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PŘEHLED AKCÍ REALIZOVANÝCH
V ROCE 2008

Vážení spoluobčané,
V roce 2008 se nám podařilo získat celou řadu dotací.
Pevně věřím, že rok 2009 bude pro nás z realizovaných
akcí obdobný jako rok 2008.
1. Chodníky kolem hřiště za základní školou (byl
použit ekoraster)
2. Obnova veřejného osvětlení týkající se centra obce
3. Nasvětlení zajímavých objektů
- socha Praděda
- socha krále před budovou mateřské školy
- budova základní školy
- zámecká kaple
- pomník vedle budovy obecního úřadu
4. Realizace šatnových boxů v nové hasičské zbrojnici
5. Realizace občerstvení v kulturní místnosti nové
hasičské zbrojnice
6. Obnova komunikace od budovy bývalého polesí ke
garážím včetně zatrubnění náhonu, realizace
propustu a provedení výsadeb vedle budovy nové
hasičské zbrojnice
7. Zateplení budovy obecního úřadu včetně výměny
oken a dveří (nová fasáda)
8. Obnova vnitřního obložení chodeb v budově
obecního úřadu
9. Zateplení budovy mateřské školy včetně výměny
oken a dveří (nová fasáda)
10. Realizace nového vnitřního vybavení v mateřské
škole – nábytek dle návrhu dětí včetně realizace
sochy krále
11. Rozmístění dřevěných soch v areálu rybníka Kocián
z posledního ročníku „Dřevosochání“
12. Stavba otevřené tribuny u hřiště s umělým povrchem
včetně terénních úprav v okolí hasičské zbrojnice,
realizace parkoviště a odvodňovacích žlabů
13. Umístění měření rychlosti u obecního úřadu a u
objektu bývalé cukrárny
14. Obnova chodníku vedle silnice I/44 v úsecích
odbočení ke statku – kříž u rodinného domu
Jeglových, budova obecního úřadu – rodinný dům
Holackých

dovolte mi, abych Vám tímto předložil pro letošní rok
první číslo našeho Loučenského zpravodaje. Je před
námi rok 2009, jež by měl být rokem největších investic,
kterých kdy naše obec dosáhla. Před pár dny jsme se
dozvěděli, že s žádostí o dotaci uspěla i firma K3
SPORT, spol. s r. o., která obdržela dotační příslib ve
výši 100 mil. Kč na realizaci lyžařského areálu
v Koutech nad Desnou a 10 mil. Kč na realizaci
čtyřhvězdičkového sporthotelu, další soukromí investoři
připravují opravu objektu bývalé spořitelny a školní
družiny. Zajímavá je také investice do našeho bývalého
kina, které dnes obec rozhodně svým vzhledem
nepoškozuje, a stavba několika apartmánových domů
v místní části Rejhotice nad rodinným domem
Strnkových.
Všechny tyto soukromé investice reagují na již dřívější
vytyčenou strategii obce, která se vždy snažila v oblasti
podpory cestovního ruchu vystupovat velmi aktivně.
Vzniká tak v podstatě další hospodářské odvětví v obci,
které vytvoří nějaká nová pracovní místa. Je
samozřejmé, že protiváhu, resp. náhradu průmyslovým
podnikům těžko vytvoříme, ale může být dalším
doplňkem, který jsme mohli jako obec ovlivnit.
Je velmi dobré, že veškeré investice jdou do obce
současně, a to jak soukromé, tak i ze strany obce.
Největší investici letos očekává místní část Kouty nad
Desnou, kde by měl vzniknout jeden z největších
lyžařských areálů v České republice. Obec zde bude
letos realizovat obnovu veřejného osvětlení a dětský svět
s přechodovou lávkou přes řeku Desnou.
Pevně věřím, že se nám vše podaří dobře realizovat,
neboť se jedná o investice velmi složité a náročné nejen
po stránce objemu, ale i po stránce byrokratické.
starosta obce
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15. Obnova modlitebny Kociánov
16. Zajištění památného stromu – lípy v zámeckém
parku
17. Zajištění lip u modlitebny
18. Nátěr plotu okolo hrobky rodiny Kleinů

místnosti obecního úřadu, kulturní místnosti nové
hasičské zbrojnice a tančírny.
Pevně věřím, že se nám akci podaří zdárně dokončit a
budeme mít k dispozici sál, který nám po prodeji budovy
kina citelně chyběl.

Akce přecházející do roku 2009
1. Revitalizace středu obce – úpravy okolo základní
školy a zdravotního střediska
2. Kanalizace středu obce včetně výstavby nové ČOV
3. Obnova zámeckého parku

2. Kanalizace II. etapa včetně stavby ČOV
Tato akce se nám dostala do časového skluzu, a to
z důvodu, že jsme navýšili kapacitu ČOV vůči původně
podané žádosti. Nyní čekáme na potvrzení změny ze
Státního fondu životního prostředí ČR, dále by měla
následovat soutěž a pak již vlastní realizace.

Pro rok 2009 jsme neuspěli se žádostí o dotaci na
IV. etapu obnovy základní školy a obnovu komunikací
v chatové oblasti v Koutech nad Desnou.

3. Revitalizace středu obce
Tato akce by měla být dokončena do června 2009. Práce
byly z technologických důvodů přerušeny a pokračovat
by měly po zlepšení klimatických podmínek,
předpokládáme v měsíci dubnu.

AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2009
– FINANČNĚ POTVRZENÉ
1. Obnova kulturního domu - skleníku

4. Obnova zámeckého parku
V současné době jsou hlavní práce zastaveny. Probíhají
práce na soše Neptuna a dále jsou ve slévárně
realizovány chybějící sloupy vstupní brány. Ukončení
celé akce by mělo být v měsíci srpnu letošního roku.

V rámci Regionálního operačního programu Střední
Morava, v prioritní ose 2. Integrovaný rozvoj a
obnova regionu, v oblasti podpory 2.3 Rozvoj
venkova, v podoblasti podpory 2.3.2 Sociální
infrastruktura, z Evropského fondu pro regionální
rozvoj jsme obdrželi finanční podporu na realizaci
projektu „Rekonstrukce kulturního domu v Loučné
nad Desnou“. Projekt byl podpořen částkou ve výši
21 766 881,- Kč.
Celkové náklady po vysoutěžení činí 23 669 079,- Kč.
Tak jak jsme již informovali v posledním čísle našeho
Loučenského zpravodaje, realizaci projektu jsme zahájili
v měsíci únoru.
Celá budova se vzhledově vrací do podoby, jak vypadala
do roku 1945, tzn. vzhledu skleníku. Tento vzhledný
požadavek jsme museli dodržet, neboť se jedná o
památkově chráněný objekt. Objekt bude do budoucna
opět sloužit jako kulturní dům, kdy předpokládáme
využití jak ze strany místních zájmových organizací,
spolků, tak i základní školy, pěveckých sborů a dalších.
U objektu se mění vůči původnímu stavu vnitřní
uspořádání objektu, kdy vstup bude ze středu budovy ze
severní strany, kde po levé straně budou i šatny. Pódium
a sál zůstávají zachovány s tím, že se zvětšují sociální
zařízení a realizuje se zázemí pro občerstvení. Také se
provádí zázemí pro účinkující s klidovým prostorem.
Celá jižní strana včetně bočních oken bude prosklena.
Akce by měla být ukončena v listopadu letošního roku.
Je velká škoda, že součástí dotace není vnitřní vybavení,
tzn. hlavně židle a stoly. Toto bude představovat dosti
značnou finanční zátěž. Bohužel nám všeobecně dožívá
veškerý nábytek, takže nové vybavení se týká i zasedací

Je pravděpodobné, že v průběhu roku mohou přibýt další
akce, a to dle schválení dotací a realizace projektové
dokumentace včetně stavebního povolení:
• Rozšíření sportovního areálu u rybníka Kocián
• Obnova dopravního hřiště u mateřské školy
• Obnova veřejného osvětlení Kouty nad Desnou a
Filipová
• Stavba lávky na Červenohorském sedle
• Stavba pohádkového světa včetně přechodové
lávky v Koutech nad Desnou
ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2009
V letošním roce jsme z důvodu přechodu některých akcí
z roku 2008 na rok 2009 uplatnili méně žádostí.
1. Obnova kříže u rodinného domu Jeglových
2. Obnova dopravního hřiště u mateřské školy
3. Realizace universální učebny v základní škole
4. II. ročník DŘEVOSOCHÁNÍ
5. Dovybavení jednotky sboru dobrovolných
hasičů
6. Dokončení sportovního areálu u rybníka Kocián
7. Lávka na Červenohorském sedle
8. Obnova veřejného osvětlení Kouty nad Desnou
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7. LÁVKA NA ČERVENOHORSKÉM SEDLE

1. OBNOVA KŘÍŽE U RODINNÉHO DOMU
JEGLOVÝCH

V letošním roce bychom velmi rádi realizovali tuto
stavbu. Veškeré náklady, které byly doposud uhrazeny,
to je za projektovou dokumentaci, hradil SKI Klub
Šumperk. Letos bychom se měli dostat do finále, kdy
budeme žádat o finanční podporu na tuto stavbu, a to
Státní fond dopravní infrastruktury, Olomoucký kraj a
další. Celkové náklady na tuto poměrně velkou dopravní
stavbu činí cca 16 mil. Kč.

Tento kříž byl opravován zhruba před 15 lety. Je třeba
provést jeho celkové vyčištění a impregnaci. O dotaci
jsme požádali na Olomoucký kraj.
2. OBNOVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ U
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zde bychom rádi ve spolupráci s mateřskou školou
provedli obnovu tohoto zařízení. Celá obnova vychází
z vypracovaného návrhu dětí obdobně, jak tomu bylo
v loňském roce s nábytkem.
Obnova by měla sestávat z obnovy výsadeb, pískoviště,
doplnění dopravních prostředků – autíčka, koloběžky,
tříkolky a obnova čelního oplocení. Celkové náklady by
neměly překročit částku cca 430 tis. Kč.

8. OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V
KOUTECH NAD DESNOU A FILIPOVÉ
Dle vyjádření pracovníků ČEZ Distribuce, a. s. by tito
chtěli již oproti původním plánům obnovu nízkého
napětí v Koutech nad Desnou a části Filipové realizovat
již letos. Z tohoto důvodu budeme žádat Olomoucký kraj
o dotaci na obnovu veřejného osvětlení v Koutech nad
Desnou a ve Filipové, kterou je nutné realizovat
s obnovou nízkého napětí souběžně. Maximum
poskytnuté dotace činí cca 400 tis. Kč. U těchto akcí
zatím neznáme jejich finanční náročnost, neboť až nyní
budeme realizovat projekt.

3. UNIVERSÁLNÍ UČEBNA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Obdobně jako u mateřské školy i zde děti zpracovaly
návrh na realizaci universální třídy pro výuku jazyků.
Jedná se o vybavení třídy jak po technické stránce, tak i
nábytkem. Celkové náklady by neměly
překročit
430 tis. Kč.

Pevně věřím, že se nám podaří s našimi žádostmi uspět.
Je nutné uvést, že na dotace není právní nárok. Závisí na
celkovém hodnocení projektu a žádat lze jen na určité
věci, ne na cokoliv.

4. II. ročník DŘEVOSOCHÁNÍ
I v letošním roce bychom měli zájem jako loni požádat
Olomoucký kraj o finanční podporu na tuto kulturní
akci. Z dotace jsou hrazeny náklady související
s vystoupením účinkujících atd.

ZPRACOVANÉ PROJEKTY
1. Revitalizace středu obce – II. etapa
V současné době projekčně zpracováváme II. etapu
revitalizace středu obce. Tato by měla navázat na
I. etapu a dále na obnovu zámeckého parku a kulturního
domu – skleníku.
Měla by sestávat z realizace parkoviště nad zdravotním
střediskem, rozšíření komunikace nad hřištěm s umělým
povrchem nad základní školou, realizace komunikace od
rybníka Kocián směrem k základní škole a likvidace
chodníku v lipové aleji od I/44 k panelovým domům a
nahrazení asfaltem do poloviny chodníku. Toto jsou
stavební akce, které navazují na revitalizaci ve středu
obce.
Dalšími akcemi, které do tohoto projektu patří, je
obnova severní přístupové komunikace k budově zámku
včetně realizace parkoviště u kulturního domu. Zde by
došlo k nahrazení asfaltové komunikace žulovou
kostkou, realizace osvětlení a obnova kaštanové aleje.
Tato část již navazuje na obnovovaný zámecký park a
kulturní dům. Součástí celého projektu je realizace
obnovy zeleně v centru obce.
Touto akcí by se dalo říci, že by došlo ke komplexnímu
vyřešení centra obce. Do budoucna zde zůstává obnova

5. DOVYBAVENÍ JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Pravidelně již několikátý rok žádáme po konzultaci
s velitelem jednotky o finanční podporu na Olomoucký
kraj, která se týká vybavení jednotky. Většinou jsme
žádali o podporu ve výši cca 20 tis. Kč, kdy dotace je
50 %. I v letošním roce budeme žádost uplatňovat.
6. DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU U
RYBNÍKA KOCIÁN
Zde bychom chtěli v měsíci březnu uplatnit naši žádost
na dokončení tohoto areálu. Žádost se týká dokončení
tančírny, realizace dětského hřiště, skateparku a
souvisejících komunikací. Výše podpory by činila cca 19
mil. Kč.
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povrchu komunikací s možnou výměnou stávajících
betonových obrub za žulové a dále realizace propojovací
komunikace od objektu bývalé školní družiny k nádraží.

akce do budoucna. Veškeré akce, pokud se žádá o
dotace, mají dnes v podmínkách stavební povolení a není
tedy možné vše realizovat na poslední chvíli. Akce jsou
současně uvedeny ve Strategii rozvoje obce
s předpokládaným rokem realizace. Je zřejmé, že vše
záleží, zda se podaří na akce zajistit finanční prostředky
– dotaci. Pokud se to nepodaří, pak se nerealizuje akcí
tolik a tyto se realizují pouze z rozpočtu obce, kde je
financí poměrně málo vzhledem k finančnímu rozsahu
investic, a vše se časově posouvá.

2. Chodník Rejhotice v úseku od nádraží Rejhotice
k penzionu Zálesí
Projekt je prakticky hotov. Nám se nepodařilo vyřešit
pozemkové záležitosti, čímž jsme nestačili vyřídit
stavební povolení tak, abychom splnili podmínku žádosti
o dotaci. Termín podání žádosti byl do poloviny února
2009.
3. Chodník Filipová v úseku od rodinného domu
Holackých po rozcestí k Maršíkovu
Projekt se v současné době zpracovává a je
pravděpodobné, že chodníky Rejhotice a Filipová by se
realizovaly stavebně současně v roce 2010.

STÁVÁME SE OBCÍ SPORTU
Je velmi dobré zjištění, že veškerá zařízení, která jsme
doposud realizovali, nezůstávají stát ladem a jsou
využívány jak místními, tak i cizinci. Těmito zařízeními
mám na mysli stavbu tělocvičny, hřiště s umělým
povrchem nad touto stavbou, hřiště s umělým trávníkem
s šatnovými prostory v hasičské zbrojnici a minigolf. Je
velmi dobré, že tato zařízení začínají být využívána
sportovními oddíly, které zde uskutečňují na základě
tohoto vybavení své sportovní soustředění. V minulém
roce to byla mužstva kopané a basketbalu. Tyto jednak
využívají ubytování v soukromí, kdy místní podnikatelé
využívají naše zařízení za úplatu, a dále využívají další
zařízení např. školní jídelnu apod. Tato cesta se nám jeví
jako velmi dobrá do budoucna a budeme velmi rádi,
když našich služeb budou využívat i další.

4. Kanalizace Rejhotice v úseku od budovy kina po
objekt bývalé pily Rejhotice
Projekt je hotov. Nyní se vyřizuje stavební povolení
s tím, že žádost bychom chtěli uplatnit v 2. pololetí
letošního, případně začátkem příštího roku (dle
vyhlášeného dotačního programu). Totéž se týká i
bočních větví ve středu obce.
5. Obnova veřejného osvětlení
Dle vyjádření pracovníků ČEZ Distribuce, a. s. mají tito
již v letošním roce zájem realizovat obnovu nízkého
napětí v Koutech nad Desnou. Nezávisle na tomto
záměru přišli s obnovou nízkého napětí v místní části
Filipová v úseku od mostu rodinného domu
Navrátilových směrem k rodinnému domu Změlíkových.
Zde chtěli nízké napětí vrátit na sloupy, což jsme odmítli
a trváme na umístění do země. Totéž se týká i Koutů nad
Desnou. Zde se jedná o úseky nacházející se
v Annenském údolí a dále od bývalé mateřské školy
směrem k odbočení do chatové oblasti (objekt polesí).
Z naší strany to znamená, že pokud se nevyskytnou
problémy, tak by akce byla realizována v srpnu až
listopadu letošního roku. Samozřejmě vše také záleží na
ČEZ Distribuce, a. s., neboť akci musíme realizovat
v souběhu.

DOPLNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ OBCE
Náš kolektiv stálých pracovníků byl na plný úvazek
doplněn o místostarostu obce pana Bohumila Tkadlece,
který byl pro vykonávání své funkce uvolněn ze
stávajícího zaměstnání rozhodnutím zastupitelstva obce
od 1. 4. 2009. Důvodem je nebývalý nárůst objemu prací
a běžné úřední agendy, který již nejsme schopni ve
stávajícím počtu pracovníků plnit. Začali jsme se v řadě
věcí dostávat do prodlení, což bylo nutné urychleně řešit.
Například od 1. 7. 2009 na nás dolehne povinnost
zaměstnávat po určitou dobu v měsíci občany pobírající
sociální dávky a již z tohoto je zřejmé, že práci bude
nutné rozdělit, kontrolovat a organizovat. Řešení je
velmi dobré, ale bohužel pro obce a města znamená
nárůst zaměstnanců.
Současně prováděnými stavebními pracemi se nám
rozšiřuje majetek, o který je nutné se starat, tzn.
údržbové práce, a dále organizovat správu těchto
zařízení. Proto jsme se rozhodli tento nárůst řešit tímto
způsobem.

6. Chodník ke hřbitovu
V současné době je projektován chodník v úseku od I/44
u Strongwoodu s. r. o. ke hřbitovu v Rejhoticích včetně
osvětlení. Úsek je vzhledem k šířkovým parametrům
vozovky a nárůstu dopravy nebezpečný. Co se týká
dotačních možností, tak zde bychom mohli do budoucna
žádat Olomoucký kraj v rámci rozpočtu kraje nebo
regionálních operačních programů.
Na závěr lze říci, že připravované projekty korespondují
s dotačními možnostmi pro obec a realizují výhledově
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Desnou na 500 Kč za rok ve dvou pololetních splátkách,
poplatek za objekt k soukromé rekreaci na 500 Kč za rok
a smluvní poplatek pro podnikající subjekty smluvně
zapojené do sběru, svozu a likvidace domovního odpadu
na 1400 Kč za každou nádobu o objemu 110 litrů a dále
násobky dle celkového objemu nádoby.
V roce 2008 bylo svezeno a uloženo na skládku,
případně recyklováno:
Druh odpadu
množství
náklady
-směsný komunální odpad
460 t 1007,4 tis. Kč
- plasty
10,8 t
45 tis. Kč
- sklo
16,4 t
0 tis. Kč
- papír
15,5 t
0 tis. Kč
- nebezpečné složky
komunálního odpadu
2,6 t
46 tis. Kč
Celkové náklady na odpadové hospodářství uhrazené
svozovým firmám činily 1098,6 tis. Kč, prostředky
vybrané od občanů a dalších účastníků sběru byly 740
tis. Kč.
V obci je rozmístěno devět velkoobjemových kontejnerů
– u bytových domů v sídlišti a v místech, kde není
celoroční sjízdnost pro pravidelný svoz.
Pro separovaný sběr jsou rozmístěny kontejnery v tomto
počtu:
- plasty - 22 kontejnerů 1100 l
- sklo - 13 nádob 240 l (za poslední rok byly 3 ks
odcizeny)
- papír - je sbírán dvakrát ročně prostřednictvím základní
školy
- nebezpečný odpad – dvakrát ročně mobilním svozem –
termíny pro rok 2009 – 4. 4., 10. 10.
Objemný odpad jako nábytek, matrace, koberce,
podlahové krytiny lze ukládat do kontejneru na dvoře
obecního úřadu v pondělí a středu do
17. hodin.
Stavební suť a odpad je povinen každý stavebník
likvidovat na své náklady (roční poplatek toto
nezahrnuje). Obec může zajistit přistavení kontejneru a
náklady za uložení a odvoz pak přeúčtovat.
Důsledným tříděním plastů, papíru a skla docílíme více
místa v kontejnerech a nádobách na ostatní odpad, a tím
zlepšení výtěžnosti a snížení nákladů na dopravu.
Náklady na dopravu činí 50 % z celkové částky, a proto
se snažíme odvážet úplně plné kontejnery.
Jsme rádi, že se netvoří černé skládky a věříme, že
důslednou separací snížíme provozní náklady svozu a
likvidace odpadů.

ZÁMEK – POSLEDNÍ VÝVOJ
Koncem měsíce prosince jsme se dozvěděli dosti
závažnou informaci, a to že nejmenovaná projekční
firma, které dlužila společnost Wiesenberg a. s. peníze
za projekční práce, se těchto domáhala soudní cestou, a
tak došlo k vyhlášení konkurzu. Jediným majetkem,
který společnost má, je zámek. Pro naši obec bylo velmi
dobré, že se nám podařilo uspět s naší pohledávkou
týkající se financí vložených do opravy zámecké kaple.
Tato pohledávka nám byla uznána ve výši 1,6 mil. Kč,
což je pro nás velmi dobrá zpráva. Teď je samozřejmě
otázkou, jak výhodně se podaří prodat budovu zámku.
Jedinou snad velkou nevýhodou je, že v tomto případě
přestávají platit nájemní smlouvy, což by se dotklo naší
farní obce ve vztahu k zámecké kapli.

SOCHA DĚDA PRADĚDA
Na závěr minulého roku schválilo zastupitelstvo obce
realizovat sochu děda Praděda do prostoru kouteckého
nádraží jako dominantu této místní části. Tato by měla
být při realizaci obnovy nízkého napětí a veřejného
osvětlení nasvícena. Sochu by měl realizovat pan
Jaroslav Pecháček, autor sochy Praděda u rybníka
Kocián a spoluorganizátor loučenského dřevosochání.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Dne 4. 4. 2009 (sobota) bude proveden sběr a svoz
nebezpečných složek komunálního odpadu. Časový
program bude vyvěšen na vývěskách a plakátovacích
plochách v předstihu. Současně bude proveden i zpětný
odběr vyřazených zařízení jako jsou ledničky, televizory
a další elektrospotřebiče. Chceme upozornit, že zpětný
odběr je pro obec a tedy všechny poplatníky zdarma (jen
za dopravné), ale pouze v případě, že odkládaná zařízení
jsou kompletní, to znamená, že jsou sice nefunkční, ale
není například u chladničky vymontován agregát. Pak se
zařízení stává nebezpečným odpadem a cena likvidace je
nepoměrně vyšší (7 až 15 Kč/kg). Doporučujeme všem
nebezpečné odpady minimalizovat a využívat zpětného
odběru už u prodejců produktů a zařízení.

JAK JSME HOSPODAŘILI S ODPADY
V ROCE 2008

Ing. Jan Turek

Svoz a likvidaci domovního odpadu se stále více stává
nezanedbatelnou položkou rozpočtu domácností a také
rozpočtu obce. Jak bylo publikováno v minulém vydání
a poznali jste při úhradě poplatku na svoz a likvidaci
odpadů na první pololetí 2009 ve výši 250 Kč, byl na
základě výsledků uplynulých let navýšen roční poplatek
pro trvale žijícího občana na adrese v obci Loučné nad

RALLYE REJVÍZ 2009
Ve dne 28. – 31. 5. 2009 se bude v naší obci na hotelu
Dlouhé Stráně konat Rallye Rejvíz 2009. Rallye Rejvíz
je mezinárodní odborná soutěž posádek zdravotnické
záchranné služby při simulovaných zásazích. Jedná se o
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automobilovou orientační soutěž doplněnou odbornými
úkoly s tématikou zdravotnické záchranné služby.
Více informací naleznete na internetových stránkách
www. rallye-rejviz.cz

Je pravděpodobné, že ve dnech 28. – 31. 5. 2009 budou
naší obcí projíždět jednotlivé soutěžní vozy zdravotnické
záchranné služby.

SOUKROMÁ INZERCE
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny a rodiny
s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojištoven :
•
•
•
•

na pojištění domácnosti
na pojištění nemovitosti
na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách :
•
•
•
•
•
•

na elektrickou energii u vybraného dodavatele – sleva až 10%
na dodávku plynu u vybraného dodavatele – sleva až 7%
na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky slevy až 10%
na pojištění domácnosti a nemovitosti slevy až 20 %
na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů slevy až 20%

Prevence zadlužování,exekucí,všeobecných obchodních podmínek u bankovních a nebankovních úvěrů.
Informace – Svaz důchodců ČR,ve spolupráci s občanským sdružením sociálních a finančních poraden ČR,
Kontaktní místo – Unie Seniorů Jungmannova 25 Olomouc,za krajským úřadem
Uřední den – každé úterý od 9.00 – do 12.00 hod.
Tel.: 518321861,739113115,777246847
Email: financniporadna.OL@seznam.cz

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA
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