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zdarma

A jaro je opět tady…
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil (byť
už trochu opožděně) v roce 2012. Krátká, ale docela tvrdá zima mimo jiné vyzkoušela, jak dobře
máme zaizolované přípojky vody, kanály, …
Jsem moc rád, že se vše obešlo bez větších
problémů.

► Zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání schválilo rozpočet pro tento rok. Rok,
kdy nám všichni vyhrožují krizí a zvyšováním
cen. Přes obrovské loňské i předloňské investice
(kanalizace) je rozpočet navržený tak, aby zajistil nejenom běžný provoz obce, splátky úvěrů,
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ale i další rozvoj. Rozpočet má dokonce i rezervu
ve výši cca 10 mil. Kč.
Abychom alespoň trochu „pošetřili“ Vaše
peněženky, nezvýšili jsme poplatky za odpady
(popelnice), byť na celém systému proděláváme,
nezvýšili jsme ani daň z nemovitosti. Cena
vodného narostla jen nepatrně (víceméně jen
o DPH, které stejně odvedeme ). Naše voda je
i tak o cca 10 Kč levnější, než je cena obvyklá,
a to jen díky tomu, že ji provozujeme sami.
► Uvnitř Zpravodaje najdete tabulku a grafy
týkající se našeho odpadového hospodářství.
Výsledek je jednoznačný — proděláváme cca
600 tis. Kč. A to je opravdu hodně. Jak z toho
ven? Je to jedna z věcí, kterou máme my všichni
v rukou a můžeme ji ovlivnit. Je potřeba začít
podstatně lépe třídit. V posledních letech se
v separaci odpadů umisťujeme v rámci kraje na
posledních místech. Druhou možností je
samozřejmě navýšení poplatku za odpad.
► A nyní k tomu, co se bude dít letos. Kromě
běžného provozu a fungování obce a obecního
úřadu, který mimo jiné zahrnuje — vodovod,
splaškovou kanalizace, odpadové hospodářství,
internet, řízení pracovníků „rychlé roty“ a zajištění provozu Základny, lesní hospodářství,
zajištění požární ochrany, celoroční údržbu zeleně, zimní údržbu, rozvoz obědů, zajištění
provozu naší příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
a provozu SRC, chod knihovny, hřbitov, byty,
nebytové prostory, zajištění výkonu státní
správy a samosprávy a spoustu dalších činností, rozpočet pamatuje na:
Úvěry
Zajistit splátky úvěrů vč. úroků (SRC, kanalizace,
Základna)
Investice, opravy (stavební práce)
Realizace výstavby chodníku „Kozlovice střed“
vč. dešťového kanálu
Spoluúčast na realizaci opravy komunikace
III/4848 se SSMSK (hlavní cesta)
Výměna oken a provedení zateplení stropů
nové Základny — sociální část
Oprava střechy nové Základny — sociální část
Opravy vodovodu
Oprava budovy obecních bytů (drobné opravy)
Výměna oken v budově MŠ ( zajišťuje škola)
Opravy budovy OÚ — výměna dveří a oken
v přísálí
Zrychlení a provoz obecního internetu — sítě
kozlovice.net

Kozlovice
Kontejnerové hnízdo
Realizace splaškové kanalizace lokalita Červenka, lokalita směr Tichá — (jen v případě, že
bude stavební povolení a dostatek financí)
Nákupy
Sekačka na trávu (malotraktor)
Vrtací kladivo 7 kg
Vybavení Základny (denní místnost — kuchyň,
spotřebiče)
Vybavení Základny (nářadí — stolařské, ...)
Projektová dokumentace
Splašková kanalizace — lokalita Červenka,
lokalita směr Tichá
Chodníky hřbitov
Dětské hřiště u MŠ (zajišťuje škola)
Příprava PD na sběrný dvůr u Vlčkovy stodoly
Příprava PD na rekonstrukci OÚ
Akce zajišťované a financované (spolufinancované) obcí
Dětský den
Den obce — Kozlovice 2012
Vánoční jarmark (festival Souznění)
Rozsvícení vánočního stromu
Dotace obce
Spolkům a organizacím v obci (existuje 23 spolků)
Římskokatolické farnosti
Toto je plán, jehož splnění je podmíněno
především příjmovou stránkou rozpočtu (což je
loterie) a rovněž počasím, protože větru a dešti
poroučet neumíme.
► Ještě jednou o kanalizaci. Zhruba před
rokem jsem napsal: Dokončením akce vzniká
zároveň povinnost pro nás všechny, a to napojit
se na kanalizační stokový řád. Připomínám, že
se to týká i těch, kteří už tuto možnost měli
dávno (v místech, kde je kanalizace již dlouho).
Chci poděkovat všem, kteří si to vzali za své
(je zpracováno cca 200 projektů na přípojky
a asi 100 domů se již i nově napojilo).
Zároveň musím upozornit ty ostatní, že nejpozději
do pololetí letošního roku budou písemně
dotázáni, jak likvidují odpadní vody. Pokud to
bude v rozporu s předpisy, nebo nám neodpoví, budeme nuceni situaci řešit prostřednictvím Magistrátu města FM, odbor zemědělství a životní prostředí. Tam už se to bez sankcí
neobejde.
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Je naprosto nepřípustné vypouštět odpadní
vody, přepady septiků atp. do dešťové kanalizace,
která ústí do potoků! Dále chci podotknout,
že je zcela nemorální, aby část občanů zákon
dodržovala a platila stočné a část se jim
„vysmívala“. Neberte to, prosím, na lehkou
váhu.
► Rada obce vyhlásila dotační program pod
názvem „Program na podporu spolkové činnosti v obci Kozlovice — aktivit v oblasti sportu,
kultury a využití volného času na rok 2012“.
Konkrétní informace naleznete na webu pod
odkazem Spolky, organizace/Dotace. Pozor —
oproti loňskému roku tam jsou drobné změny.
► Svoji práci v řadách zaměstnanců OÚ
„rychlé roty“ ukončil pan F. Pustka. Za jeho
práci pro obec mu chci tímto poděkovat.
► Dlouholetou práci šéfredaktora našeho
Zpravodaje ukončil pan J. Peloušek. Rovněž
jemu děkuji za jeho práci a zároveň chci popřát
nové šéfredaktorce, paní Mgr. Haně Ulčákové,
aby Zpravodaj pod jejím vedením i nadále

dobře informoval občany o chodu obce a jejich
dalších aktivitách.
► Pro informaci. Jak obec stanovuje prodejní
cenu svých pozemků? V prvé řadě je nutno
podotknout, že každý prodej nemovitého majetku (tj. i pozemků) po vyvěšení záměru jeho
prodeje na úřední desce (každý je tím pádem
o připravovaném prodeji informován) schvaluje celé zastupitelstvo (nikoliv rada a už vůbec ne
starosta). Cenu zastupitelstvo stanovuje podle
svého schváleného ceníku, nikoliv, jak jsem byl
několikrát napaden, podle „obličeje kupujícího“. Není nic jednoduššího, než se účastnit
jednání zastupitelstva, když prodej probíhá.
► Děkuji, že jste věnovali pozornost těmto
řádkům. Pokud něčemu nerozumíte, nebo
potřebujete pomoci, rádi to uděláme (pokud to
bude v našich silách). Tento Zpravodaj nemůže
obsáhnout veškeré informace, které bychom
Vám chtěli předat, proto sledujte náš internet,
nebo volejte, či pište.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Návrh rozpo$tu obce Kozlovice na rok 2012 - P-ÍJMY
§,polo!ka

Text

Rozpo$et v tis. K$

1111 Da) z p#íjm' FO záv.$innost
1112 Da) z p#.FO sam.vyd"l.$in.

4 300
200

1113 Da) z p#. FO z kapitál.v*nos'
1121 Da) z p#. právnick*ch osob
1122 Da) z p#. práv.osob za obec

400
4 200
2 965

1211 Da) z p#idané hodnoty
1334 Odvody za odn"tí p'dy ze ZF

9 500
1

1335 Popl. za odn"tí pozemk'
1337 Poplatek za komunál. odpad

2
1 500

1341 Poplatek ze ps'
1343 Popl. z ve#ejného prostranství

34
55

1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovací kapacity

8
15

1361 Správní poplatky
1511 Da) z nemovitosti
4112 Neinvesti$ní dotace ze SR
4116 Ostatní dotace ze SR

75
940
1 238,66
470
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§1032
§2119

Podpora ost.produk$.$inností LH
Ostat.zále!itosti t"!eb.pr'myslu

250
24

§2143
§2310

Cestovní ruch
Pitná voda

§2321
§3314

Odvád"ní a $i%t"ní odpad. vod
Knihovna Kozlovice

§3319
§3341

Zále!itosti kultury
Místní rozhlas

§3349
§3412
§3519

Zále!itosti sd"lovacích prost#.
Sportovní za#ízení obce
Zdravotnictví

13
190
210

§3612
§3613

Bytové hospodá#ství
Nebytové hospodá#ství

310
300

§3632
§3639

Poh#ebnictví
Komunální slu!by a úz.rozvoj

§3722
§3723

Sb"r a svoz komunál.odpadu
Sb"r a svoz ostatních odpad'

150
10

§3725
§5512

Vyu!ívání a zne%kod.kom.odpadu
Po!ární ochrana Kozlovice

400
20

§6171
§6310

,innost místní správy
P#. z úrok' a ost.neda).p#íjmy

160
160

5
2 050
936
10
70
7

75
1 000

P-ÍJMY CELKEM

32 485

8115 P#ebytek hospoda#ení min. let
8123 Dlouhodob* p#ijat* úv"r

13 326
106

8124 Splátky dlouhodobého úv"ru

-5 900

CELKEM P!ÍJMY A
FINANCOVÁNÍ

40 017

Návrh rozpo$tu obce Kozlovice na rok 2012 - V.DAJE
Paragraf

T

Text

R

Rozpo$et v tis. K$

1032 Podpora ost. produk$. $inností LH

100

2141 Vnit#ní obchod,internet
2143 Cestovní ruch

360
50

2212 Silnice
2219 Zále!itosti pozem. komunikací

2 700
1 600

2221 Provoz ve#ejné silni$. dopravy
2310 Pitná voda

225
1 900

2321 Odvád"ní a $i%t"ní odpad. vod
3113 Základní %kola

2 000
3 200

3311 Divadelní $innost
3314 Knihovna Kozlovice

10
280

3319 Zále!itosti kultury
3330 ,innost registrovan*ch církví

400
150
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g
*
3349 Zále!itosti sd"lovacích prost#.

90

3399 Ob$anská komise
3412 Sportovní za#ízení v majetku obce

170
460

3419 T"lov*chovná $innost
3421 Vyu!ití volného $asu d"tí a ml

200
300

3519 Zdravotnictví
3612 Bytové hospodá#ství

140
250

3613 Nebytové hospodá#ství
3631 Ve#ejné osv"tlení

1 000
650

3632 Poh#ebnictví
3639 Komunální slu!by a úz.rozvoj

90
800

3721 Sb"r a svoz nebezp.odpadu
3722 Sb"r a svoz komunál.odpadu
3725 Vyu!ívání a zne%kod.kom.odpadu

60
2 700
7

3728 Monitoring nakládání s odpady
3745 Ve#ejná zele)

8
500

4359 Klub d'chodc'
5512 Po!ární ochrana Kozlovice

50
300

5512 Po!ární ochrana M"rkovice
6112 Zastupitelstva obcí

30
1 700

6171 ,innost místní správy

3 500

6310 Obecné p#. a v*daje z fin. operací

35

6320 Poji%t"ní funk$n" nespecifikované
6399 Da) z p#.práv. osob za obec

90
2 965

6399 Vratky DPH (za rok 2012)
6402 Finan$ní vypo#ádání min. let
V.DAJE CELKEM

400
16
29 486

6409 Nespecifikované rezervy

10 531

CELKEM V"DAJE v#.
REZERVY

40 017

Odpadové hospodá#ství Kozlovice - p#ehledy
Rok
Po$et poplatník'
Poplatek (K$/osobu/rok)
P#íjem z poplaku (K$)
P#íjem podnikatelé+na%e skládka (K$)
Papír + !elezo (K$)
P#íjem Ekokom (K$)
P-ÍJEM CELKEM (K$)
NÁKLADY CELKEM (K$)
ROZDÍL = ZTRÁTA (K$)
Komunální odpad - KO (t)
Cena za KO - skládka (K$/t)
Velkoobjemov* odpad (t)
Cena za velkoobjemov* - skládka (K$/t)
Separovan*+nebezpe$n* (t)
Odpad v obci celkem (t)

2007
2908
408
1 186 464
287 190
26 560
329 402
1 829 616
2 189 832
-360 216

2008
2928
408
1 194 624
188 113
33 316
240 237
1 656 290
3 061 418
-1 405 127

2009
2948
408
1 202 784
148 245
8 679
345 659
1 705 367
2 759 619
-1 054 252

2010
2983
408
1 197 585
147 125
13 898
364 581
1 723 189
2 822 947
-1 099 758

2011
2 951
492
1 451 892
160 896
16 700
452 058
2 081 546
2 689 832
-608 286

797,10
876,00
64,70
995,00
88,20
950,00

735,90
935,50
120,92
995,00
118,99
975,81

725,44
1 045,00
86,10
1 214,00
122,00
933,54

750,00
1 050,00
170,00
1 220,00
120,00
1 040,00

749,03
1 125,00
324,65
1 275,00
118,50
1 192,18

6
Jak
Jak hospoda#íme
hospoda#íme z odpady
odpady
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Sběr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od
úterý 27. března 2012 do středy 28. března 2012
(9. 10. 2012 — 10. 10. 2012) budou přistaveny
kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat
hadry, boty, matrace, díly starého nábytku,
koberce apod. Tyto kontejnery nelze využít pro
nebezpečný odpad!
Kontejnery pro sběr velkoobjemového
odpadu budou přistaveny na těchto sběrných
místech:
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže —
odbočka k bývalému polesí

Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod. domku č.p. 153, paní Uhrová
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku č.p. 436, pan Vlastimil Krpec
U zastávky ČSAD „ U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku
č.p. 405, paní Pešlová
U bývalé sklárny
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“
U pana Pudila, č.p. 136 — prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu 28. dubna 2012 (20. 10. 2012) proběhne sběr
nebezpečného odpadu.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se nebudou svážet od příjezdových komunikací, ale
z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
— Nebezpečným odpadem jsou: zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, zářivky, mazací a motorové oleje, asfalt, olejové filtry, tonery, znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek (postřiky,
chemikálie), prošlé nebo nepotřebné léky, ...
— Dále pak rozebrané, či rozbité televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice,
mrazničky, sporáky, pračky.
— Kompletní — nerozebrané elektrospotřebiče nepatří do nebezpečného odpadu, ale odevzdávají se
ve sběrném dvoře formou zpětného odběru elektrozařízení (viz. článek Zpětný odběr elektrozařízení).
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD ............................................ 08.00 — 08.15 hod.
Horní konec u bývalého obchodu.................................. 08.20 — 08.35 hod.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod. domku č.p. 153, p. Uhrová .................................. 08.45 — 09.00 hod.
U čekárny ČSAD „U váhy“ .............................................. 09.10 — 09.25 hod.
U hasičárny .................................................................... 09.35 — 09.50 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domkuč.p. 405,
paní Pešlová...................................................................... 10.00 — 10.15 hod.
U bývalé sklárny .............................................................. 10.20 — 10.35 hod.
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“................................ 10.40 — 10.55 hod.
U pana Pudila, č.p. 136, prodej ryb (Rybí).................... 11.30 — 11.45 hod.
Měrkovice u hasičárny .................................................... 11.50 — 12.05 hod.
Střed obce — obecní zařízení /“Vlčkova stodola“/ ...... 12.15 — 12.30 hod.

Zpětný odběr elektrozařízení
Od 1. 1. 2012 zajišťuje obec ve sběrném dvoře (u Vlčkovy stodoly) prostřednictvím firem
ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN zpětný odběr elektrozařízení.
Touto formou se provádí pouze odběr kompletních — nerozebraných lednic, mrazniček,
sporáků, praček, varných konvic, vařičů, myček nádobí, vysavačů, žehliček, zářivek, výbojek,
a dalších světelných zdrojů, monitorů, tiskáren, televizorů, rádií, videorekordérů, telefonů a ostatních
domácích spotřebičů.
Tyto spotřebiče můžete odkládat 24 hodin denně na místo zpětného odběru (u Vlčkovy
stodoly), které je označeno vývěsními cedulemi firem ASEKOL, EKOLAMP a ELEEKTROWIN.
Tyto spotřebiče v žádném případě nevhazujte do kontejneru určeného pro velkoobjemový odpad!
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Místo zpětného odběru
elektrozařízení
(u Vlčkovy stodoly)

Upozornění občanům
Upozorňujeme ty občany, kteří opomenuli v termínu uhradit poplatky za psy
(spl. 31. 3. 2011), vodné (spl. 31. 5. 2011) a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu, dále jen poplatek za odpad (spl. 31. 10. 2011), aby dlužné platby neprodleně
zaplatili.
Poplatky lze zaplatit v hotovosti osobně do pokladny obecního úřadu, kancelář
č. 4, popřípadě převodem na bankovní účet č. 163215866/0300, jako variabilní
symbol platby uveďte číslo popisné Vašeho domu.
Občanům, kteří poplatek ze psů a poplatek za odpad neuhradí včas, vyměří obecní úřad poplatky platebním výměrem. Poplatek může být zvýšen až na trojnásobek.
Neuhradí-li dlužník platební výměr, přistoupí obec k vymáhání poplatků exekucí dle
daňového zákona.
Neplatičům vodného, kteří platbu včas a v plné výši neuhradí, může obec jako dodavatel po předchozím upozornění přerušit dodávku pitné vody.
Věříme, že toto upozornění bude dostačujícím impulsem těm, kterých se týká,
k okamžité úhradě dlužných částek.
Současně děkujeme všem občanům, kteří poplatky včas zaplatili.

Kozlovice

10
Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2011
Celkem
Osoby
Mu!i
0eny
D"ti do 15 let
- chlapci
- dívky
Dorostenci
15 - 18 let
- chlapci
- dívky
Ob$ané
18 - 60 let
- mu!i
- !eny
Ob$ané
star%í 60 let
- mu!i
- !eny

¨

Kozlovice

M"rkovice

2951
1460
1491
456
233
223

2727
1355
1372
420
212
208

224
105
119
36
21
15

91
46
45

85
43
42

6
3
3

1744
889
855

1608
828
780

136
61
75

660
292
368

614
272
342

46
20
26

Pr'm"rn*
v"k
39,77
38,78
40,74
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Přehled změn v roce 2011
Počet narozených
— chlapci
— dívky
Počet zemřelých
— muži
— ženy

37
17
20
32
11
21

Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených
Do manželství vstoupilo našich občanů
Rozvedlo se
Počet sňatků v matričním obvodu Kozlovice
z toho církevních

36
42
24
12
27
10

Nejčastěji vyskytovaná příjmení v obci
Pustka — Pustková
Krpec — Krpcová
Kocian — Kociánová
Zeman — Zemanová

112
112
80
66

Naši jubilanti
Své významné životní jubileum oslavili nebo
oslaví v měsíci lednu až březnu tito naši občané:
paní Ludmila Juřenová
80 let
pan Ladislav Cviček
85 let
pan Bohumír Zeman
81 let
paní Naděžda Vašendová
85 let
paní Drahomíra Buchtová
81 let
paní Ludmila Morisová
85 let
pan Oldřich Urbiš
82 let
paní Jiřina Pustková
86 let
paní Julie Šmiřáková
82 let
paní Františka Žabenská
86 let
paní Anna Benová
82 let
paní Vlasta Chýlková
87 let
pan Josef Juřica
82 let
paní Marie Vyvialová
87 let
paní Miluše Hladná
82 let
pan Jan Valenta
88 let
paní Jarmila Šoltýsová
83 let
pan Jaroslav Krpec
88 let
paní Libuše Míková
83 let
pan Jan Mrkva
88 let
paní Marie Papíková
84 let
paní Emilie Sebránková
90 let
paní Vlasta Volná
85 let
paní Zdenka Pustková
92 let
paní Marie Ulčáková
85 let
Zlatou svatbu, 50 let společného života,
oslavili v měsíci lednu manželé Svatopluk a Eva
Hlisnikovští a v měsíci únoru manželé Jaromír
a Jarmila Pustkovi.

Chýlek — Chýlková
Žáček — Žáčková
Vyvial — Vyvialová
Tabach — Tabachová
Nejčastěji se v obci setkáme se jmény
Marie
Pavel
Jan
Josef
Jiří
Martin
Petr
Ludmila
Jana
Tomáš

62
54
51
51
110
64
94
62
81
56
78
55
69
53

Nejstarší občankou je paní Marie Strakošová
— 97 let,
nejstarším občanem pan Oldřich Tkáč — 92 let.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojených dnů v kruhu blízkých
a spoustu životního elánu.
Od prosince 2011 do února 2012 nás navždy
opustili:
ve věku 81 let paní Božena Jurečková
ve věku 68 let paní Marie Kubečková
ve věku 80 let paní Marie Ugvicová
ve věku 84 let pan Jaroslav Ulčák
ve věku 63 let pan Ladislav Chýlek
ve věku 65 let pan Zdeněk Tofel
ve věku 65 let paní Zdeňka Hanzelková
ve věku 78 let pan Jan Zeman .
ve věku 66 let pan Karel Švenk
ve věku 83 let pan Jindřich Ugvic
ve věku 86 let paní Vlasta Vyvialová
ve věku 71 let paní Marie Janáková
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
Od prosince do února se naše obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Kristýna Ulčáková, Gabriela Adamcová,
Michaela Medříková, Viktor Kocián, Vanesa
Žáčková, Klára Vlčková, Tereza Ermisová,
Karolina Kolibová

Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
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Informace z knihovny
Naše knihovna je stále navštěvovanějším místem obce. Faktem je,
že oproti loňskému roku se počet
návštěvníků zvedl o 485 lidí.
Celkem v roce 2011 naši knihovnu
navštívilo 4 202 lidí, což je více, než obyvatel
Kozlovic. Vzrostl také počet výpůjček. Zatímco
v roce 2010 bylo vypůjčeno 12 567 titulů, v roce
minulém už bylo vypůjčeno 14 360 titulů, což je
úctyhodné číslo. Knihovní fond byl obohacen
606 novými tituly a to jak z našeho knihovního
fondu, tak i z regionálního, takže v současné
době máme 7 923 svazků + výměnný výpůjční
regionální fond, který se obnovuje a je obohacením knižní nabídky. Hojně jsou také
vypůjčována periodika, která jsou obohacena
o nové zajímavé periodikum 21. století.
Oproti jiným knihovnám nebyl navýšen
registrační poplatek. Je stejný jako v předchozích
létech — dospělí 50 Kč na jeden rok a děti 20 Kč.
V knihovně rovněž proběhly knihovnické
akce. Nejvýznamnější bylo „Pasování prvňáčků“
na čtenáře knihovny, ale i tématické akce jak
pro děti z Mateřské školy, tak i ze Základní školy.
Každoročně probíhá v knihovně soutěž
„Nejpilnější čtenář“ z řad dospělých i dětí. Také
se vyhodnocují nejčtenější tituly, jak z literatury
pro děti a mládež, tak i z literatury pro dospělé.
Nejpilnějšími čtenáři v roce 2011 byli:
Dospělí
1. Turková Dana
vypůjčeno 211 titulů
2. Nezhodová Miroslava
162
3. Urbiš Oldřich
159
4. Pavlíčková Anna
158
5. Bjalková Marie
128
Děti a mládež
1. Žárský Samuel
2. Kubečková Natálie
3. Strakoš Matěj
4. Toflová Veronika
5. Krpec Filip

vypůjčeno 113 titulů
110
53
49
3

Nejčtenější tituly v minulém roce:
Dospělí
1. Týden blázna, Černá Jaroslava
vypůjčeno 15×
2. Útesy sebevrahů, Černá Jaroslava
vypůjčeno 13×
3. Jeden život nestačí, Černá Jaroslava
vypůjčeno 12×

4. Přísaha, Černá Jaroslava
vypůjčeno 11×
5. Andělé v mých vlasech, Bryne Lorna
vypůjčeno 10×
Děti a mládež
1. Asterix a zlatý srp
vypůjčeno 13×
2. Asterix v Británii
9×
3. Vyhoštění z ráje
7×
4. Dobrodružství včelky Máji
6×
5. Dinosauři
5×
Dana Holubová, knihovnice

Připravované kulturní,
sportovní a společenské akce
30. 03. 2012 ... Zájezd do divadla
—Noc na Karlštejně
01. 04. 2012 ... Dechovka Na mlýně
01. 04. 2012 ... Křížová cesta— Na mlýně
03. 04. 2012 ... Velikonoční jarmark ve škole
07. 04. 2012 ... Velikonoční jarmark
08. 04. 2012 ... Velikonoční zábava
15. 04. 2012 ... Zájezd do divadla—Sůl nad zlato
16. 04. 2012 ... Bazar dětských věcí
21. 04. 2012 ... Mejdan
28. 04. 2012 ... Soutěž — Zlaté včely
29. 04. 2012 ... Soutěž — Zlaté včely
30. 04. 2012 ... Stavění máje na Fojtství
30. 04. 2012 ... Čarodějnický rej
05. 05. 2012 ... Ranč—reiningové závody
06. 05. 2012 ... Ranč—reiningové závody
10. 05. 2012 ... Den matek—školní vystoupení
11. 05. 2012 ... Den matek—školní vystoupení 2
12. 05. 2012 ... Po zarostlém chodníčku—pochod
19. 05. 2012 ... Májová veselice
26. 05. 2012 ... Noční pohárová soutěž
02. 06. 2012 ... Ranč—reiningové závody
03. 06. 2012 ... Ranč—reiningové závody
03. 06. 2012 ... Den dětí
09. 06. 2012 ... Pohádkový Dětský den
15. 06. 2012 ... Pastýři Na mlýně
16. 06. 2012 ... Mejdan
24. 06. 2012 ... Skoky na lyžích—Beskydský pohár
30. 06. 2012 ... Mini Cup — Měrkovice
15. 07. 2012 ... Pastýři Na mlýně
21. 07. 2012 ... Ranč—reiningové závody
21. 07. 2012 ... IMMORTAL SHADOWS
22. 07. 2012 ... Ranč—reiningové závody
Podrobnější informace o připravovaných
akcích najdete na internetových stránkách
obce, případně na plakátovacích plochách.
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Fotozpravodaj

Vernisáž výstavy — Ze života spolků

Jedna z vítězných foto soutěže — „Teď hraju jáá“ — foto J. Herot

14

Souznění — foto Filip Jakeš

Souznění — foto Filip Jakeš

Kozlovice

Kozlovice

Souznění — foto Filip Jakeš

Zabydlujeme se na Základně

15

16

Opravy na Základně

Oprava vodovodu

Kozlovice

Kozlovice

Oprava vodovodu před ZD

17

Kozlovice

18

Zima dorazila

Ostrů vek v Ondřejnici
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Zápisy a usnesení
Zápis č. 6—2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 9. 12. v budově ZŠ Kozlovice
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 3 občané.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna —
byla podepsána kupní smlouva s panem
I.K., byly vyvěšeny schválené záměry
prodeje obecních pozemků.
— Se SmVaK projednáno navýšení kupní ceny
(prodloužení kanalizace k novým objektům) a podepsán dodatek smlouvy.
— Byly proplaceny všechny faktury v souvislosti s kanalizací, je vyhotoveno závěrečné
vyúčtování dotace pro MZe.
— Proběhl dílčí audit hospodaření provedený
KÚ MSK — bez závad (viz zaslaný zápis).
— Ve Zpravodaji je uvedena informace o revizích
územního plánu.
— Byla provedena oprava silnice III/4848a,
v plánu MSK na příští rok je oprava silnice
III/4848, obec se bude finančně podílet dle
smluv o užití silnice (oprava po výstavbě
kanalizace) — nutno zahrnout do rozpočtu
na rok 2012.
— Obesláni dlužníci — místní poplatky,
vodné, stočné, nájmy — celkové nedoplatky
činí cca 500 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Rozpočtové změny
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na
úpravu rozpočtu dle skutečného stavu a předpokladu u daňových příjmů (změny nad 500 tis.
Kč). Vysvětlení k navrhovaným změnám podal
pan starosta.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny v celkové výši 528 000 Kč dle
přiloženého návrhu (příloha zápisu).
3. Rozpočtové provizorium na rok 2012
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2012
(prozatím nemáme k dispozici dostatek přesných podkladů) bude obec hospodařit podle
rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium na rok 2012 je navrženo ve výši 9 mil. Kč —

běžný provoz obce — mzdy, energie, plyn,
PHM, údržba MK,…, neinvestiční výdaje —
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kozlovice, investiční výdaje, splátky úvěrů a úroků.
Schválené rozpočtové provizorium nejde nijak
upravovat a měnit.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené
rozpočtové provizorium na rok 2012 ve výši
9 000 000 Kč.
4. Převod majetku na dětský soubor Valášek
Dětský soubor Valášek doposud vystupoval pod
hlavičkou obce a byl financován z rozpočtu
obce, ve svém důsledku byl starosta obce
odpovědný za jeho činnost. Podobně to bylo
v minulosti se souborem Valašský vojvoda nebo
Divadelní společností.
Dětský soubor Valášek má od letošního roku
právní subjektivitu, a proto by bylo vhodné
převést na něho majetek (viz příloha), který je
veden v inventurách obce. Jedná se o drobný
dlouhodobý majetek od 3 000 do 40 000 Kč
a evidenční majetek od 500 do 3 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje převod z majetku
obce na Dětský folklorní soubor Valášek,
Kozlovice 343, IČ 22896236 dle inventárního
seznamu (příloha zápisu). Jedná se drobný
dlouhodobý majetek ve výši 38 462,32 Kč a evidenční majetek ve výši 43 717,60 Kč.
5. Informace výborů zastupitelstva
5.1 Informace kontrolního výboru
Informaci podal předseda kontrolního výboru
pan Mgr. Lukáš Gola. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno se zápisy z jednání výboru.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisy
kontrolního výboru. K těmto zápisům nebyly vzneseny námitky a zastupitelstvo obce nepověřuje kontrolní výbor žádným dalším úkolem
v záležitostech diskutovaných v zápisech.
5.2 Informace finančního výboru
Informaci podal předseda finančního výboru
pan Ing. Josef Klímek. Zastupitelé v podkladech
obdrželi zápis z jednání finančního výboru. Finanční výbor konstatuje, že plnění příjmové
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i výdajové stránky rozpočtu je v pořádku.
Finanční výbor předkládá návrh, aby v rozpočtu
obce byla zvlášť vedena výdajová položka představující náklady na údržbu a opravy vodovodu
a příjmová položka představující prostředky na
krytí těchto nákladů. Dále byl předložen návrh
na vypracování studie stavu vodovodu a investičního odhadu na rekonstrukci nejstarších
a neproblémovějších částí.
Pan Ondřej Eliáš navrhuje provádět ročně více
oprav vodovodního řádu, stanovit plán oprav
na každý rok.
Návrhy finančního výboru byly prodiskutovány
a po vysvětlení panem starostou členové zastupitelstva konstatovali, že se v praxi postupně
všechny realizují.
Jednotlivé finanční položky jsou vedeny pod
§2310— Pitná voda —v rozpočtu obce. Je zpracováno hydrotechnické posouzení našeho
vodovodu.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se
zápisem finančního výboru. K tomuto zápisu

nebyly vzneseny námitky. Doporučení finančního výboru uvedené v zápisu bylo projednáno a je průběžně plněno. ZO nepověřuje finanční výbor žádným dalším úkolem.
6. Diskuse
Nebyl podán žádný diskusní příspěvek — podněty, připomínky a dotazy byly vzneseny při
projednávání jednotlivých bodů programu.
7. Informace ředitelky ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
Na základě pozvání ředitelky školy se členové
zastupitelstva přemístili do přírodopisné učebny. Paní ředitelka uvedla krátkou prezentaci
o jednotlivých součástech příspěvkové organizace — ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ ZŠ a MŠ, o financování
příspěvkové organizace, o potřebách investičních a neinvestičních akcí v jednotlivých
zařízeních. Paní učitelka Mgr. Krpcová
předvedla použití interaktivní tabule v praxi.
Na závěr následovala prohlídka budovy ZŠ.

Informace ze zasedání Rady obce:
ze dne 28. 11. 2011
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
Program jednání :
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Odměny členům JSDHO Kozlovice a veliteli
JSDHO Měrkovice
3. Odměna ředitelce ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o.
4. Stanovení ceny vodného na rok 2012
5. Stanovení ceny stočného na rok 2012
6. Dotace SMOPO — Setkáváme se v čase
předvánočním
7. Žádost charity z Červeného Kostelce

Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Žádost o přidělení bytu
3. Smlouvy o možnosti provést stavbu na
obecním pozemku
4. Žádost o použití obecního znaku
5. Schválení šéfredaktora Zpravodaje obce
6. Schválení kalendáře akcí a příslušných
pronájmů
7. Rozpočet 2012
8. Žádosti o finanční příspěvek
9. Technika obce — auta

ze dne 30. 1. 2012

ze dne 30. 12. 2011

Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady.

Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady.

Program jednání :
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Dotační program obce
03. Smlouva GIS pro rok 2012
04. Projekt VO — lokalita Červenka
05. Pronájem areálu v Měrkovicích — SportJunior
06. Smlouvy na stočné
07. Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o.
08. Smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti
09. Vyjádření k plánované trase hipostezky
10. Žádost o přidělení obecního bytu

Program jednání :
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Školská rada — jmenování zástupců zřizovatele
3. Směrnice o odpisování majetku obce
4. Vyřazení majetku
5. Rozpočtové změny

ze dne 9. 1. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
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11. Smlouvy o zřízení věcného břemene
12. Žádosti o pronájem — lunaparky na krmáš
13. Obecní web — odkaz „Napište nám“

ze dne 13. 2. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
Program jednání :
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouvy — provedení stavby na obecním pozemku

3. Žádosti o pronájem sálu a přilehlých místností — diskotéky
4. Žádost o užití obecního znaku
5. Žádost Slezské diakonie (Komorní Lhotka)
o příspěvek
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2012
7. Stanovení termínu konání ZO
8. Žádost Bodro Team Kozlovice — motoskijöring

Ze života školy
Lyžařský výcvik dětí z MŠ
Ve dnech 20. 2. — 24. 2. 2012 se děti z naší MŠ
zúčastnily pětidenního lyžařského výcviku ve
SKI areálu Bílá, který je nejmodernějším
lyžařským parkem na Moravě.
Děti byly rozděleny podle lyžařských dovedností do malých skupin — max. 6 dětí na jednoho instruktora, a zábavnou formou si osvojovaly základní dovednosti. Velkou výhodou bylo
i to, že ti, kteří nemají vlastní vybavení, měli
možnost zapůjčit si lyžařskou výzbroj přímo na
místě konání výcviku. Během celé výuky měly
děti možnost občerstvení formou teplého čaje
a přišly vhod i svačinky a ovoce, které připravily
naše paní kuchařky v MŠ.
Poslední den bylo snažení dětí zakončeno
závody, kde byly všechny děti odměněny
medailemi, diplomy a drobnými dárky. Dětem
se na lyžích velice líbilo a určitě bude o tuto akci
příští rok opět velký zájem.
Zuzana Sucháncová

Co se děje v základní škole

— 29. 11. 2011 proběhly volby do školské
rady, voleb se zúčastnilo 22,6% oprávněných
voličů, po sečtení hlasů byly do školské rady
z řad zákonných zástupců zvoleny p. Vlasta
Žáčková a p. Radka Chýlková
— 26. 1. 2012 proběhl zápis do 1. třídy, bylo
přijato 42 dětí, ve školním roce 2012/2013
budou otevřeny dvě první třídy
— v týdnu 23. — 27. 1. 2012 se uskutečnil
lyžařský kurz žáků 7. ročníku, žáci byli ubytováni v Kolářově chatě na Slavíči, počasí dětem
přálo, a tak nic nezabránilo tomu, aby se všichni naučili lyžovat
— v druhé polovině prosince byly ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko — opavským ve škole
realizovány projektové dny na téma VÁNOCE
pod pedagogickým vedením Mgr. D. Malkové

— v předvánočním
čase proběhl ve škole pro
žáky 6. ročníku projekt
s názvem „První pomoc
— prevence a první
pomoc při úrazech“, který
vedli dva studenti 2. ročníku Střední zdravotnické
školy Frýdek–Místek, oboru zdravotnický asistent
— 13. 12. 2011 se naši prvňáčci zúčastnili
natáčení zábavného pořadu pro děti NOELAND v televizi NOE v Ostravě
— žáci 9. třídy připravili pro své mladší
spolužáky v prosinci Mikulášskou besídku
a turnaj ve hře Člověče, nezlob se, v únoru pak
maškarní karneval se zábavným programem
— ve dnech 20. — 24. 2. proběhl na I. stupni
projektový týden na téma „Významné osobnosti našeho kraje“, v rámci projektu se uskutečnila také zajímavá beseda dětí s výtvarníkem
Adolfem Dudkem, výsledky práce žáků budou
vystaveny ve škole na chodbě
— 22. února zástupci kozlovických myslivců
poděkovali žákům za sběr kaštanů a žaludů
a nejpilnější žáci ve sběru dostali od myslivců
pěkné a hodnotné ceny a také sladkou odměnu;
— školní družina připravila v prosinci pro
rodiče vánoční besídku, děti také vyrobily
betlémy na výstavu do Ostravy a do Polska, 31.
ledna 2012 se konal ve školní družině Maškarní
karneval pro 2. — 5. třídy
Podrobnosti o akcích školy včetně fotodokumentace najdete na http://skola.kozlovice.cz/.
Připravujeme a zveme všechny občany:
— 29. 3. — představení divadelního kroužku
starších žáků s názvem „O nosaté čarodějnici“ v sále
OÚ, které bude doplněno vystoupením školního
pěveckého sboru acvičením dětského aerobicu (SPV)
— 3. 4. — Velikonoční jarmark v budově školy
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Jaroslava Minksová, ZŘ
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Poděkování dětem za sběr kaštanů a žaludů
Uplynulé léto přálo plodům na zahrádce
i v lese. Využily toho i děti z místní ZŠ a pod vedením pana uč. Jiřího Bruse ve volných chvílích
šmejdily po kraji a hlídaly si košaté duby a kaštany, které by jim zaručovaly přední místo ve
vyhlášené soutěži. Příroda jim však omezila
tuto aktivitu na pouhé dva měsíce, takže kdo
měl ruce a nohy hurá do lesa.
Dne 21. 2. 2012 proběhlo v ZŠ v Kozlovicích
slavnostní vyhodnocení celé soutěže za účasti
zástupců mysliveckého sdružení pana V. Cvička
a J. Zemana. Oceněno bylo 10 nejlepších sběračů.

Na stupně vítězů vystoupili:
Janáková Martina
4.A
84 kg
Meixner Roman
7.A
80 kg
Prokopová Karolína
1.A
77 kg
Mezi třídami je pak pořadí následující:
• 1. třída
187 kg
• 7. třída
110 kg
• 4. třída
84 kg
Děkujeme všem zúčastněným za snahu
a bolavá záda při sběru, a zároveň do dalšího
ročníku soutěže přejeme hodně štěstí.
P. Mičulka

Valašská dědina
Hasiči informují — Krby a komíny
Ceny elektřiny a plynu rok od roku stoupají
a s nimi rostou i účty za teplo. Stále více domácností se proto vrací k topení tuhými palivy.
Moderní trendem se stala instalace krbových
vložek a kamen. V počátku letošního roku byl
nárůst tohoto typu vytápění ještě více umocněn
panujícími klimatickými podmínkami, a s tím
rostlo i nebezpečí vzniku požárů.
Zásady požární bezpečnosti při provozu
komínů a spotřebičů paliv jsou obsaženy
v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo
účinnosti 1. ledna 2011. Před samotným uvedením spalinové cesty (tj. komína a kouřovodu)
do provozu nebo po každé stavební úpravě
komína, před výměnou nebo novou instalací
spotřebiče i po komínovém požáru je povinností majitele nemovitosti zajistit revizi spalinové cesty, kterou provádí odborně způsobilá
osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, tj. kominík, která
ale zároveň musí být revizním technikem
komínů, specialistou bezpečnosti práce—revizním technikem komínových systémů nebo
revizním technikem spalinových cest.
Majitel nemovitosti je také povinen zajistit
vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná
paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW při
celoročním provozu 3x ročně a při sezónním
provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení
topné sezóny). U spotřebičů do zmíněných 50
kW včetně lze provádět čištění spalinové cesty
svépomocí, přesto je lepší spolehnout se na

odborníky — kominíky. Při
čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze, nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě.
Dále je povinností majitele
nemovitosti u spotřebičů na
pevná paliva zajistit kontrolu
spalinové cesty, a to 1× ročně,
kterou rovněž provádí kominík.
Při kontrole spalinové cesty
se provádí např. posouzení
bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu ve vztahu ke
konstrukčnímu provedení spalinové cesty
a připojeného spotřebiče paliv, kontrola prostupů spalinové cesty stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vůbec
posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty. O provedené revizi, čištění nebo
kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit písemnou zprávu.
Nezapomínejte na pravidelné čistění komínů
a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv odborníky kominíky!
Jak potvrzuje statistika, nebezpečí vzniku
požárů není pouhá planá hrozba, za období od
1. 11. 2009 do 28. 2. 2010 došlo k osmi požárům,
kdy příčinou byl špatný stav komínu, či
kouřovodu, za stejné období na přelomu roku
2010 a 2011 došlo k 12 požárům a od 1. 11. 2011
do 16. 2. 2012 došlo k 19 požárům, kdy příčinou
byl špatný stav komínu, či kouřovodu, případně
špatná instalace krbu. Bohužel tato čísla nám
jasně ukazují vzrůstající tendenci.
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Rovněž při instalaci a provozování krbových
vložek a kamen je nutné dodržovat zásady
požární ochrany, protože špatně instalovaný
krb může být zvlášť v dřevostavbách velmi
nebezpečný. Bezpečné zásady pro navrhování
a provádění krbů s otevřeným a uzavřeným
ohništěm jsou uvedeny jak v návodech
výrobců, tak např. v ČSN 734230 Krby
s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
Že se nevyplatí dodržování zásad požární
ochrany podceňovat, dokládají i následující
příklady požárů. Dne 1. 2. 2012 cca v 02:00 hod.
došlo k požáru rodinného domu ve Frýdlantu
Nové Dědině, kdy tento dům byl požárem zcela
zničen a majiteli vznikla škoda 2 500 000 Kč.
Příčinou požáru byla prasklina v komínovém
plášti. K dalšímu požáru, kde se škoda vyšplhala na 2 500 000 Kč, vyjížděli hasiči do Rychaltic
dne 1. 2. 2012 cca ve 12.00 hod. Příčinou požáru
bylo špatné napojení kouřovodu do
komínového tělesa.
nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Čištění komínů v roce 2012
18. — 30. 6. 2012
25. — 26. 10. 2012
Kontakt: Robert Welszar — 721 168 804

Policie informuje
Statistický přehled kriminality, přestupků
spadajících pod obec Kozlovice za období:
1. 1. 2011 — 31. 12. 2011 ve srovnání s rokem 2010.
I.
evidováno celkem 52 trestných činů–přečinů
(2010 celkem 26)
• Trestné činy proti majetku: 45 případů
(2010 celkem 17)
— krádeže vloupáním do motorových
vozidel: 8 (2010 celkem 4)
— krádeže vloupáním do objektů, domů,
bytů apod.: 22 (2010 celkem 5)
— krádeže prosté (nezajištěného majetku):
11 (2010 celkem 6)
— poškození cizí věci: 1 (2010 celkem 0)
— podvod: 3 (2010 celkem 2)
• Trestné činy proti životu a zdraví: 3
(2010 celkem 2)
• Trestné činy proti rodině a dětem: 0
(2010 celkem 3)

Kozlovice
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• Trestné činy obecně nebezpečné:
(2010 celkem 2)
• Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
3 (2010 celkem 1)
• Trestné činy proti svobodě a právům: 0
(2010 celkem 1)
II.
Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona
evidováno celkem 45 přestupků (2010 celkem 27)
• přestupky proti majetku: 24 (2010 celkem 13)
• přestupky proti občanskému soužití: 16
(2010 celkem 11)
• přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích: 5
(2010 celkem 3)

Bezpečné Kozlovice
Na základě evidované statistiky informují
policisté Obvodního oddělení v Palkovicích
všechny občany obce Kozlovice, že ve srovnání
s rokem 2010 došlo, především v měsíci
listopadu 2011, k nárůstu počtu krádeží
vloupáním do rodinných domů, bytů
a rekreačních objektů.
Policisté Obvodního oddělení v Palkovicích,
a to i za výrazného přispění občanů obce
Kozlovice, provedli opatření „výzva občanům“,
díky kterému se podařilo situaci v obci výrazně
zklidnit. Zejména aktivní přístup občanů, jejich
podněty a informace napomohly k rychlému
a cílenému řešení zvýšené kriminality v obci
tak, že se nápad trestné činnosti v obci podařilo
výrazně snížit a v současné době odpovídá
dlouhodobému průměru posledních let.
Touto cestou bychom zároveň chtěli poděkovat všem občanům obce Kozlovice za příkladnou spolupráci s Policií České republiky, a také
znovu vyzvat, aby vždy v případě výskytu
jakékoli podezřelé osoby či vozidla neprodleně
kontaktovali linku 558 656 174, případně bezplatnou linku 158.
Vzhledem k platným zákonům České republiky, a především proto, že i nadále probíhá
šetření a objasňování trestné činnosti v obci
Kozlovice, nemůžeme podat konkrétní informace k pachatelům těchto trestných činů
a k podezřelým osobám.
prap. Mgr. Ondřej Plečka
Tel.: +420 558 656 174
+420 974 732 771
Email: fmooppalko@mvcr.cz
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Souznění pomohlo zdravotně handicapovaným
V rámci třináctého ročníku festivalu
Souznění, který se od 15. do 18. 12. 2011 konal
ve Václavovicích, Frýdku–Místku, v Kozlovicích
a Ostravě, proběhla charitativní sbírka, jejíž finanční výtěžek byl určen pro Slezskou diakonii
v Tiché. Tato organizace poskytuje sociální
služby osobám se zdravotním postižením.
Finanční dar ve výši 16 090 Kč předali organizátoři tohoto mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel

Lence Klepáčové ze Slezské diakonie během
Galakoncertu Souznění, který 18. 12. hostil Dům
kultury města Ostravy. „Peníze použijeme na
zlepšení prostředí pro naše klienty, chtěli bychom vymalovat a zútulnit naše pokoje. Část finančních prostředků využijeme také v rámci
našich aktivit, a to konkrétně na nákup výtvarného
nebo keramického materiálu, případně na
sportovní činnosti,“uvedla Lenka Klepáčová.
Zdeněk Tofel, Petr Bidzinski

T!ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 – KOZLOVICE
Rádi bychom z celého srdce pod!kovali v"em "t!dr#m dárc$m,
kte%í i letos p%isp!li na tuto sbírku.
Díky skupinkám ob!tav#ch koledník$ se poda%ilo v Kozlovicích vybrat:

71 569,- K! a 8 EURO
Velké pod!kování pat%í také mal#m i velk#m koledník$m, bez nich& by se tato sbírka
nemohla realizovat.
V#t!&ek sbírky je ur'en na podporu pé'e o sociáln! slabé rodiny a dokrytí nutn#ch
provozních v#daj$ pe'ovatelské slu&by.
Cel# v#nos nez$stává jenom v na"í Charit!, ale je ur'en i na dal"í projekty Diecézní Charity,
na humanitární pomoc a dal"í projekty pomoci organizované Sekretariátem CH(R.
V Charit! Fren"tát pod Radho"t!m z$stává 65% v#nosu této sbírky.
Za Charitu Fren"tát p.R.
Anna (echová
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Větrná smršť 14. srpna 1957
Rád bych, aby se přihlásili svědkové události ze dne 14. srpna 1957, kdy se přes Kozlovice přehnala silná bouře a způsobila velké škody. Prosím případné svědky, zda
mohou sepsat popis včetně podrobností toho, co se tehdy stalo. Pokud vlastní fotografie,
zda by je nedali k dispozici k vytvoření kopie.
Děkuji za pomoc při rekonstrukci tehdejší události.
zbynekcernoch@seznam.cz,
telefon 739 004 668

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Skautská zima
Letošní skautskou zimu lze považovat za
úspěšnou, protože jsme stihli všechno, co jsme
zamýšleli. Začali jsme mikulášskou nadílkou
a plynně pokračovali oddílovou vánoční
schůzkou, kterou jsme tentokrát věnovali
českým tradicím. Jako každý rok jsme také do
Kozlovic dopravili betlémské světlo. Mezitím se
starší skauti a skautky podíleli na vánoční
sbírce pro stacionář v Tiché, která proběhla na
festivalu Souznění. Přispěvší jsme odměňovali
perníčky, které skautky samy nazdobily
— dokonalé sice pravděpodobně nebyly, vyPouštění svíček na vánoční schůzce — foto Tereza Tkáčová
robeny s láskou však rozhodně ano... V lednu
a v únoru pak proběhlo bobování, bruslení
i zimní výprava v hromadách sněhu. Účast na
těchto akcích byla sice menší než v ostatních
ročních obdobích, byla však mnohonásobněji
ceněna, protože odhodlání vzdorovat sněhu
a mrazu není možno považovat za samozřejmost. Na jaro chystáme kromě dalších výprav
a víkendovek i nácvik záchrany tonoucího na
bazéně, účast na Závodu světlušek a vlčat
(mladší skauti a skautky), pomoc při přípravě
kozlovického Dětského dne a už teď jsme všichni natěšeni na dvoutýdenní letní stanový tábor.
Na závěr pár veselých počtů: náš oddíl má
„Ta sedla“ — foto Tereza Tkáčová
v současné době 59 registrovaných členů.
Z toho je 38 mladších 15 let (11 světlušek, 12 vlčat, 7 skautek a 10 skautů), 5 mladších 18 let a aktivní
základna dospělých čítá 14 členů (11 rangers a 8 roverů). Pěkné.
Více informací o oddíle, fotky z akcí a videa z táborů naleznete na našich stránkách
www.kozlovice.skautifm.cz.
Tereza Tkáčová
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DFS Valášek:
Ohlédnutí za rokem 2011 aneb co se ve Valášku událo v loňském roce
• 21. 3. Sára Kokešová a Míša Kohnová postupují do 2. kola soutěže Zpěváček 2011
• 27. 3. přehlídka DFS v Ostravě — diplom pro Páju Prašivkovou za příkladnou práci s dětskými interprety a vynikající interpretační výkon při hře na cimbál
• 09. 4. postup Sáry Kokešové do finále Zpěváčka 2011 + ocenění za vokální projev a halekačky Ej,
z Hrbkové
• 15. — 17. 4. soustředění souboru v Rychalticích
• 15. 5. Sára K. stříbrný Zpěváček 2011 ve Velkých Losinách
• 21. 5. CM + Sára Kokešová a Míša Kohnová na setkání CM ve Frenštátě p. R.
• 22. — 24. 7. Sihelné, Oravice — Slovensko — celosouborový zájezd
• 18. 8. založení nové a mladé cimbálové muzičky Valášek — sestava: Filip Krpec, Verča Toflová,
Květka a Barča Raganovy, Ondřej Trinkewitz, Danka Rokytová, Anežka Tabachová a Klárka Sochová.
• 20. 8. Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce
• 10. 9. Den Obce Kozlovice
• 01. 10. Den otevřených dveří Borsodchem v Ostravě
• 29. 10. Lhotka — vystoupení DFS na výstavě výtvarných děl žáků
• 18. 11. výroční koncert souboru Pilky ve Lhotce
• 10. 12. Vánoční koncert ve Lhotce — přípravka Valášku
• 15. 12. Vánoční jarmark ve Frýdku — Rytířský sál
• 17. 12. Souznění 2011 Kozlovice — kompletní soubor
• 18. 12. Souznění 2011 Ostrava — CM + Sára Kokešová
• 31. 12. Silvestr ve Valašském pivovaru v Kozlovicích — CM Valášek
Petra Prašivková, valasek—kozlovice.cz

Muzička Den obce 2011 — foto Filip Jakeš

Muzička Sochovky 2011 — foto Filip Jakeš

Geocaching — lov pokladů

ukryto více než milion a půl keší, v Česku něco
málo přes 30 tisíc. Abyste mohli začít hrát,
musíte se zaregistrovat (bezplatně) a vytvořit si
uživatelský profil na serveru www.geocaching.com.
Kešky se liší velikostí a obtížností hledání.
Například v centrech měst naleznete mikrokeše
(krabička od filmu, nebo Tictacu) obsahující
pouze papírek na zapsání nálezu. Větší keše
(krabičky na svačinu, plechovky...) mohou obsahovat drobné dárky, speciální geomince, cwg
atd. Samotné krabičky mohou být dále uloženy
ve speciálních úkrytech, jako jsou ptačí budky,

Geocaching je novodobá hra na hledání pokladu.
Určitě si vzpomínáte na letní tábory, kde se
hrály bojovky, řešily se různé úkoly a postupovalo se v terénu podle značek. Na závěr se našel
poklad.
Geocachingu propadly statisíce lidí a jde
o celosvětový fenomén, při kterém pomocí GPS
navigace hledáte jiným hráčem ukrytý poklad
— keš (z anglického slova cache — úkryt). Keška
je ve skutečnosti plastová krabička, která obsahuje různé drobnosti na výměnu. Na světě je
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krmítka, dopravní značky, choroše na
stromě…
Některé kešky můžete najít ihned po zadání
souřadnic, k nálezu jiných musíte například vyluštit různé úkoly, rébusy, šifry. Některé keše jsou
snadno přístupné a vede k nim pohodlná cesta,
ale za jinými se budete prodírat křovím, plazit se,
šplhat na stromy, lézt po skalách nebo se potápět.
Dle pravidel by měly být úkryty na nějakém
zajímavém místě. Takže nejde jen o nález a bod
do statistiky, ale o návštěvu zajímavého místa,
o kterém třeba člověk předtím ani nevěděl.
Většinu míst navštíví hráči jen díky tomu,
že je tam dovedl Geocaching. Například
Moravskoslezský kraj nechal v regionu v rámci
projektu Moravskoslezský geocaching rozmístit

100 keší. Projekt obsahuje tematické okruhy:
pověsti kraje, technické unikáty, poklady bílé
paní, vodníkovy dušičky, cesta do města nebo
osobnosti Moravskoslezského kraje. Cílem je,
aby do známých i méně známých míst
Moravskoslezského kraje vyrazili i lidé, kteří by
jinak do kraje nezavítali.
V Kozlovicích můžete nalézt zatím 10 keší, ale
například na Ondřejníku jich je již 50. Hráči
Geocachingu se scházejí na tzv. Eventech, kde si
vyměňují své zkušenosti a historky z lovů keší.
Jedno takové setkání se pravidelně koná v první
listopadový pátek u nás v pivovaru. Loňského
Eventu Kozlovické Geopivo 2011 se zúčastnilo
120 keškařů z celé republiky…
Lukáš Gola — Golici

Sport
A už zase tančíme
Dívčí taneční oddíl při SPV Kozlovice vuplynulém
roce nechyběl se svým tanečním vystoupením
při většině kulturních akcí v obci. Starší děvčata
jste mohli vidět s choreografií ,,V DEŠTI“
a zimní ch. ,,SNĚHOVÉ VLOČKY“. Malošky si
zatančily ,,MRAVENEČKY“. V novém roce 2012
už máme za sebou také první vystoupení na
plese v Kunčicích p. O., kde se starší děvčata
předvedla jako dokonalé ,,ČARODĚJNICE“.

Ples Kunčice p. O. — foto Lenka Nevludová

Děvčata se pravidelně scházejí každé úterý
odpoledne v zrcadlovém sále ZŚ Kozlovice
a pilně pracují na tvorbě nových choreografiích
pro tento rok. Jaké budou? Nechte se překvapit.
Kromě všech plánovaných vystoupení bychom
už nyní chtěli pozvat všechny lidičky v květnu
2012 na taneční přehlídku ,, TANEC BEZ HRANIC“, kde se vedle našich místních tanečnic
představí i taneční skupiny z Povodí Ondřejnice.
Lenka Nevludová

Kozlovice
Stolní tenis

Hraje se v Kozlovicích od čtyřicátých let 20.
století. V létech 1942—1947 to byly župní
soutěže a oddíl vystupoval pod hlavičkou TTO
SK KOZLOVICE. Do let 1946—1947 spadají i dvě
slavná přátelská mezinárodní utkání — proti
družstvům KRAKUS z Polska a reprezentačnímu
družstvu Švédska. Aktivně se stolní tenis hraje
opět od roku 1975, kdy nově vznikl Oddíl stolního tenisu jako součást TJ Sokol Kozlovice.
V současné době má oddíl v dlouhodobých
mistrovských soutěžích pořádaných Českou asociací stolního tenisu zapojena 4 družstva (z toho
jedno družstvo tvoří kluci do 18 let). S tréninkem
nám pomáhá pan Richard Korbel (bratr nejlepšího
českého stolního tenisty Petra Korbela).
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Tréninky i mistrovská utkání probíhají v malé
tělocvičně základní školy. Ve spolupráci s místní školou vedeme kroužek dětí. Každoročně
pořádáme turnaj škol Sdružení měst a obcí
Povodí Ondřejnice a o Vánocích turnaj pro
neregistrované hráče v kategoriích — muži,
ženy.
Oficiální stránky oddílu: http://www.ttckozlovice.estranky.cz
Obci děkujeme za dobré tréninkové podmínky a Vás ostatní zveme jako diváky na naše
zápasy. Za sezonu naše družstva odehrají 88 zápasů (44 doma, 44 venku).
Jiří Jalůvka

Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů

2. ročník ženského volejbalového
turnaje „CAP CUP“ — příprava na
jarní část sezóny
V sobotu dne 25. 2. 2012 se uskutečnil 2.
ročník volejbalového turnaje žen „Cap Cup“.
Na turnaj bylo pozváno celkem 5 týmů, ale
nakonec se vše odehrávalo v režii tří družstev,
a to Kozlovic, Raškovic a Metylovic. Z tohoto
důvodu se týmy dohodly, že se turnaj odehraje
dvoukolově. Po celodenním boji se na třetím
místě umístily Raškovice. Těsně před nimi,
o setinu bodů, se na druhém místě umístila

děvčata z Metylovic. Stejně jako loni turnaj
zcela ovládly domácí hráčky, které neztratily ani
set a zaslouženě turnaj vyhrály. První místo
tedy patřilo kozlovickým ženám. Z každého
týmu byly věcně oceněny dvě nejlepší hráčky.
Z rukou našeho pana starosty obdrželo každé
družstvo věcné ceny a pohár. Speciální cena
byla věnována paní Marcele Borákové, díky
které jsme získaly kvalitní základy a kladný
vztah k tomuto sportu.
Rády bychom touto cestou poděkovaly všem
sponzorům turnaje a také fanouškům, kteří
naše hráčky podrželi a navštívili místní bufet.

Kozlovice
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Turnaj se nesl v příjemném přátelském
duchu, byl skvělou přípravou na nadcházející
jarní sezónu. Kozlovické volejbalistky přezimovaly po podzimní části sezóny na 2. příčce
a jarní boje zahájí 17. 3. na domácí půdě proti
Kopřivnici.
Těšíme se na Vaši návštěvu v SRC Kozlovice.

Rozpis utkání KP2 ženy — jaro 2012
17. 03. 09:00 Kozlovice — Kopřivnice
24. 03. 10:00 Štramberk — Kozlovice
31. 03. 09:00 Kozlovice — Kunčice pod O.
14. 04. 10:00 Palkovice B — Kozlovice
21. 04. 09:00 Kozlovice — Raškovice
Hana Vyvialová, Alena Bednářová

Společné foto všech účastníků turnaje po předání cen — foto Radim Švach

SPORTJUNIOR r. 2001
V letošním roce jsme se zúčastnili čtyř
halových turnajů. Pov.Bystrica (SVK) 3. místo,
Hranice 2. místo, Bílovec 1. místo + cena pro
nejlepšího brankáře turnaje (Matěj Žák), Bialsko Biala (POL) 1.místo + cena pro nejlepšího
hráče turnaje (Jan Fulnek). Postoupili jsme také
do finále zimní ligy v Brušperku. Přijali jsme
možnost sehrání přátelského utkání na umělé

trávě v Bílovci. S ročníkem 2000 jsme prohráli
4:1 a 3:2. Nyní nás čeká finále ZL v Brušperku,
turnaj na umělce v Ostravě a atraktivní turnaj
v Anglii. Pustili jsme se také do úpravy hřiště
v Měrkovicích. Zde by měl proběhnout 9.6.2012
druhý ročník mezinárodního turnaje přípravek.
Více informací a fotogalerii najdete na
www.sportjunior.cz .
Radomír Chýlek

Kozlovice
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Bystřice — foto Tomáš Kautský

FLORBAL
Florbalový klub nám stále jen roste a základna se neustále rozšiřuje. Na začátku sezóny
jsme uspořádali turnaj SMOPO, kterého se
zúčastnilo cca 63 dětí z různých vesnic. V tomto
turnaji nenašlo naše družstvo žáků přemožitele
a získali jsme tak zlatou medaili. Kozlovická začínající přípravka vybojovala také krásnou
bronzovou pozici. V zimním období jsme opětovně uspořádali Florbal Cup pro 60 kozlovických
dětí. Cílem bylo mimo jiné dokázat, že fajn
zábavu si mohou užít i v jiné společnosti, než je
počítač. Každá kategorie počínaje přípravkou,
mladšími žáky, staršími žáky, muži a konče
veterány má okolo 20 členů a všichni nás skvěle
reprezentují v ligových soutěžích. V kategoriích
/přípravka, mladší a starší žáci/ dospěla

Podbeskydská liga ke své polovině. V konkurenci mnoha měst s nesrovnatelně větší hráčskou
základnou se naše malá vesnička zatím drží na
předních příčkách. Rovněž muži mají odehranou větší polovinu zápasů. Postoupili letos do
6. ligy Moravskoslezského kraje, a přestože
výsledky zatím nevypadají moc příznivě, tým
na sobě tvrdě pracuje a věříme, že se to brzy
obrátí. Náš „svět“ ale není jen kolotoč zápasů
a tréninků! Pořádáme i různé zábavné akce pro
naše svěřence jako například „pyžamovou
party“ nebo relaxační cvičení na bazéně s volnou zábavou. Všechny naše akce, výsledky jednotlivých zápasů a tabulky naleznete na našich
stránkách www.fbckozlovice.cz. Jakékoli nové
posily jsou vítány, tak neváhejte a přijďte!!
Kabátová Ivona

Kozlovice
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Florbal Cup — foto Ivona Kabátová

STŘECHY
A JEJICH REKONSTRUKCE
KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ
Komíny — Střechy — Nátěry — Krovy 2012

Prodej, dodávka a montáže !"#$%&'()(*$*+%&(,$-./!",0-%$
plechových střešních tašek na míru vaší střechy. Rádi vám
pomůžeme navrhnout barvu a správnou povrchovou úpravu jak u plechových střech,
tak i u jiných typů střešních krytin, jako jsou betonové a pálené střešní krytiny, dále
modifikované hydroizolační pásy plochých střech a střešní šindele tak, aby
životnost
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
materiálů byla co nejdelší. Dodávky jsou včetně všech správně navržených doplňků,
jako jsou různé ochranné"#$%&'!(!)*+,-.'(/0*12'("2#3'!!
prvky proti ptákům,
4564 sněhové zábrany, střešní okna,
okapové systémy a další tak, aby střecha byla plně funkční.
Neváhejte nás proto kontaktovat
a my vám dle vaší dokumentace nebo skutečnosti
72#8,9:!8#803;<!<!$#&*0=,!>?,-.#3@-.!A*+,B&%-.!*<B,;!&<!$%2C!3<B%!A*+,-.'D!E08F!30$!>#$G=,$,!
u vás na stavbě, zpracujeme
výpočet materiálu a případně práce. Krátké dodací
&<32.&#C*!H<23C!<!A>203&#C!>#32-.#3#C!I>2<3C!9<;!C!>?,-.#3@-.!A*+,-.:!*<;!F!C!9F&@-.!*'>G!
lhůty rozvozu materiálu. Akční
ceny na vybrané typy materiálu.
A*+,B&%-.!;2'*F&:!9<;#!9A#C!H,*#&#3J!!<!!>0?,&J!A*+,B&%!;2'*F&':!80?,!$#8FKF;#3<&J!.'82#FL#?<M&%!>0A'!

-1$234#!"54(6(3.-,75)8!"54
(

>?#-.@-.!A*+,-.!<!A*+,B&%!BF&8,?,!*<;:!<H'!=F3#*&#A*!$<*,2F0?G!H'?<!-#!&,98,?B%D!N#803;'!9A#C!3M,*&1!
Při předložení tohoto letáku
sleva 10 % na střešní krytinu na objednávky
3B,-.!A>203&1!&<32=,&@-.!8#>?O;G:!9<;#!9A#C!2GL&J!#-.2<&&J!>23;'!>2#*F!>*0;G$:!A&1.#3J!L0H2<&':!
uzavřené do 14. 4. 2012A*+,B&%!#;&<:!#;<>#3J!A'A*J$'!<!8<?B%!*<;:!<H'!A*+,-.<!H'?<!>?&1!KC&;M&%D!

mobil: 603 744 364

telefon: 558 439 732

/,30.,9*,!&0A!>2#*#!;#&*<;*#3<*!<!$'!30$!8?,!3<B%!8#;C$,&*<-,!&,H#!A;C*,M&#A*F!C!30A!&<!
A*<3H1:!L>2<-C9,$,!3@>#M,*!$<*,2F0?C!!<!!
>+%><8&1!>20-,D!!"20*;J!8#8<-%!?.G*'!2#L3#LC!
$<*,2F0?CD!P;M&%!-,&'!&<!3'H2<&J!*'>'!
$<*,2F0?CD!

39:(;9<=>?@<AB(C?D?C?(><CEFG(H><IJ(KLM(AJ(HC9<NAB(FOPC:AG(AJ(?QR<=AEIFP(
GSJI9<AT(=?(KUVUVWLKW!
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Dne 6. 2. 2012 zahájila na!e spole"nost FaK OIL provoz na "erpací stanici
v Kozlovicích, p#esto$e na!e firma vznikla v roce 2008, získala ji$ mnoho
spokojen%ch zákazník&.
Pohonné hmoty nakupujeme v%hradn' od spole"nosti (EPRO a.s., kde je
zaru"ena nejvy!!í mo$ná kvalita dodávan%ch produkt&. P&vod a kvalita
ka$dé dodávky pohonn%ch hmot jsou deklarovány p#íslu!n%m atestem,
kter% je na "erpací stanici k dispozici.
Od 12. 3. 2012 jsme pro Vás p#ipravili sout'$:

TANKUJ A VYHRAJ
Natankujete-li na "erpací stanici FaK OIL v Kozlovicích 4x za 500,-K"
dostanete pivo ZDARMA.
Dále postupujete do slosování o hodnotné ceny.
1.cena- plazmov% televizor SAMSUNG (109 cm)
2.cena- tablet 8“ TFT LCD
3.cena- full HD kamera TOSHIBA
4.cena- poukázka na PHM v hodnot' 1.500,-K"
5.cena- poukázka na PHM v hodnot' 1.000,-K"
Slosování prob'hne na "erpací st. v Kozlovicích 11. 5. 2012 v 11.00 hod.
Va!i !anci na v%hru zvy!ujete mno$stvím tankování u "erpací stanice FaK
Oil Kozlovice. Ka$d% sout'$ící se m&$e sout'$e zú"astnit neomezen'.
P#ejeme vám mnoho !t'stí.

FaK OIL

Ceny do sout'$e dodal Zden'k Hrn"árek, ZHSYSTEMS Kozlovice

Kozlovice
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Kozlovice

Krásné Velikonoce,
barevná vajíãka,
u‰atého zajíãka,
jaro jako malované
a hodnû sluníãka.
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