ušetříme na
internetovém připojení. Za stejné služby zaplatíme méně peněz.
Na začátku července zaměstnanec Rudolf Vlček ukončil ze svého podnětu dohodou
pracovní poměr. Na jeho místo nastoupil pan Pavel Kopr. V Kozlovicích se o veřejné
prostranství bude starat paní Vytlačilová.
Na stanovišti tříděného odpadu v Záluží byl umístěn kontejner na textil, kam můžete dávat
staré oblečení a další textil.
V Kozlovicích na hřišti byla instalována nová houpačka.
J.Svoboda (místostarosta)

Připravujeme:




Nákup kontejneru na biologický odpad, který bude umístěn na sběrném místě tříděného
odpadu v Záluží. Tím by měl být problém bioodpadu v Záluží vyřešen a skládka u hřiště
bude zlikvidována. Kontejner bude vyvážen Roudnickými městskými službami do
kompostárny v Čížkovicích.
16. srpna proběhne v Kozlovicích další ročník Tour de Kozlovice.
J.Svoboda (místostarosta)

