ZPRAVODAJ ze Záluží a Kozlovic
Duben/2015
Noví zaměstnanci obecního úřadu
Od března se o údržbu veřejných ploch a úklid v naší obci starají naši dva noví zaměstnanci, pan
Junek z Kozlovic a pan Větrovec z Roudnice nad Labem, kteří jsou placeni z prostředků Úřadu
práce. S jejich pomocí se budeme snažit léta neudržované pozemky vyčistit tak, aby se prostředí
v naší obci změnilo k lepšímu. Začali s pozemkem v Záluží u cesty vedoucí k Labi, odkud zmizely
vysoké kopřivy a odpadky. Nyní rekultivují pozemek za hřištěm směrem na Kozlovice, který bude
postupně srovnán a osázen stromy. Pozornosti se zanedlouho dostane i oplocence u hřiště, která
bude zbavena kopřiv a dosázena stromy. Zrušili jsme smlouvu s externím dodavatelem, který
prováděl údržbu oplocenky pouze dvakrát ročně. Pokud víte o místech, která si podle Vás zaslouží
pozornost, ozvěte se prosím.

Úprava cest
Na základě žádostí občanů na špatný stav cesty z návse v Záluží směrem k Labi jsme nechali
blátivý povrch cesty strhnout a nahradit ho asfaltovým recyklátem. Ti z Vás, kteří tudy chodí na
procházky se již nemusí vyhýbat loužím a blátu. V současné době pracujeme na obnově cesty mezi
Kozlovicemi a Zálužím, která vedla za hřištěm podél svahu s akáty.

Dopravní značky zákaz vjezdu
Zastupitelstvo rozhodlo o umístění dvou značek zákazu vjezdu na místní komunikci z návse
v Záluží směrem k směrem k Labi a na místní komunikaci od domu č.p. 12 (Fridrychovi) směrem
k lesu. Reagujeme tak na stížnosti našich občanů, kteří si stěžovali na znečišťování a ničení
místních komunikací těžkými nákladními vozy, které odvážejí dřevo z lesa, a znečišťování okolí
podél Labe rybáři. Povolení vjezdu bude povolovat Obecní úřad na základě žádosti. Umístěním
značek nechceme nikomu bránit vjíždět vozidly na místní komunikace, ale pouze regulovat vjezdy a
identifikovat uživatele pro případné jednání o nápravě.

Odpady
Na svém březnovém zasedání zastupitelstvo schválilo vydání vyhlášky o odpadech, která reaguje na
změnu legislativy v oblasti bioodpadů a kovů. Sběrným místem na bioodpad je kontejner umístěný
u čističky odpadních vod. Drobný kovový odpad ukládejte do nádob s nápisem "Kovový odpad"
umístěných na sběrném místě tříděného odpadu. Velkoobjemový kovový odpad ukládejte vedle
sběrného místa tříděného odpadu. Prosíme občany, aby k vývozu dávaly pouze plné popelnice.
Vybrané poplatky za odpady nestačí ani zdaleka na úhradu faktur od dodavatele, který nám účtuje
za každou vysypanou (plnou i poloprázdnou) popelnici. Ušetříte tak obci finanční prostředky, které
můžeme použít na bohulibější účel. Děkujeme.

Obecní úřad a komunitní centrum
Vážení občané, již nějakou dobu se zastupitelstvo zabývá myšlenkou řešení situace s budovou
Obecního úřadu, která nevyhovuje svým vnitřním prostorovým členěním, velikostí, ale i
technickým stavem současným potřebám obce. Předminulé zastupitelstvo nechalo vypracovat studii
na rekonstrukci budovy, která by stála cca 3 mil. Kč. Minulé zastupitelstvo mělo v úmyslu koupit a
opravit bývalou hospodu, kde by bylo místo pro Obecní úřad, ale i pro další aktivity. Bohužel se
tento záměr nezdařil. Proto nyní zvažujeme myšlenku výstavby nové budovy, kde by byl Obecní
úřad, technické zázemí pro úklid obce a prostor pro komunitní centrum, kde bychom rádi pořádali
kulturní a společenské akce. Budova by byla postavena na pozemcích obce za domem
Znamenáčkových, kam bychom také rádi přesunuli dětské hřiště. Investiční akce by byla
financována částečně z vlastních zdrojů a částečně z úvěru. V případě schválení záměru bychom se
samozřejmě pokusili i o spolufinancování z dotací. Předpokládaný rozpočet stavby je cca 2 mil. Kč.
Rádi bychom znali Váš názor. Zpracovanou studii si můžete prohlédnout v úředních hodinách na
Obecním úřadu. Ve svých poštovních schránkách spolu se Zpravodajem naleznou obyvatelé s
trvalým pobytem starší 18 let anketní lístek. Prosíme o jeho vyplnění a vrácení k rukám paní
Jirkovcové nebo do schránky u Obecního úřadu do středy 22. dubna.
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Stručné informace
 Děkujeme paní Kamile Perglerové, že na sebe vzala odpovědnost a stala se novým
kronikářem obce.
 Připomínáme, že do konce března byl termín pro zaplacení poplatků za odpad a psy.
 Pískoviště v Kozlovicích se dočká nového písku a zakrytí proti případnému znečištění.
 Připravujeme rozšíření veřejného osvětlení na hlavní silnici v Záluží k novým domům
směrem na Račice a umístění lampy na dětské hřiště v Kozlovicích.
 9. května se v Kozlovicích koná každoroční Pálení čarodejnicc na koních u Pavla
Červeného alias Bronca. Obyvatelé mají vstup zdarma.

