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Chmelnice jako kalendář...
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což se jistě těší hlavně děti. Já mám rád ten čas, když uvidím první plošinu na niž stojí zachumlané ženy věšející drátek, to je předzvěst jara,
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za jednací stoly a hledali nějaké

KDO JSEM...

zasedli za jednací stoly a hledali nějaké řešení této
zdánlivě patové situace. Nastalo hektické období
různých složitých vyjednávání a mohu vás ujistit že
všichni zvolení budoucí zastupitelé prožili několik bezesných nocí a mnoho horečných dnů.

Vážení občané, rád bych se vám představil,
jmenuji se Zálužický zpravodaj a jsem připraven býti
nositelem všech zpráv a informací, které se vám
určitě budou hodit, anebo si jen tak počtete co se
u nás událo.

Výsledkem našich někdy tvrdých vyjednávání bylo podepsání Koaliční smlouvy mezi zvolenými
zástupci hnutí JISTOTA vedené p. D. Cilcovou a hnutím STERYZA vedené p. Z. Konečným.

Nebudu vycházet pravidelně, ale vždy když vám
budu mít co sdělit. Budu rád když vám budu ku prospěchu, budu rád když i vy přispějete na mé stránky
vaše postřehy a sdělení, přivítám když mě zapůjčíte
fotografie které mapují historii i přítomnost života v
našich obcích. Rád poskytnu prostor pro vaše příspěvky v rubrice Společenská kronika, ale i tehdy
když budete chtít něco prodat, koupit či vyměnit
v rubrice Bazárek.

Tuto smlouvu vám nabízíme k nahlédnutí, není v ní
nic co bychom chtěli, nebo museli tajit, nemá žádnou tajnou doložku a účastníci této smlouvy se domnívají že v konečném důsledku, pokud se podaří naplnit většinu z jejich cílů, bude to ku prospěchu obci
a hlavně ku prospěchu vám Naši milý voliči.

Jsem přesvědčen, že i v této hektické době plné
elektronických médií, kdy se na vás valí lavina zpráv
a nových informací, si najdu mezi vámi své příznivce. Budu rád, když přispějete na mé stránky vašimi
postřehy a náměty ze součastnosti i historie našich
obcí.
Těším se na vás, váš ZZ.

VOLBY 2018
Vážení spoluobčané máme po volbách a je nutno
říci, že jste si tohoto Svátku demokracie užili měrou
vrchovatou. Vždyť už jenom široká nabídka třech
volebních sdružení usilujících o vaši přízeň a vaše
hlasy při aktuálním počtu 92 obyvatel v našich třech
obcích je něco nevídaného a unikátního, vždyť v daleko větších obcích nebyl nikdo, kdo by měl zájem „jít
se svojí kůží na trh“ a kandidovat do obecního zastupitelstva.
Je znát, že váš zájem o dění v našich obcích
je něco, co vás nenechává lhostejné a vy znovu po
čtyřech letech pečlivě vybíráte z této široké nabídky
tváří a programů. Byly to právě vaše hlasy kterými
jste namíchali tento zajímavý a při prvním pohledu
třaskavý koktejl.
Vybrali jste si z každé nabízené „strany“, dva
budoucí zastupitele z „JISTOTY“, dva další ze „STERYZY“ a uspěl i jeden zástupce „Nezávislých“. Věřte,
že každé z výše uvedených hnutí by jisto jistě raději
bralo přesvědčivější vítězství, ale vy naši milí voliči
jste rozhodli jinak. Donutili jste nás k tomu, abychom
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ OZ ZÁLUŽICE

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Dne 2. listopadu t.r. se uskutečnilo veřejné Ustavující zasedání Obecního zastupitelstva. Nově zvoleným
zastupitelům bylo předáno Osvědčení o zvolení a poté
všichni složili povinný Slib. Po složení tohoto slibu bylo veřejnou volbou ustanoveno Obecní zastupitelstvo v tomto
složení.

Kde nic není, ani čert nebere, říká
staré přísloví, ale my pro vás máme dobrou zprávu. Čert přijede s andělem i Mikulášem až za
vámi a přiveze těm hodným dětem nadílku a na ty
zlobivé určitě zbydou nějaké ty brambory a uhlí.

• Danuše Cilcová - starostka obce
• Zdeněk Konečný - místostarosta obce
• Bc. Danuše Lochnerová - zastupitelka
• Jana Závodská - zastupitelka
• Jakub Ihnatola - zastupitel

Obecní úřad Zálužice společně s aktivisty ze Stekníku a Zálužic připravili mobilní Mikulášskou nadílku v pátek dne 30.11. 2018 v pozdních
odpoledních hodinách ve všech našich třech
obcích, čas příjezdu bude orientačně uveden na plakátech které budou včas vyvěšeny. Přijďte všichni
starší, mladí a vemte s sebou hlavně děti, vnoučky, synovce i neteře, nemusíte mít trvalý pobyt v naší obci, Mikuláš ani my lidi nerozdělujeme na nějaké kategorie, všichni budete vítáni.

Současně byl ustanoven Finanční výbor pod vedením
Bc. D. Lochnerové a Výbor kontrolní pod vedením
J. Závodské.

ŽHAVÁ NOVINKA
BAZÁREK

Klasik říká, že nic není tak staré jako včerejší
noviny. A vida, změna poněkud změnila personální
obsazení našeho zastupitelstva.

Prodám obilný kombajn Claas Europa, šíře lišty 2.20
m.Uvařený motor Perkins, jinak absolutně funkční,

Při úterní poradě zastupitelů z osobních důvodů
oznámila p. Bc. Lochnerová že rezignuje v souladu se zákonem na svůj mandát OZ Zálužice. Tento
akt stvrdila dne 16. 11. 2018 písemnou rezignací.
Uvolněný mandát tak přechází na dalšího v pořadí
z hnutí „Steryza“ a tím je p. Jaroslava Mrázková, která se po splnění náležitých úkonů stane zastupitelkou OZ Zálužice.

levně.
tel.: 603 834 542

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V prvních listopadových dnech
oslavili naši spoluobčané dvě úžasná
životní jubilea.
• Paní Anna VAŇKOVÁ ze Stekníku
oslavila 90. narozeniny
• Pan Václav VALOUŠEK ze Stekníku
oslavil 94. narozeniny

Oboum těmto vitálním a svěžím jubilantům za všechny obyvatele popřáli hodně
zdraví a štěstí starostka a místostarosta
osobně a předali jim přání, kytičku a něco
dobrého na zub.
GRATULUJEME.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ OZ
Vážení občané, dne 23. listopadu 2018 od 18.00
hodin se koná 2. zasedání zastupitelstva obce
Zálužice v budově Obeního úřadu.
starostka D. Cilcová
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BRIGÁDA JAK ZA SOCÍKU
Náves v Zálužicích pomalu žloutla spadaným podzimním listím, nostalgicky vzpomínáme na léto a obecní zaměstnanec je dlouhodobě v pracovní neschopnosti, co s tím?
Vítr nám nepomůže, nefouká.... a v tom přichází jedna z našich obyvatelek se spásným nápadem: No co, tak to
v sobotu půjdeme uklidit, no tak to mnohé z nás probralo z podzimního snění, fakt tahle mladá holka, která nemůže
pamatovat „akce Z“ z dob reálného socialismu má takový elán, že někoho přesvědčí aby šel zadarmo zkrášlovat
vzhled obce? No a světe div se, v sobotu dopoledne vyrazilo pět lidiček s hráběmi a lopatami a během třech hodin
náves uklidili, odvezli čtyři vrchovaté káry listí na skládku bioodpadu a pak si ještě za vsí opekli sobě a dětem buřty.

Občasník pro Rybňany, Zálužice, Stekník
Odpovědný redaktor: Zdeněk Konečný
Tisk a grafická úprava-. Tiskárna Louny.
Tento Občasník je financován výhradněTiskárnou Louny
Autory nepodepsaných článků jsou členové redakční týmu. Nepodepsané příspěvky od občanů však nepřijímáme.
Příspěvky pro další vydání zasílejte na adresu: info@zhkpress.cz
Prosíme o příspěvky v programu WORD, ne však ve formátu pdf.
Děkujeme.

