
   

  
   

  ZPRAVODAJ ze Záluží a Kozlovic 

   
Prosinec/2014 

 

 Vážení občané,  

Přinášíme Vám poslední Zpravodaj ze Záluží a Kozlovic v tomto kalendářním roce. Co je u nás 

nového?  

 

Zasedání zastupitelstva 

Na svém 1. zasedání zastupitelstvo dne 10. prosince schválilo následující body:  

 Rozpočet na rok 2015  

 Rozpočtovou změnu č. 3 

 Výši poplatků za odpady a psy na rok 2015 (stejná výše jako v roce 2014) 

 Nákup pozemků 342/24 a 342/25 za cenu 100.000 Kč 

 Krizový plán 

 Přijetí daru od sdružení obcí SONO ve výši 3.000 Kč 

           J.Svoboda (starosta) 

 

Odpady 

Mnozí z Vás zaregistrovali v posledních týdnech legislativní aktivitu ministerstva životního 

prostředí v oblasti nakládání s odpady. Podle nové vyhlášky musí obce zajišťovat také sběr 

bioodpadu a kovů.  Díky nedávno zakoupenému kontejneru máme sběr biodpadu v souladu s 

vyhláškou. V novém roce se musíme nějak poprat s tolik oblíbenými kovy.  

Vyvážení odpadů tvoří významnou složku našeho rozpočtu. Vývoz popelnice (110 litrů) s 

komunálním odpadem nás stojí 45 Kč a popelnice s obsahem 240 litrů pak 76 Kč a nezáleží na tom, 

zda je plná či poloprázdná. Poplatky za odpady pro rok 2015 zastupitelstvo nechalo ve stejní výši 

jako v letošním roce. 

Rádi bychom Vás proto požádali, aby jste dávali k odvozu pouze plné popelnice. Ušetřené 

prostředky pak můžeme použít na kulturní akce. Děkujeme. 

           J.Svoboda (starosta) 

 

Holcim - těžba štěrkopísku 

Zástupci společnosti Holcim a.s., představili plán těžby štěrkopísku na našem katastrálním území v 

následujících letech. Těžba by měla být zahájena dle jejich odhadu v roce 2017 nebo 2018 a měla 

by trvat cca 4 roky. Plán počítá s vykácením lesa po pravé straně od cesty na kanál a následnou 

těžbou štěrkopísku. Následným propojením vytěžených oblastí vznikne velké přírodní jezero. Mapy 

se zakreslením oblasti těžby a následné rekultivace jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.  

            

           J.Svoboda (starosta) 

 

 

 

 

  



Výlet do Nelahozevsi 

V sobotu 29. listopadu jsme uspořádali výlet na zámek v Nelahozevsi, kde se konaly adventní 

oslavy. Na nádraží v Záluží se sešlo celkem 39 teple oblečených občanů (z toho 13 dětí). Většina 

výletníků zvolila v rámci doprovodného programu prohlídku zámeckých komnat. Ostatní pak 

navštívili vánoční koncert. Podle ohlasu občanů se výlet vydařil. Do budoucna bychom podobné 

akce rádi organizovali ve větším rozsahu. 

            

           J.Svoboda (starosta) 

 

Školní autobus do Roudnice 

Dobrá zpráva pro obyvatele Kozlovic přišla z Ústeckého kraje. Od ledna bude v Kozlovicích 

zastavovat ranní autobus do Roudnice, který mohou využívat nejen děti školou povinné. Z Kozlovic 

bude odjíždět v 7:30 a v Roudnici bude v 7:42. Bohužel už asi nepotěšíme obyvatele Záluží, 

protože tentýž autobus, přestože pojede přes Záluží, tu nebude zastavovat. Vysvětlení Ústeckého 

kraje je tak hloupé, že to snad ani nemůže být pravda. Rčení o "úředním šimlu, který zařehtal" zde 

dostává za pravdu. Dle jejich názoru autobus nebude v Záluží zastavovat, protože místní mohou k 

dopravě do Roudnice využít vlakového spojení. Názor na jejich vysvětlení ať si každý udělá sám. 

Flintu do žita ale neházíme a budeme se snažit to změnit.  

 

          M.Štembera (místostarosta) 

 

 

 

 

Jménem zastupitelstva Vám všem přeji spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce hodně 

štěstí, zdraví a úspěchů. 

 

 

 


