ZPRAVODAJ ze Záluží a Kozlovic
Prázdniny/2015

Obnovená cesta Záluží - Kozlovice
V srpnu jsme obnovili cestu, která spojuje obě části naší obce. Začíná v Záluží za hřištěm
a napojuje se na cestu vedoucí podél Labe. Povrch tvoří uválcovaný asfaltový recyklát. Cesta je
určena pro pěší, kola a kočárky, nikoliv pro motorová vozidla. V současné době naši zaměstnanci
upravují terén podél cesty, tak aby se již příští rok zazelenal.

Tour de Kozlovice
V sobotu 15. srpna se uskutečnil další ročník cyklistického závodu Tour de Kozlovice memoriál
Jaroslava Strádala, který tak jako vždy zorganizoval Míra Štembera. Počasí nám přálo a tak se na
start postavilo celkem 24 dětí a 8 dospělých.
Vítězové jednotlivých věkových kategorií:
0 - 1: Michal Carboch
2 - 3: Václav Mareš
4 - 5: Vojtěch Holý
6 - 7: Vanesa Chládková
8 - 10: Richard Hanuš
11 - 15: Sára Svobodová
dospěláci: Pavel Burda
Všem vítězům gratulujeme a doufáme, že se uvidíme na startu příští rok.

Dotace
Výzvy nového programového období do roku 2020 se pomalu rozjíždějí a my bychom rádi požádali
o dotace na připravované záměry, které jsou pro náš rozpočet finančně náročné. Jedná se o nový
obecní úřad a komunitní centrum, rozšíření dětských hřišť, rozšíření vodovodní sítě, modernizace
sběrných míst na tříděný odpad a vybudování světelného signalizačního zařízení na hlavní silnici
u vjezdů do Záluží. Další nápady jsou vítány.

Výlet do ZOO v Praze
V sobotu 12. září pořádáme výlet do ZOO v Praze. Sraz účastníků v 8:45 na vlakovém nádraží
v Záluží. Doprava pro občany je zdarma, vstupenky do ZOO pro děti také zdarma. Odjezd z Prahy
je plánován v 17:40 (čas odjezdu je možné změnit). Zájemci hlaste se u pí. Jirkovcové
(tel.: 777 505 930), J. Svobody (tel.: 725 514 355) nebo M. Štembery (tel.: 724 173 943).

Pozemky od Pozemkového úřadu
Po osmi dlouhých letech čekání nám Pozemkový úřad bezplatně převedl pozemky v Záluží č. 342/6
(pás od hlavní silnice ke kontejneru na bioodpad) a č. 339/2 (pozemek u hlavní silnice u česačky).
Tyto pozemky určené v územním plánu k zastavění, bychom rádi použili k rozšíření zástavby pro
zájemce o bydlení v naší obci.

Stručné, ale důležité informace






Ve dnech 9. - 15. září bude uzavřen z důvodu opravy železniční přejezd mezi Zálužím
a Račicemi
Omlouváme se občanům za nefunkční lampy na hlavní silnici v Záluží. Firma, která se stará
o veřejné osvětlení, o problému ví a v nejbližší době bude vše napraveno.
V srpnu byl proveden přezkum hospodaření naší obce za první poletí roku 2015. Přezkum
hospodaření dopadl dobře, bez nálezu.
V současné době pracujeme na nových internetových stránkách, kde najdete více informací
a lepší grafickou podobu. Jejich spuštění plánujeme na začátek příštího roku.
Pokud máte nějaké náměty co v naší obci zlepšit, dejte nám vědět. Velice rádi si o tom
s Vámi popovídáme.

