
Zápis ze

setkání seniorů v Kozlovicích,

které se konalo dne 3.prosince 2012 od 16.30 hodin v restauraci Na Hřišti.

Program:

1. Vystoupení dětí z mateřské školy k vánočním svátkům.

2. Zpráva o činnosti Osadního výboru v Kozlovicích. S činností OV 

seznámila seniory Mgr. Čechová. Byly sděleny informace, dle dodaných 

odpovědí z magistrátu, kolem obchvatu – viz. petice, kanalizace, opravy 

komunikací, zprovoznění obecní úřadovny, zajíždění městské linky do 

Kozlovic. Byly sděleny požadavky OV na investice v r. 2013. 

3. Změny v sociální oblasti. Host. Bc. Jana Vilišová, dis. seznámila 

přítomné s novinkami v sociální oblasti, jako jsou: euro klíč, příspěvek na 

mobilitu a chystané S karty.  

4. Návštěva policisty -  zpráva o bezpečnosti. Navštívil nás pan nadporučík 

Mgr.Chlápek, který informoval o bezpečnosti v naší obci, apeloval na 

seniory v předvánočním období, aby  si dávali pozor na své finance, kvůli 

kapesním krádežím v obchodech, nepouštěli nikoho neznámého do bytů a 

nereagovali na telefonáty které, vyzývají k předáním peněz, aniž by toto 

měli ověřené u svých rodinných příslušníků. 

5. Zpráva o činnost Klubu přátel Kozlovic. Přítomné seznámila s činností 

KPK paní Marie Hlávková. 

6. Diskuze:

- Oprava rozhlasu kolem kaple – není slyšet hlášení. Kdo by chtěl hlásit 

informace v místním rozhlase, ať se přihlásí.

- Výzva na seniory, aby se připojili vytváření  k místní kroniky.

- Připomínka, aby byly ořezány lípy kolem hasičárny a školky, bříza na 

Tučínské ulici.

-  Kdo řeší nepořádek kolem kontejnerů, které bývají přistaveny – TS

- U pana  Martina Jemelky , člen OV, jsou umístěny  nástroje k úklidu 

veřejných prostor a  k odklízení sněhu, kdo by potřeboval, může si je 

zapůjčit.

- Jak je řešena komunikace v ulici Za školou a veřejné osvětlení tamtéž –

odpověděl pan Prchal.

- Je třeba vyčistit kanál kolem cyklostezky od polí.



- Upadlá dvířka od  Telecomu v ulici Na Zábraní č. 30 až 32 a v ulici 

Grymovská 42 – řešeno tel. zajistila p. Vyplelová

- Opravit železné poklopy kanálů na celé ulici Grymovská.

Zápis z následného setkání členů OV ze dne 3. 12.2012

Zajistit splnění všech bodů z diskuze- členové OV. 

1. Návrh na nový jízdní řád – souhlas s navrhovaným předloženým jízdním 

řádem. Vznášíme dotaz, jak bude řešeno spojení do Kozlovic po 17 

hodině, poslední odjezd BUS linka č. 1 - 16,36 hod.

2. Dotaz na pí Kameníčkovou -  nevyčerpaly se prostředky při opravě OÚ. 

Za zbývající prostředky by byla potřeba výměna vstupních dveří a zámku.

3. Nákup potřebných prostředků – křovinořez, fotoaparát na pořizování fotek 

do kroniky ze společenských akcí, zálohová faktura z Protonu byla 

předána pí. Chmelíčkové, po jejím proplacení bude zboží vyskladněno a 

dodáno na OV. 

4. Domluva s pí. Kučerou ohledně otevření místní kaple ve vánoční svátky-

pí Čechová.

5. Připravit rozpis schůzí na příští rok- Bc. Vyplelová 

Dne 19.12.2012 zapsala Bc. Vyplelová Kontrola Mgr. Čechová




