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

Nové zastupitelstvo
Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci byla zaregistrována
jedna kandidátka "Občané pro obec". Ze 127 voličů přišlo hlasovat 58 občanů (volební účast
45,67%). Novými zastupiteli byli zvoleni: Jaroslav Svoboda (43 hlasů), Kamila Perglerová (41
hlasů), Miroslav Štembera (40 hlasů), Jan Husák (39 hlasů) a Petr Hanuš (27 hlasů).
3. listopadu proběhlo ustavující zastupitelstvo, na kterém byl zvolen Jaroslav Svoboda starostou
obce a Miroslav Štembera místostarostou. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jan Husák a
finančního výboru Kamila Perglerová.
Nové zastupitelstvo bude pokračovat v práci, kterou začalo v dubnu letošního roku. Pořádání
společenských a kulturních akcí pro děti i dospělé, aby jsme se mohli setkávat a blíže poznat.
Chystáme se obnovit na návsi v Záluží zvoničku a umístit do ní zvon z roku 1886, který dlouhá léta
opatroval pan Antonín Burda. Na dobré cestě je také jednání Krajským úřadem s cílem obnovení
školního autobusu do Roudnice. Autobus by měl začít jezdit od 1.1. 2015. Na žádost občanů
bychom rádi rozšířili vodovodní síť v Záluží a v Kozlovicích. V neposlední řadě bychom se rádi
pokusili zřídit nový obecní úřad, kde by vzniklo místo nejen pro "úřadování", ale jakési společenské
centrum, neboť v současné době se občané a jejich děti nemají kde scházet. Tato akce je však
finančně nad možnosti naší obce, a proto bychom se snažili o částečné financování z dotací EU. V
současné době probíhá příprava jednotlivých výzev v rámci různých operačních programů.
J.Svoboda (starosta)

Odpady
V říjnu byly vyhlášeny výsledky soutěže "Skleněná popelnice", kterou pravidelně vyhlašuje
Ústecký kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM. V letošním roce se naše obec umístila v
kategorii obce na hezkém 9. místě. Při slavnostním udílení cen v Ústí nad Labem převzal Miroslav
Štembera skleněný pohár a čtyři popelnice na tříděný odpad.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.
Se společností EKO-KOM se nám podařilo vyjednat bezplatné dlouhodobé zapůjčení dvou
kontejnerů na tříděný odpad (1 na plast a 1 na papír). Snad se nám podaří i díky dalším nádobám
letošní umístění ještě zlepšit.
V říjnu byly do Záluží a Kozlovic přistaveny velkoobjemové kontejnery na netříděný odpad.
Stejnou akci plánujeme zopakovat na jaře příštího roku. Žádáme však občany, aby do těchto
kontejnerů nevhazovali odpad, který tam nepatří (elektrospotřebiče, pneumatiky, plasty, sklo, papír
a bioodpad). Svoz kontejnerů není zrovna levný.
Připomínáme zapomnětlivcům, kteří nemají zaplacené odpady na letošní rok, ať tak učiní u paní
Jirkovcové.
J.Svoboda (starosta)

Objekt bývalé hospody
Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání odhlasovalo odstoupení od záměru koupit objekt
bývalé hospody, kam jsme chtěli v budoucnosti přesunout obecní úřad, a kde by vzniklo
společenské centrum obce. Důvodem našeho rozhodnutí je nepřiměřeně velké riziko v průběhu
koupě spočívající v tom, že bychom mohli o koupený objekt i zaplacené finanční prostředky přijít v
možném sporu s věřiteli prodávajícího. Alternativou byla koupě domu č.p. 5 (Pilařovi), ale i od
tohoto záměru jsme nakonec ustoupili, protože prodávající v průběhu jednání zvýšili kupní cenu,
kterou jsme neakceptovali. V současné době zvažujeme i možnost výstavby nové budovy obecního
úřadu.
J.Svoboda (starosta)

Výlet : Adventní oslavy v Nelahozevsi
Obecní úřad pořádá v sobotu 29.11. výlet na zámek v Nelahozevsi na adventní oslavy. Odjezd je z
vlakového nádraží v Záluží v 8:55. Odjezd zpět je plánován v 14:27. Obec hradí společnou jízdenku
ČD a vstup na zámek.
J.Svoboda (starosta)

Pokud máte nějaké nápady, připomínky nebo dotazy, přijďte na Obecní úřad. Rádi se s Vámi
sejdeme.

