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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
… zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním zasedání dne 2. 3. 2011 hlavní „zákon“
obce — rozpočet na tento rok. Rozpočet je otištěn uvnitř Zpravodaje a jeho celková výše činí
75 740 000 Kč.
Hlavní položkou, která ho podstatně ovlivňuje, jsou výdaje na dokončení akce Kozlovice —

dostavba stokového systému (nově budovaná
kanalizace). Zdárné dokončení a ufinancování
stavby je zároveň hlavním úkolem tohoto roku.
Dokončením této 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). Bližší

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 20. května 2011
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informace naleznete v článku Realizace kanalizačních přípojek.
… Další položky rozpočtu tvoří běžné příjmy
a výdaje, které vycházejí ze zkušeností a rámcového plánu práce, který jsme si pro tento rok
stanovili. Mimo zajištění běžného chodu obce
se jedná o následující:
Investice, opravy (stavební práce)
Dešťová kanalizace (lokalita Červenka)
Opravy místních komunikací
Výměna oken v ZŠ
Výměna oken v kuchyni MŠ (včetně sítí proti
hmyzu), odsavač par do kuchyně — hygiena
Chodník v areálu MŠ
Částečná realizace chodníku „střed“ vč. dešťového kanálu (Váha — ulice ke škole)
Oprava budovy bývalého sklenářství
Oprava budovy obecních bytů (drobné opravy)
Opravy obřadní síně (drobné opravy — dveře,
fasáda)
Hřbitov — výsadba nových tújí, lavička
Opravy budovy OÚ — výměna dveří a oken
v přisálí, ev. výměna dveří kanceláří
Kontejnerové hnízdo
Nákupy
Nový automobil na rozvoz obědů
Sypač pro zimní údržbu místních komunikací
a chodníků
Podkopová lžíce 900 mm na bagr a rychloupínač
Řezačka spár (asfalt, beton,…)
Projektové dokumentace
Dokončení nového územního plánu
Chodníky střed
Chodníky hřbitov
Akce zajišťované a financované (spolufinancované) obcí
Dětský den
Den obce — Kozlovice 2011
Vánoční jarmark (festival Souznění)

Dotace obce
Kulturním, sportovním spolkům a dalším organizacím v obci — viz dotační program
FC Kozlovice na opravu budovy
… 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 2011“.
Konkrétní informace naleznete na webu pod
odkazem Spolky, organizace/Dotace.
Žádosti podané po 31. 3. 2011 (12.00 hod.)
nebudou akceptovány.
… Na OÚ jsme provedli malou organizační
změnu, kterou již mnozí z Vás zaregistrovali.
Veškeré platby v hotovosti budou probíhat
v kanceláři č. 4. Pokladnu má na starosti pan
Jan Kahánek (ne paní Krpcová).
… Pokud máte jakékoliv problémy nebo nejasnosti a domníváte se, že Vám můžeme pomoci
(starosta nebo místostarosta), jsme Vám k dispozici. Je ovšem vhodné, domluvit se dopředu,
abychom byli přítomni (e-mail, telefon). Snažíme se přizpůsobit i s ohledem na Váš čas (zaměstnání).
Úředníci jsou Vám samozřejmě v úředních
hodinách k dispozici vždy.
… O našich plánech, problémech i Vašich námětech a připomínkách bychom rádi opět diskutovali na společných besedách, které proběhnou:
Po 4. 4. od 18.00 hod. — budova OÚ (zasedací
místnost — stará pošta)
Út 5. 4. od 18.00 hod. — restaurace Ve Dvoře
(sál)
St 6. 4. od 18.00 hod. — restaurace U Kováčka
(přisálí)
Čt 7. 4. od 18.00 hod. — Měrkovice škola
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
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Proã má smysl tfiídit odpady
Obec Kozlovice má se společností EKO-KOM
uzavřenou „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“. Obec má povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na jejímž
základě společnost EKO-KOM, a. s. přispívá finančními prostředky na systém sběru, třídění
a využití obalového odpadu. Tyto finanční prostředky získává společnost od firem, které uvádějí obaly na trh či do oběhu.
Z výše uvedeného vyplývá, že opravdu má
smysl odpady více třídit a nevhazovat do popelnic na komunál.
V obci máme celkem 24 kontejnerových
hnízd, což umožňuje každému vysokou dostupnost k odložení patřičného odpadu. Naučme i mladší generaci, aby nebyla líná udělat několik kroků navíc a přinést odpad tam, kam
patří.
V letošním roce jsme posílili kontejnerová
hnízda o kontejnery na čiré sklo a papír. Bude-

me se snažit, aby postupně všechna hnízda byla
doplněna o veškeré komodity sběru.
— Do modrých kontejnerů s nápisem PAPÍR
patří noviny, časopisy, kartony, které nejsou
znečištěné, mastné, mokré atd.
— Do žlutých kontejnerů s nápisem PLASTY
patří plastové obaly a plastové výrobky, igelitové fólie, polystyrén, v žádném případě
sem nepatří odpadky z domácnosti zabalené v igelitové tašce!
— Do červených kontejnerů s nápisem KOV
patří kovové obaly a kovové předměty,
v žádném případě tam nepatří lesknoucí se
fólie od kávy, instant polévek apod., ty patří
do plastů.
— Do zelených kontejnerů s nápisem SKLO
BAREVNÉ patří barevné sklo.
— Do bílých kontejnerů s nápisem SKLO BÍLÉ
nebo SKLO ČIRÉ patří opravdu jen sklo čiré.
Znečistíme-li jej sklem barevným, ztrácí
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toto třídění smysl. V žádném případě do
kontejnerů na jakékoli sklo nepatří porcelán, keramika nebo zbytky obkladů či dlažby.
V letošním roce bohužel došlo ke zvýšení poplatku za odpady. Zvýšení ceny zastupitelstvo
obce schválilo v loňském roce z ekonomických
důvodů. Jen pro informaci — stanovená částka
nadále ani zdaleka nepokryje celkové náklady
spojené se systémem sběru, tříděním a nakládá-

ním s odpady v obci. Tím, že budeme více třídit
a nebudeme z pohodlnosti vše vhazovat do popelnic, můžeme opravdu snížit celkové náklady.
Proč platit za uložení množství tun komunálního odpadu na skládce, když od společnosti
EKO-KOM za vytříděný odpad dostaneme alespoň část finančních prostředků zpět. Je potřeba
se zamyslet nad níže zobrazenými grafy vyprodukovaných odpadů v obci.
místostarosta

Odpadové hospodáfiství obce Kozlovice
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Sãítání lidu, domÛ a bytÛ 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem,
ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou
v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto
způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá).

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02
se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od
8.00 do 22.00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky
lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý
občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný
okamžik.
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři
základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře — ať už je
budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu
komisaři.
20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777,
které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační
email info@scitani.cz.

Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám
přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz
přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.

Sčítací komisař
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo
nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě
jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu připravuje ve spolupráci s Úřadem pro ochranu
osobních údajů, který provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání.

Kozlovice
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Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2010
Celkem Kozlovice Měrkovice
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
— chlapci
— dívky
Dorostenci
15—18 let
— chlapci
— dívky
Občané
18—60 let
— muži
— ženy
Občané
starší 60 let
— muži
— ženy

2954
1455
1499
451
232
219

2730
1350
1380
416
212
204

224
105
119
35
20
15

107
51
56

102
49
53

5
2
3

1736
884
852

1598
819
779

138
65
73

660
288
372

613
269
344

47
19
28

Průměrný věk

Přehled změn v roce 2010
Počet narozených
Počet zemřelých
Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených
Do manželství vstoupilo našich občanů
z toho v Kozlovicích
Počet sňatků v matričním obvodu Kozlovice
z toho církevních

33
21
53
26
32
19
37
13

Nejčastěji vyskytovaná příjmení v obci
Pustka — Pustková
Krpec — Krpcová
Kocián — Kociánová
Zeman — Zemanová
Chýlek — Chýlková

112
112
81
66
65

39,61
38,52
40,68

Datum narození Datum narození
nejstaršího
nejmladšího
31. 12. 1912
16. 12. 2010
29. 11. 1919
16. 12. 2010
31. 12. 1912
04. 12. 2010

Žáček — Žáčková
Vyvial — Vyviálová

53
53

Nejčastěji se v obci setkáme se jmény
Marie
Jan
Jiří
Petr
Jana
Pavel
Josef

114
94
81
79
70
63
61

Nejstarší občankou je paní Anežka Hrnčárková
— 98 let, nejstarším občanem pan Oldřich Tkáč
— 91 let.
Věra Pustková

Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2010
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Možní voliči

Celkem
2954
1455
1499
451
558
660
2388

Průměrný věk
39,59
38,49
40,65
6,33
8,22
70,19
46,90

Dat. nar. nejstarš.
31. 12. 1912
29. 11. 1919
31. 12. 1912
18. 01. 1996
03. 01. 1993
31. 12. 1912
31. 12. 1912

Dat. nar. nejmladš.
16. 12. 2010
16. 12. 2010
04. 12. 2010
16. 12. 2010
16. 12. 2010
30. 12. 1950
27. 12. 1992

Kozlovice
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Na‰i jubilanti
Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví v měsíci lednu až březnu tito naši občané:
pan Bohumír Zeman
paní Drahomíra Buchtová
pan Oldřich Urbiš
paní Julie Šmiřáková
paní Anna Benová
paní Anežka Harabišová
pan Josef Juřica
paní Miluše Hladná
paní Jarmila Šoltýsová
paní Libuše Miková
paní Marie Papíková
paní Vlasta Volná
paní Marie Ulčáková
pan Ladislav Cviček

80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
84 let
84 let
84 let

paní Naděžda Vašendová
paní Ludmila Morisová
paní Jiřina Pustková
paní Františka Žabenská
paní Jarmila Tkáčová
paní Vlasta Vyvialová
paní Vlasta Chýlková
pan Jan Valenta
pan Jaroslav Krpec
pan Jan Mrkva
paní Emilie Sebránková
paní Alžběta Mrkvová
paní Zdenka Pustková

84 let
84 let
85 let
85 let
86 let
86 let
86 let
87 let
87 let
87 let
89 let
89 let
91 let

Zlatou svatbu, padesát let společného života, oslavili v měsíci únoru manželé Bohumír a Eliška
Šplíchalovi a Václav a Anděla Pustkovi.
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Diamantové svatby, to je šedesáti let společného života, se v únoru dožili manželé Alois a Anna
Nedvědovi.
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně spokojených dnů v kruhu blízkých
a spoustu životního elánu.

Od prosince 2010 do února 2011 se naše obec rozrostla o tyto nové občánky:
Mikuláš Košař
Daniela Lustigová
Matyáš Žáček
Valérie Heryánová

Ema Šokalová
Dominika Šlachtová
Vanesa Kopčáková
Monika Jančová

Dětem a rodičům přejeme zdraví a radostný, klidný a milý domov.

Od prosince 2010 do začátku března letošního roku nás navždy opustili:
ve věku 76 let pan Zdeněk Tofel,
ve věku 74 let pan Zdeněk Olšovský,
ve věku 50 let paní Bohumila Cvičková,
ve věku 84 let pan Jan Fojtík,
ve věku 71 let paní Miluška Škutová,

ve věku 86 let paní Margita Čupová
ve věku 66 let paní Jarmila Polachová
ve věku 84 let pan Zdeněk Laník
ve věku 62 let paní Věra Kociánová
ve věku 89 let paní Marta Kahánková

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Platební kalendáfi místních poplatkÛ
A. Poplatky podle místní vyhlášky č. 2/2010
jsou splatné takto:
1. místní poplatek za psa — každoročně nejpozději do 31. března;
2. poplatek za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu ve
výši 492 Kč/osobu a rok jednorázově nejpozději do 31. října, nebo ve dvou stejných splátkách po 246 Kč/osobu 1. část do
30. dubna, 2. část do 31. října;
B. Vodné v sazbách dle platného ceníku nejpozději do 31. května násl. roku (za rok 2010
účtujeme 19 Kč/m3);
C. Stočné účtované občanům fakturou do 14
dnů od data vystavení vystavenou OÚ Kozlovice (uvedeno na FA);

V případě, že poplatky nebudou zaplaceny
včas nebo ve správné výši, vyměří OÚ Kozlovice
tyto poplatky platebním výměrem, a může včas
nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část zvýšit až na trojnásobek.
U vodného a stočného může být účtován
v případě pozdní úhrady úrok z prodlení ve výši
0,1 % dlužné částky za každý den prodlení
s úhradou.
Věříme proto, že všichni občané v zájmu
předcházení dalších finančních výdajů zaplatí
své závazky včas a ve správné výši.
OÚ Kozlovice

Sbírka pouÏitého o‰acení
V měsíci březnu se uskuteční v Kozlovicích
sbírka použitého ošacení, kterou vyhlašuje Občanské sdružení Diakonie Broumov, jako materiální pomoc sociálně potřebným.
Sbírka proběhne v pondělí 21. 3. 2011 v době
9.00—11.00 hod. a 15.00—17.00 hod. v zasedací místnosti (bývalé poště) v budově obecního
úřadu.

Věci, které můžete přinést: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, záclony, látky, přikrývky,
polštáře, deky, obuv, domácí potřeby — nádobí.
Nesbírají se: ledničky, televize, počítače a jiná
elektronika, nábytek, jízdní kola, matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic.
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Sbûr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od
úterý 19. dubna 2011 do středy 20. dubna 2011
budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat
hadry, boty, matrace, díly starého nábytku
apod. Tyto kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad! Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 30. dubna 2011.
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou přistaveny ve dnech 19. a 20. dubna
2011 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 čp. 153, paní Uhrová, „Pod Lípou“
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku čp. 436, pan Vlastimil Krpec
U zastávky ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. Domku
čp. 405, paní Pešlová
U sklárny
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“
U pana Pudila, čp. 136 — prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny

Sbûr nebezpeãného odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že
v sobotu 30. dubna 2011 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky, oleje,
asfalt, znečištěné obaly zbytky nebezpečných
látek apod.
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
čp. 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. domku
č. 405, paní Pešlová
10.00—10.15 hod.
U sklárny
10.20—10.35 hod.
Ve Dvoře, u restaurace
„U Fojtíků“
10.40—10.55 hod.
U pana Pudila, čp. 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.

Realizace kanalizaãních pfiípojek
Budování nové splaškové kanalizace postoupilo do fáze, kdy můžeme začít s vyřizováním
povolení přípojek k vlastnímu napojení. Je to
možné u těch stok, kde již bylo provedeno geodetické zaměření. Aktuální stav naleznete na
našem webu www.kozlovice.cz pod odkazem

Kanalizace/Aktuální stav (stoky označené zeleně). Tento výkres se bude postupně aktualizovat dle skutečného stavu.
Předpokládáme, že tuto práci svěříte projektantům, kteří se budou v problému orientovat.
Pro informaci uvádíme, jaké povolení je třeba
na realizaci kanalizační přípojky mít.
Kanalizační přípojka v délce do 50 m
Podle ustanovení § 103, odst. 1, písm. b), bod 8
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, tato stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, na její realizaci je nutný
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územní souhlas. Žádost o vydání územního souhlasu se podává na předepsaném tiskopise (viz
příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.). Základní
přílohy žádosti: výpis z katastru nemovitostí,
kopie katastrální mapy, jednoduchý technický
popis záměru s příslušnými výkresy, souhlas
vlastníka pozemku, na němž se záměr realizuje
— tj. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (elektřina, plyn,
voda, kanalizace, elektronické komunikace).
Kanalizační přípojka v délce nad 50 m
Je posuzována jako stavba podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu. Na její
realizaci je nutný územní souhlas a ohlášení
stavebnímu úřadu.
Žádosti se podávají na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
a příloha č. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb.).
Základní přílohy žádosti: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, souhlas
vlastníka pozemku, na němž se záměr realizuje,
— tj. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, projektová dokumentace, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury — elektřina, plyn, voda, kanalizace, elektronické komunikace).
Každou stavbu bude příslušný stavební úřad
(Magistrát města Frýdku–Místku, odbor územ-

ního rozvoje a stavebního řádu) posuzovat individuálně, proto podle situace může stanovit doložení dalších dokladů, případně stanovit režim
územního řízení.
Po všech jednáních jsme dospěli ke konečnému závěru, že vlastní „fyzické“ napojení (realizace přípojky) bude možné od měsíce srpna
2011.
Nově budovanou kanalizaci bude provozovat
obec Kozlovice, se kterou budete mít smlouvu
o odvádění odpadních vod. Z toho vyplývá, že
i stočné budete platit obci. Cena stočného bude
stejná, jakou účtuje SmVaK a. s. v ostatní části
obce. Pro letošní rok bude činit 28,97 Kč (vč.
DPH 10 %)/m3.
Převážná část toho, co je napsáno výše, platí
i pro ty, kteří jsou v dosahu stávající splaškové
kanalizace a měli možnost napojení už dávno!
Upozorňujeme, že platná legislativa tuto problematiku upravuje, vč. nemalých sankcí.
Vzhledem k tomu, že již několik let tuto problematiku probíráme a informujeme Vás - věříme, že koncem letošního roku 2011 budou
všichni (u kterých je to technicky možné) na
kanalizační řád napojeni. Vyhneme se tak dalším zbytečným problémům.
Při jakýchkoliv nejasnostech přijďte, volejte,
pište.

Zajímavosti z knihovny
Knihovna v naší obci je stále vyhledávanějším místem. Svědčí o tom fakt, že v roce 2008
navštívilo knihovnu 1042 lidí, v roce 2009 to
bylo 2531 čtenářů a v loňském roce to bylo rekordní číslo — knihovnu navštívilo 3717 občanů! Návštěvníky jsou nejen naši občané, ale rovněž zde zavítají i turisté z různých koutů naší
republiky a z jejich ohlasu je zřejmé, že v Kozlovicích se jim líbí, a mnozí se k nám vracejí.
Knihovna vlastní 7817 svazků, k tomu je
nutno přičíst výměnný regionální fond, a také
slušnou nabídku periodik. Bylo vypůjčeno 12
567 titulů. Počet výpůjček na 1 registrovaného
čtenáře byl v průměru 41 titulů za rok.
V uplynulém roce proběhla v knihovně řada
akcí. Nejvýznamnější je snad Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, dále pak autogramiáda
se spisovatelkou Jaroslavou Černou (mj. je au-

torkou 3. nejčtenější knihy), proběhly besedy
s klinickou psycholožkou a beseda se stomatoložkou. Také pro naše nejmenší se připravují
programy.
Každoročně se vyhodnocuje soutěž o Nejpilnějšího čtenáře z řad dospělých i dětí. Také se
vyhodnocují nejčtenější tituly naší knihovny
z dětské literatury, i dospělé.
Nejpilnější čtenáři v roce 2010
Dospělí
1. Turková Dana
přečteno 171 titulů
2. Pavlíčková Anna
přečteno 153
3. Bjalková Marie
přečteno 141
4. Kohutová Jana
přečteno 122
5. Urbiš Oldřich
přečteno 114
Děti a mládež
1. Krpec Vojtěch
přečteno 110 titulů
2. Kubečková Natálie přečteno 199
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3. Toflová Veronika
4. Kubečka Tomáš
5. Krpcová Eliška

přečteno 191
přečteno 181
přečteno 167

Nejčtenějšími tituly byly tyto knihy:
Dospělí
1. Lékařka autor Gordon, Noah
půjčeno 24×
2. Bojím se svého syna autor
Řeháčková Věra
půjčeno 17×
3. Útesy sebevrahů autor
Černá Jaroslava
půjčeno 16×
4. Čarodějka z Portobella autor
Coeelho, Paulo
půjčeno 15×
5. Nebezpečně blízko,
Linda Howard
půjčeno 14×
Děti a mládež
1. Barbie v jezdecké škole
půjčeno 15×
2. V kouzelném světě poníků
půjčeno 13×
3. Perníková chaloupka
půjčeno 12×
4. Pirátské příhody
půjčeno 19×
5. Není král, jako král
půjčeno 18×

Měsíc březen byl v rámci celostátní akce vyhlášen coby MĚSÍC ČTENÁŘŮ. My rovněž nezůstaneme pozadu. V tomto měsíci budou prezentovány nové knihy jak našeho fondu, tak
i regionálního. Na březen rovněž vyhlašujeme
ČTENÁŘSKOU AMNESTII, to znamená, že
v tomto měsíci mohou čtenáři vrátit knihy, aniž
by jim byl účtován poplatek za upomínku.
Věřte, že takových čtenářů je mnoho.
Věřím, že se i nadále bude knihovna těšit vaší
přízni a knihy budou obohacením vašeho života.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Holubová Danuše, knihovnice

Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
18. 12. 2010 … Souznění 2010
20. 03. 2011 … Otevření budovy na hřišti s vepřovými hody
07. 04. 2011 … Zájezd do divadla
16. 04. 2011 … Divadelní představení hry Světáci
17. 04. 2011 … Křížová cesta
30. 04. 2011 … Světáci — repríza divadelní hry
30. 04. 2011 … Stavění máje
01. 05. 2011 … Čarodějnický rej v areálu Na
Mlýně
07. 05. 2011 … Reiningové závody
08. 05. 2011 … Reiningové závody
20. 05. 2011 … Májová veselice
28. 05. 2011 … Noční pohárová soutěž

28. 05. 2011 … Turnaj v minikopané (ročník
1999 a mladší)
04. 06. 2011 … Reiningové závody
05. 06. 2011 … Reiningové závody
10. 06. 2011 … Fotbalový turnaj přípravek
11. 06. 2011 … Dětský den
18. 06. 2011 … Beskydský pohár žáků ve skoku
na lyžích
19. 06. 2011 … Koncert žáků Lenky Lepíkové
25. 06. 2011 … Setkání s přáteli z Kozlovic
u Přerova
Podrobnější informace o připravovaných
akcích najdete na internetových stránkách
obce, případně na plakátovacích plochách.

Fotografická soutûÏ
Obec Kozlovice vyhlašuje fotografickou soutěž pod názvem — Ze života spolků. Těšíme se
na Vaše neobvyklé pohledy ze zákulisí kozlovických spolků.
Podmínky soutěže:
Soutěž proběhne od 13. 12. 2010 do 25. 11. 2011
1. kolo uzávěrka 31. 05. 2011
2. kolo uzávěrka 31. 10. 2011

• Každý účastník soutěže může zaslat pro dané
kolo soutěže 4 fotografie, které zachytí život
spolku tak, jak jej běžně nevidíme. Spolky či
sdružení žijí svým vnitřním životem a my většinou vidíme až výsledný produkt jejich
práce. Sportovce na hřišti při utkání, tanečníky a muzikanty na pódiu, divadelníky při
představení, hasiče na soutěži, občas při zásahu u požáru nebo živelné katastrofě, včela-
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ře známe z prodejního stánku. Vaše fotografie by měly poodhalit zákulisí všedních i svátečních dnů. Trénink, příprava na soutěže, zápasy nebo vystoupení, společenské akce atd.
• Soutěž není omezena věkem ani bydlištěm
v Kozlovicích.
• Soutěžící odesláním e-mailu s fotografiemi
uděluje souhlas pořadateli bezplatně použít
fotografie na www stránkách obce a na produktech obce Kozlovice. Autorská práva zůstávají autorovi fotografie.
• Fotografie budou přijímány pouze v el. podobě
(formát JPG — kvalita umožňující zvětšení na
formát A4) na adresu vasenda@kozlovice.cz.

Do předmětu e-mailu uveďte „fotosoutěž 11“.
• Každá fotografie musí mít název! Připojte
i kontakt na autora (jméno, e-mail, telefon,
adresu). Předání je možné rovněž prostřednictvím (CD, DVD...).
• Ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně
upravené fotografie (fotomontáže, apod.)
• Nejlepších 20 fotografií z každého kola bude
vystaveno v galerii Na chodbě (OÚ) a autoři
budou pozváni na slavnostní vernisáže.
• Hodnocení provede odborná porota.
• Pro vítěze jednotlivých kol a celé soutěže jsou
připraveny drobné ceny.
Jaroslav Vašenda

Îádost o zapÛjãení fotografií
Připravujeme vydání publikace, která by ve
fotografiích měla zachytit změny, kterými prošla naše obec. Na snímcích by měly být zachyceny budovy nebo místa, která dnes už vlivem
zástavby nebo přestavby vypadají jinak než
před mnoha léty. Může se jednat také o rodinné
nebo spolkové snímky s osobami, pokud jsou
však v pozadí rozpoznatelné budovy nebo jiné
stavby, které bychom mohli nově nafotit, nebo
naopak stavby, které již byly zbourány a nahrazeny třeba novou zástavbou. Vítány pak budou
snímky budovy OÚ pořízené z okolních kopců,
nebo snímky výstavby bytovek, rodinných
domů, hasičské zbrojnice, rekonstrukce fotbalového hřiště, ze společenských a sportovních
akcí (krmáš, spartakiáda, střelecké nebo branné
závody, prvomájové průvody), práce na poli,
záběry z traktorky nebo kravínů, hospody
U Harabiša v Měrkovicích a podobně.

Fotografie prosím popište následujícím způsobem:
1. Jméno a číslo domu majitele fotky
2. Co je na fotografii: např.— dům č. x, nebo lokalita — Záhumní, u Váhy, kravín na horním
konci atd.
3. Pokud je znám tak rok a datum pořízení
nebo přibližný rok pořízení fotografie
4. Jméno autora fotografie
Pokud máte třeba jen jedinou fotografii,
o které si myslíte, že by se mohla do publikace
hodit, zavolejte nebo napište a domluvíme se
na dalším postupu. Fotografie naskenujeme
a vrátíme majiteli. Volejte, pište nebo mě navštivte na obecním úřadě. Děkuji za vaši ochotu
a spolupráci.
vasenda@kozlovice.cz, mobil 721 222 633, telefon do práce 558 697 205
Jaroslav Vašenda

Vakcinace psÛ proti vzteklinû v obcích Kozlovice, Lhotka a Mûrkovice
Na základě Zákona č.166/1999 Sb. v platném
znění je majitel psa povinen mít jej naočkovaného proti vzteklině. Pro usnadnění splnění
této povinnosti proběhne hromadné očkování
proti vzteklině v obcích Kozlovice, Lhotka
a Měrkovice v sobotu 16. dubna 2011, a to na
následujících svodových místech:
Lhotka:
obecní úřad

10.50—11.15 hod.

Měrkovice:
točna
hasičská zbrojnice
dvůr

12.45—13.05 hod.
13.15—13.25 hod.
13.30—14.00 hod.

Kozlovice:
Kolbeřák
u p. Eliášové čp. 90
zastávka horní konec
horní konec garáže
střed — u p. Kociána

14.10—14.25 hod.
14.30—14.50 hod.
15.00—15.15 hod.
15.25—15.45 hod.
16.00—16.15 hod.

Vakcinace se týká psů starších tří měsíců.
S ohledem na novelizaci zákona se prodlužuje
účinnost vakcíny na 2 roky. Každý chovatel je
povinen při vakcinaci zajistit odbornému personálu potřebnou pomoc. Vakcinace je plně
hrazena chovatelem a poplatek za naočkování
jednoho zvířete činí 220 Kč včetně 20 % DPH.
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Ze zasedání Rady obce Kozlovice — 22. 11. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
Rada projednala:
1. Informace starosty
2. Schválení odměn výjezdové jednotce SDH
3. Úpravu rozpočtu
4. Návrh smlouvy na zpracování územního
plánu obce Kozlovice
5. Smlouvu na výměnu střešní krytiny (bývalé
sklenářství)
6. Smlouvu na výměnu oken a dveří v objektu
bývalého sklenářství
7. Žádost o pronájem sálu OÚ (Divadelní společnost)

8. Žádost o pronájem sálu OÚ (ZŠ a MŠ Kozlovice)
9. Žádost o úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ Kozlovice
10. Smlouvu o smlouvě budoucí — přípojka NN
11. Dodatek č. 2 ke smlouvě (O2 — obec Kozlovice)
12. Stavba dešťové kanalizace lok. Červenka
13. Žádost o pronájem obecních pozemků
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 13. 12. 2010
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení jsou splněna.
— Je nutno sledovat web obce — jsou zveřejňovány důležité informace a dokumenty.
— Informační systém obce — dokončeno (informační šipky, plakátovací plochy, webkamery — nejedná se o sledovací kamery), na
tuto akci obec obdržela dotaci — prozatím
nebyla vyúčtována.
— Kauza Rodzenák versus Obec — jednání
dne 16. 12. 2010.
— Kanalizace — výstavba pokračuje s ohledem
na počasí. Letos proinvestováno 44 027 000
Kč bez DPH. Jsou provedeny práce v předstihu — nelze fakturovat v tomto roce.
— Dotace z MZe byla na základě žádosti obce
navýšena o 10 %, tj. 7,4 mil. Kč. Dotace úroků z úvěru bude jen na částku cca 18 mil. Kč.
— Sestavuje se nový rozpočtový výhled — varianty předloženy zastupitelstvu dne 14. 10.
2010, bude se vycházet z „optimistické varianty“ (navýšení dotace na kanalizaci).
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Volba výborů zastupitelstva obce
Podle ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je
člen zastupitelstva, počet členů výboru je vždy
lichý.
Pan starosta navrhuje, aby výbory byly tříčlenné
a všichni členové byli členy zastupitelstva obce.
Finanční výbor
Návrhy na funkci předsedy finančního výboru:
pan Ing. Josef Klímek — návrh podal pan Mgr.
Štěpán Pustka
Jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru pana Ing. Josefa Klímka.
Návrhy na další členy finančního výboru:
pan Ludvík Konečný — návrh podal pan Mgr.
Lukáš Gola
pan Ondřej Eliáš — návrh podal pan Libor Král
Hlasování proběhlo v abecedním pořadí:
kandidát č. 1 — pan Ondřej Eliáš
Zastupitelstvo obce zvolilo členem finančního
výboru pana Ondřeje Eliáše.

kandidát č. 2 — pan Ludvík Konečný
Zastupitelstvo obce zvolilo členem finančního
výboru pana Ludvíka Konečného.
Kontrolní výbor
Návrhy na funkci předsedy kontrolního výboru:
pan Mgr. Lukáš Gola — návrh podal pan Ludvík
Konečný
Jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Lukáše Golu.
Návrhy na další členy kontrolního výboru:
pan Václav Holub — návrh podal pan Mgr. Štěpán Pustka
pan Martin Krpec — návrh podal pan Libor Král
Hlasování proběhlo v abecedním pořadí.
kandidát č. 1 — pan Václav Holub
Zastupitelstvo obce zvolilo členem kontrolního
výboru pana Václava Holuba.
kandidát č. 2 — pan Martin Krpec
Zastupitelstvo obce zvolilo členem kontrolního
výboru pana Martina Krpce.
3. Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů
Odměňování členů zastupitelstev obcí (uvolněných i neuvolněných) se řídí zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a Nařízením vlády
ČR č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků
obce, přičemž obec má povinnost vyplácet měsíční odměnu pouze ve vztahu k dlouhodobě
uvolněným zastupitelům obce.
Měsíční odměny a příplatky činí:
člen zastupitelstva
do 360 Kč + přípl. za počet obyvatel do 180 Kč =
540 Kč
člen rady
do 1300 Kč + přípl. za počet obyvatel do 180 Kč
= 1480 Kč
předseda komise/výboru
do 1120 Kč + přípl. za počet obyvatel do 180 Kč
= 1300 Kč
člen komise/výboru
do 880 Kč + přípl. za počet obyvatel do 180 Kč =
1060 Kč
Při souběhu funkcí se odměny pro jednotlivé
kategorie ve schválené výši sčítají.
V minulém volebním období byly odměny vypláceny v maximální výši.
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Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení
vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů následovně:
člen zastupitelstva
540 Kč/měsíc
člen rady
1 480 Kč/měsíc
předseda výboru, komise
1 300 Kč/měsíc
člen výboru, komise
1 060 Kč/měsíc
Výše odměny se přiznává od 1. 1. 2011.
4. Prodej obecního pozemku
Jedná se o pozemek v lokalitě Fojtíková — parc. č.
2890/18 — trvalý travní porost, o výměře 1 214 m2,
k. ú. Kozlovice. Prodej zprostředkovala realitní
kancelář, cena tedy činí 880 Kč/m2.
Při této příležitosti pan starosta připomněl, že
na základě rozhodnutí zastupitelstva obce činí
cena pozemků v lokalitě Fojtíková 870 Kč/m2 —
pokud je žadatelem občan obce, 880 Kč/m2 —
při prodeji ostatním žadatelům prostřednictvím realitní kanceláře.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 2890/18 k. ú. Kozlovice, travní
porost o výměře 1 241 m2. Cena 880 Kč/m2.
5. Vyhláška o místních poplatcích
Úprava obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích byla naposled prováděna před čtyřmi roky. Zastupitelům byl předložen návrh nové
vyhlášky, která je v souladu se zákonem č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Návrh obecně závazné vyhlášky byl odsouhlasen Ministerstvem vnitra —
odborem kontroly.
Všechny poplatky jsou navrženy v původní výši,
kromě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů. Na tomto poplatku obec dlouhodobě prodělává — viz přiložený rozbor (bude zveřejněn na internetových
stránkách obce).
Pan starosta v krátkosti vysvětlil systém odpadového hospodářství v obci a odpověděl na dotazy k návrhu obecně závazné vyhlášky.
Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky:
pan Mgr. Štěpán Pustka
— navrhuje doplnit čl. 34 — Osvobození a úlevy
— osvobodit od poplatku děti do věku 1 roku.
K tomuto návrhu zaujali členové zastupitelstva
názor, že právě tato skupina poplatníků vyprodukuje velké množství odpadu, poplatníci —
důchodci by byli v tomto směru poškozeni.
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Hlasováním (4 členové pro, 10 proti, 1 se zdržel)
členové zastupitelstva neschválili návrh pana
Mgr. Štěpána Pustky.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích. Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních opadů bude činit 492 Kč/poplatník/rok.
6. Rozpočtové opatření
Zastupitelům byl předložen návrh na chválení
upraveného rozpočtu — poskytnutí další dotace z MZe, čerpání úvěru, dotace na hasičárnu —
finanční prostředky dotace budou poukázány
na účet obce až v příštím roce, dešťová kanalizace — realizace v roce 2011, prodej pozemku
v lokalitě Fojtíková.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření (úpravu rozpočtu) v celkové výši 10 752 970
Kč dle přílohy.
7. Rozpočtové provizorium na rok 2011
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2011
— prozatím nemáme dostatek podkladů, bude
obec hospodařit podle rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium na rok 2011 je navrženo ve výši 13 100 000 Kč — běžný provoz
obce — mzdy, energie, plyn, PHM, údržba MK,
investiční výdaje — výstavba, územní plán, neinvestiční výdaje — příspěvková organizace ZŠ
a MŠ Kozlovice, splátky úvěru.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši
13 100 000 Kč.
8. Změna č. 6 územního plánu obce
Předmětem změny č. 6 je prodloužení platnosti
stávajícího územního plánu obce do doby vydání nového územního plánu, který se zpracovává.
Dotazy:
pan Ing. Josef Klímek — řeší nový územní plán
změnu využití pozemků pro účely vybudování
skanzenu?
pan starosta — požadavek je součástí nového
územního plánu, k dnešnímu dni bylo schváleno zadání, projektant připravuje návrh územního plánu.
Zastupitelstvo obce konstatuje ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
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(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že Změna č. 6 Územního plánu obce Kozlovice
není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu
s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti formou
opatření obecné povahy č. 1/2010 Změnu č. 6
Územního plánu obce Kozlovice.
9. Různé
— Pan starosta informoval, že SMOPO pořádá
pro členy zastupitelstev obcí povodí Ondřejnice
dne 29. 12. 2010 ve Fryčovicích turnaj v kopané.
Účast na turnaji je nutno nahlásit do 22. 12.
2010.
— Obec eviduje několik žádostí o prodej obecních pozemků. Prozatím nebylo o těchto žádostech rozhodnuto, protože bude nutno stanovit
nové prodejní ceny pozemků. Návrh na stanovení prodejní ceny zpracoval bývalý člen zastu-

pitelstva, tento návrh bude rozeslán všem zastupitelům. Členové zastupitelstva by si měli
připravit své návrhy.
— Vlastník pozemků v Kovářovém lese nesouhlasí s postupem při legalizaci staveb v Kovářovém lese, jako vlastník pozemku k nim nikdy
nedal souhlas. Ve spisové dokumentaci na Magistrátu města Frýdku–Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu byl seznámen se
souhlasným stanoviskem obce k vydání dodatečného stavebního povolení. Rovněž kritizuje,
že nebyl informován o probíhajícím pořizování
územního plánu.
— Pan starosta — na základě požadavku předsedy TJ Sokol zastupitelstvo obce pouze konstatovalo, že stavby jsou užívány ve veřejném
zájmu a obec podporuje zachování tohoto areálu. Majetkové vztahy musí řešit TJ Sokol jako
vlastník objektu s vlastníky pozemků.
V současné době je schváleno Zadání územního plánu Kozlovice, před schválením bylo Zadání územního plánu Kozlovice zveřejněno po
dobu 30 dní na úřední desce, nahlédnout bylo
možno na OÚ Kozlovice a u pořizovatele, tj. na
Magistrátu města Frýdku–Místku, odboru
územního rozvoje a stavebního řádu, každý se
mohl vyjádřit. O územním plánu bylo rovněž
informováno ve Zpravodaji obce.

Ze zasedání Rady obce Kozlovice — 30. 12. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
Rada projednala:
1. Schválení komisí rady
2. Schválení dalšího oddávajícího
3. Úprava rozpočtu

Ze zasedání Rady obce Kozlovice — 5. 1. 2011
Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
Rada projednala:
1. Kontrolu usnesení a informace starosty
2. Schválení členství v SMO (Svaz měst a obcí)
3. Smlouvu DIGIS
4. Nákup automobilu pro rozvoz obědů
5. Nákup neseného sypače chodníku pro zimní
údržbu
6. Smlouvy na pronájem hrobového místa
7. Opravu budovy bývalého sklenářství
8. Pronájem obecních pozemků

9. Žádost o snížení nájmu za užívání sálu OÚ
4. 12. 2010 (TJ Sokol Kozlovice)
10. Žádost o bezplatný nájem místnosti bývalé
pošty (klub důchodců)
11. Žádost o užití obecního znaku Kozlovice
12. Dodatky č. 3 ke smlouvám k dopravní obslužnosti (VEOLIA, ČSAD)
13. Žádost o finanční příspěvek a bezplatný
pronájem sálu OÚ (Římskokatolická farnost)
14. Žádosti o finanční příspěvek (charitativní
organizace)
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Ze zasedání Rady obce Kozlovice — 24. 1. 2011
Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
Rada projednala:
1. Informace starosty
2. Stížnosti a žádosti
3. Seznámení s rozpočtem a požadavky ZŠ a MŠ
Kozlovice
4. Rozpočet obce Kozlovice pro rok 2011

5. Nákup přídavných zařízení pro traktorbagr
Komatsu a řezačky asfaltu
6. Žádost o přidělení obecního bytu
7. Smlouvu — provedení stavby na cizím pozemku
8. Schválení platu ředitelky ZŠ a MŠ Kozlovice
9. Dotační program obce na rok 2011
10. Kalendář akcí

Ze života školy
Informace ze ‰koly
— Do 1. třídy pro školní rok 2011/2012 bylo zapsáno 38 dětí.
— Naše škola se zúčastnila soutěže „Hutnictví
2020, aneb…“, kterou pořádala společnost
ArcelorMittal Ostrava. Vytvořili jsme výukový panel, kde je znázorněn a popsán proces

výroby železa a oceli včetně následného
zpracování ve slévárnách a válcovnách.
Panel jsme doplnili i našimi výrobky z kovů
— drátu, plechu, ploché oceli. Pokusili jsme
se vytvořit i prezentace dokumentující výrobu v oboru hutnictví. V soutěži jsme obsadi-

24
li 3. místo a s ním šek na 10 000 Kč na pořízení učebních pomůcek.
— V prvním pololetí školního roku 2010/2011
se naše škola zúčastnila testování žáků 6.
tříd, které realizovala společnost Scio. Náš
žák MILAN PROKOP ze 6. A dosáhl jednoho
z nejlepších výsledků v Moravskoslezském
kraji a získal OCENĚNÍ za výborný výsledek.
— Družstvo florbalistů ve složení Štefek Václav,
Tabach Richard, Ligocki Robin, Štefek Jakub,
Hranický Patrik, Sýkora Martin, Chocholatý
Petr, Borák Martin, Borák Jaroslav, Stonavský Jonáš, Pustka Martin a Blažek Ondřej —
žáci 6. a 7. třídy — reprezentovalo v úterý
1. 2. 2011 v Kopřivnici Moravskoslezský kraj
v kvalifikaci sk. „E“ H III. družstev žáků do
celostátního kola soutěže škol ve florbale
a obsadilo 2. místo. Stříbrnou medaili přivezlo toto družstvo také v lednu z krajského
kola ORION FLORBAL CUPU.
— Naše škola se zapojila do projektu
❏ EU peníze školám — výsledkem je
v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí,
které se dlouhodobě ukazují jako problematické.
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❏ Českého statistického úřadu „Minisčítání“, který byl součástí informační kampaně pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 —
statistického šetření, které se koná pravidelně každých deset let a účastní se ho
úplně všichni občané, kteří jsou ke zvolenému okamžiku přítomni na území
České republiky. Výsledky najdete na
www.miniscitani.cz.
❏ Centra vzdělávání a dialogu — připravila
pro žáky 9. ročníku přednášku o antisemitismu a holocaustu. Obsah přednášky
přispěl k naplnění cílů našeho školního
vzdělávacího programu v oblastech,
které prolínají napříč řadou předmětů,
a zajímavou a interaktivní formou objasnil našim žákům téma antisemitismu, rasových předsudků a stereotypů. V této
době rozmáhajícího se xenofobního
chování, rasismu a antisemitismu jsou
takové projekty pro školy velkým příno
sem.
❏ EKOPOLIS — cílem projektu je vytvořit
atraktivní stolní didaktickou hru, která
bude široce využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova.
Každý žák se ocitne v roli starosty, který
postupně rozvíjí svoje městečko, a musí
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při tom vhodně skloubit ekonomická, sociální i ekologická hlediska. Součástí projektu budou jak podrobné metodiky
a pracovní listy, které ulehčí učitelům
práci, tak i atraktivní internetové rozhraní pro plnění úkolů navázaných na reálné
prostředí, ve kterém žáci žijí. Více informací naleznete na www.ekopolis.cz.
— Žáci 9. třídy jako každoročně pořádají různé
akce pro své mladší spolužáky. V letošním
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školním roce připravili v prosinci „Mikulášskou besídku“ a soutěž ve hře ,,Člověče, nezlob se!“, v únoru pak turnaj pro žáky II.
stupně v minikopané. Všechny jejich připravované programy byly ostatními žáky
velmi kladně hodnoceny. Těšíme se na další.
Více informací o aktuálním dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy
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Karnevalov˘ rej
Ve středu 2. února proběhl v sále Obecního
úřadu v Kozlovicích karneval naší mateřské
školy. Sešlo se na něm okolo stovky nejrůznějších pohádkových bytostí a dalších masek.
O zábavu se postaralo divadélko Modrý slon
a v bohaté tombole si každé dítko přišlo na své.

—
—
—
—
—
—

Večerka Pěluchová
ODS Zeman
Janková Martina
Klega Martin
Drogerie Švrček
Večerka Švrček

Poděkování sponzorům:
— Potraviny Habrnálová
— Reta Červenková

Dále chceme poděkovat:
— maminkám — Ireně Jandové a Vlastě Žáčkové za pomoc při organizaci

Valašská dědina
Ohlédnutí: konec roku 2010 ve Valá‰ku
Dle očekávání byl prosinec 2010 hektický
také ve Valášku. Všechny nácviky taneční i muzikantské složky souboru se točily kolem přípravy vánočních písní a pásem. Třídenní blok
vánočních vystoupení zahájila cimbálová muzika v pátek 17. 12. 2010 hraním na Hukvaldech
v restauraci Pod Hradem.
V sobotu 18. 12. jsme se již v kompletním složení předvedli i s malými tanečníky v Kozlovicích na tradičním Mezinárodním festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
Souznění 2010. Tradičně jste nás mohli vidět
i slyšet při obchůzkách s koledou na prostranství i v sále OÚ. Letošní ročník Souznění se však
ve Valášku nesl ve znamení premiér. Sárka Kokešová sólově zazpívala na koncertě v kozlovickém kostele Sv. Michaela a sv. Barbory za doprovodu cimbálu — Páji Prašivkové. V adventně

— vánočním večerním programu vystoupily
nejmenší děti s nově připraveným pásmem,
a také ve zcela nové sestavě. I když to pro většinu dětí bylo vůbec první vystoupení, všichni ho
zvládli na výbornou, také díky pomoci vedoucí
Přípravky Sandry Wesleyové. Hudební doprovod zajistila primáška muzičky Gabriela Petrová. Celá cimbálová muzika poté doprovodila tanečníky při premiéře nového pásma Vločky.
Letos také celý soubor vystoupil na Galakoncertě Souznění 2010 v neděli 19. 12., který proběhl v Divadelním sále DK města Ostravy. Koncert zahájily muzikantky CM Valášek vokálním
provedením koledy Vánoce, Vánoce pouze za
doprovodu cimbálu. Hned na to celý soubor vystoupil s pásmem Čertovské rejdování. Sára Kokešová mimo to zazpívala po boku vítězných
Zpěváčků 2010 za doprovodu CM Kovalíček.
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Jako každoročně jsme nezapomněly na Štěpánskou obchůzku s koledou, po které následovaly přípravy na oslavu Nového roku. Jak jinak
než premiérově jsme zahrály při slavnostním

otevírání hotelu v Horní Lomné. Společně
a stylově u cimbálu jsme tak vstoupily do roku
2011.
Petra Prašivková

Skautská zima
Skauti v prosinci zaznamenali dvě významné
návštěvy. Nejdříve dorazil očekávaný sv. Mikuláš, kterému jsme i s ostatními dětmi ze střediska (skautské oddíly z okolí) pomohli vyřešit nepříjemný problém: hodňoučké čerty a zlé anděly. Náš důmyslný plán zabral a Mikuláš nás za
záchranu nadílky pro všechny děti patřičně odměnil. Později nás také při tradiční vánoční
schůzce vyhledali také tři králové, kteří zase potřebovali doprovod do Betléma. Cesta nebyla
příliš náročná, takže jsme stihli i připravit lesním zvířatům vánoční stromek s mrkvovými,
jablkovými a chlebovými ozdobami. Společně
jsme pak nostalgicky zavzpomínali na všechny
akce, které jsme v uplynulém roce absolvovali.
Rozbalit dárky a otestovat cukroví všech maminek byla pak už hračka. V lednu jsme vychytali
správný čas a s celým oddílem vyrazili na velkou bobovačku a dvacátý šestý únor se ukázal

jako ideální den na ideální zimní výpravu na
Radhošť. Kdo se nenechal odradit zimou, nelitoval, protože jsme mazaně vybrali cestu, kde
naše kochání se zimní krajinou nerušily davy
turistů, které pendlovaly po dálnici od Pusteven
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k Cyrilovi a Metodějovi. Naším cílem byl legendární poklad v Radhošťských jeskyních, který
jsme po překonání nástrah cesty pochopitelně
našli. Zpátky nás sice trochu potupně svezla lanovka, ale aspoň jsme tak rychle dopravili do

tepla promočené nožky. V únoru také strávila
družina skautů mafiánskou víkendovku v náročnějších podmínkách na chatě Zmrzlý. Každopádně se už všichni těšíme, až vyleze slunko
a my budeme moci vyrazit do přírody.

Vãelafii v roce 2010
Rok 2010 byl pro nás zajímavý tím, že jsme se
museli vypořádat s mimořádně deštivým počasím, které pokrylo období jarní i část letní snůšky a přineslo mnohým včelařům zkušenost, že
některý rok se opravdu nemusí vytočit žádný
med a ještě se musí během léta krmit. A zatímco v květnu a červnu déšť všechno sladké v přírodě splachoval, v červenci nastoupila velká
vedra, která zakrátko spálila lipové květy a vysušovala nektar i medovici, takže to celkově byla
bída a ten, kdo nějaký med měl, tak dosáhnul
maximálně 1/3 běžného výtěžku.
No přestáli jsme to ve zdraví — včel ani včelařů neubylo, ba je i mírný nárůst včelstev — zejména u mladších včelařů. Potěšující je i zájem
o včelařský kroužek mezi mládeží, do kterého se
každým rokem hlásí více a více dětí. Možná je to

i tím, že dlouholetý vedoucí p. Josef Tkáč získal
nového šikovného pomocníka p. Jaroslava Bartáka.
Náš „starý“ a zkušený včelařík Pepík Zvonek
se umístil v oblastním kole soutěže Zlatá včela
v Klímkovicích na 2. místě, čímž udělal radost
nejen vedoucím a včelařům, ale snad i celé obci.
Loňský rok byl taky rokem volebním a došlo
k částečné obměně výboru. Předsedou se stal p.
František Boháč, místopředsedou p. Václav
Ulčák, jednatelem p. Stanislav Ulčák, pokladníkem p. Josef Štefek a nákazovým referentem p.
Alois Kocián.
V loňském roce jsme oslavili 80 let trvání včelařského spolku, a to vneslo zpestření do života
spolku i do života obce. Členové, kteří se v historii podíleli na chodu organizace, byli odmě-
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něni vyznamenáním okresního výboru a bylo
uděleno i jedno vyznamenání ústředního výboru. I účast včelařů na obecní slavnosti tím byla
ovlivněna — nechali jsme udělat výstavní perníky různých tvarů m.j. i pěkně vyvedené obecní, včelařské i myslivecké znaky i znak Souznění a pokračujeme v propagaci perníkových
Ondřejníků, které byly vyzdobeny k obecnímu
jubileu, k včelařské „80“, k myslivecké „60“
a v závěru roku byly vyzdobeny i ondřejnické
Betlémy. Taktéž byly ušity další včelařské kroje.
V říjnu loňského roku se uskutečnila společná včelařská a myslivecká výstava, která zviditelnila a propagovala činnost obou jubilujících
spolků. Pro účely výstavy byla upečená a vyzdo-

bená perníková dominanta — úl „košnice“ —
v provedení pro děti, která vydržela až do Vánoc
a snad udělala radost dětem ze Sdružení rodin
— jakožto jeden ze sponzorských darů z kozlovické části festivalu Souznění.
A co se chystá v roce 2011? Kromě plnění včelařských povinností a účasti na včelařských akcích v okolí se zapojíme i do akcí v obci a v květnu plánujeme účast na pouti na sv. Hostýn,
v červnu pak setkání krojovaných včelařů
v Hranicích a koncem roku možná uděláme
i kurz zdobení perníků.
Přeji spolkům i obci, aby se plánované akce
v tomto roce vydařily.
Stanislav Ulčák, jednatel spolku

Sport
SportJunior
V loňském roce jsme se jako přípravka roč. 2001 a ml. zúčastnili 10-ti větších turnajů v rámci celé ČR,
ale zajížděli jsme také do Polska a na Slovensko. Mimo to jsme se stali vítězi zimní ligy přípravek v sezóně 2009/2010. Hlavní okresní sezónu 2010/2011 máme dobře rozehranou, po podzimní části jsme na 2.
místě. Letos jsme absolvovali již 5 větších turnajů v rámci Moravskoslezského kraje a do konce dubna
nás čekají ještě 4 turnaje. V zimní lize přípravek 2010/2011 máme znovu velice dobré výsledky a čeká nás
baráž o postup do finále. V letošním roce máme v plánu se zúčastnit nějakého velkého mezinárodního
turnaje v zahraničí, ať mají kluci na co vzpomínat. Je třeba také zmínit, že v rámci statistik a výsledků
odehraných turnajů patří SportJunior mezi jedno z nejlepších družstev v Moravskoslezském kraji. Tímto
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bychom chtěli poděkovat nejenom trenérům Radomíru Chýlkovi a Milanu Čabajovi, ale také rodičům za
jejich velkou podporu.
Více informací na www.sportjunior.cz
Tomáš Nezhoda

Kozlovick˘ florbal na 1. místû na Severní Moravû
V průběhu prosince a ledna se žáci ZŠ v Kozlovicích zúčastnili soutěže Orion Florbal Cup
žáků základních škol. Soutěž probíhala v několika kolech a ZŠ Kozlovice reprezentovaly týmy
mladších (6. a 7. třída) a starších žáků (8. a 9.
třída).
Starší žáci v úvodním okrskovém kole, které
se konalo v Paskově, obsadili třetí místo a do
dalších kol se jim již nepodařilo probojovat. Za
tuto kategorii reprezentovali: Žáček Petr, Pustka
Jan, Střalka Petr, Vyvial Zdeněk, Vyvial Jan, Fojtík Jaroslav, Tobola Daniel, Krpec Radim, Chýlek Martin, Doležal Petr, Trubák Vojtěch, Tabach Lukáš, Najdek Miroslav a Balla Patrik.
Mladší žáci naši školu reprezentovali ve složení: Štefek Václav, Tabach Richard, Ligocki Robin,
Štefek Jakub, Hranický Patrik, Sýkora Martin,

Chocholatý Petr, Borák Martin, Borák Jaroslav,
Stonavský Jonáš, Pustka Martin, Blažek Ondřej.
V okrskovém kole v Paskově si žáci zajistili
postup do okresního kola z 2. místa a v okresním kole již potvrdili postavení nejlepšího
týmu a opět z Paskova postoupili jako jedničky
do kola krajského. V těchto kolech dokázali porazit účastníky základních škol z Frýdku–Místku, Staré vsi n. O. a Třince.
Krajské kolo pak probíhalo v prostorách tělocvičny ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici. V tomto
kole již šlo o postup do kvalifikace, a to se týmu
kozlovických žáků po úporném boji se zástupci
škol z Nového Jičína, Opavy a domácí Kopřivnice nakonec podařilo.
Kozlovice v kvalifikaci zastupovaly Moravskoslezský kraj a společně s týmy Vsetína (Zlínský
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kraj) a Šumperku (Olomoucký kraj) bojovaly o postup do celostátního kola. Přes obrovské úsilí
a herní nasazení nakonec výkon kozlovických
žáků stačil na 2. místo. Zastavili se tedy těsně před

branami celostátního kola. Přesto jim však patří
velký dík a gratulace za účast a reprezentaci. Stejně
tak patří velké poděkování ZŠ Kozlovice, SDH Kozlovice, FbC Kozlovice i rodičům hráčů za podporu.

Skoky
Mladí skokani TJ Sokol Kozlovice s trenéry Pavlem Fizkem st. a Pavlem Fizkem ml. úspěšně reprezentovali na republikových závodech 15., 29. a 30. ledna ve Frenštátě pod Radhoštěm, 21. a 22. ledna
v Lučanech nad Nisou, 5. a 6. února
v Lomnici nad Popelkou, 19. a 22.
února v Harrachově. Ve Frenštátě pod
Radhoštěm přebírali nejlepší skokani
poháry z rukou olympijského vítěze Jiřího Rašky.
Mezi nejúspěšnější patřili Ondra
Krpec (2000), který v seriálu závodů
získal 1 zlatou, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Marcel Matušinský
(2001) získal 1 stříbrnou, 4 bronzové
medaile a David Tabach (2002) vybojoval stříbro i bronz. Uznání však zaslouží i další skokani: Štěpán Kysel
(2005), Lukáš Matušinský (2007),
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Kryštof Blatník (2002) a Marcel Vyviál (1999).
Medailistům blahopřejeme a všem držíme
palce.
Jaroslav Vašenda

Volejbalov˘ turnaj „CAP CUP“ 2011
Dne 26. 2. 2011 se v místním sportovně rekreačním centru uskutečnil historicky 1. ročník
ženského volejbalového turnaje s názvem „CAP
CUP“. Pozvání na turnaj přijaly týmy z Raškovic, Kunčic p. O. a Palkovic a pětici doplňovaly
dva celky z Kozlovic. Musíme podotknout, že
nás velice potěšila účast děvčat z Palkovic, které
v současné době bojují v II. Moravskoslezské
lize. I když děvčata nepřijela v základní sestavě,
výrazně pozvedla úroveň turnaje a donutila
ostatní týmy ke kvalitním a vyrovnaným výkonům. Hrálo se systémem „každý s každým“ na
dva hrané sety do 20 bodů. Od začátku turnaje
bylo na všech děvčatech vidět velké odhodlání
a volejbalová chuť zvítězit. Na pátém místě se
umístily velké bojovnice z „B“ týmu Kozlovic,
kterým téměř vždy utekly body v koncovce. Ale
i tak si děvčata zahrála a byla rovnocenným
soupeřem pro každé družstvo. Čtvrté místo získal tým z Raškovic, kterému se podařilo zvítězit
pouze nad zmíněnými Kozlovicemi „B“. Velkým

překvapením turnaje se staly Kunčice p. O.,
které předvedly skvělý výkon a zaslouženě vybojovaly 3. místo. O prvenství se rozhodovalo
mezi Kozlovicemi „A“ a Palkovicemi, které
svedly velmi vyrovnaný zápas, který skončil 1:1.
K vítězství Kozlovic přispěly již zmíněné Kunčice, které Palkovicím vzaly set a bylo rozhodnuto! Kozlovice přebíraly z rukou místostarosty p.
Lumíra Červenky pohár za 1. místo. Součástí
turnaje byla soutěž o nejlepší hráčku z každého
týmu. V Kozlovicích se nejlepšími hráčkami
staly Magdaléna Krpcová a Mirka Bednářová.
Doufáme, že pro všechny volejbalové týmy to
byla skvělá příprava do nastávajících bojů. Těšíme se na další ročník!
Děkujeme všem sponzorům turnaje: Obci
Kozlovice, Valašskému pivovaru Kozlovice, Večerce U kostela, Večerce Švrček, Fonotéce, ODS
Zemanovi, Potravinám Habrnalová, Jednotě
Bordovice, p. Jiřímu Šnajdrovi, p. Jiřímu Štefkovi, paní Marceli Kahánkové, kteří podpořili náš
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turnaj v podobě věcných cen či finančních
darů. Poděkování patří rovněž všem divákům,
kteří zhlédli velice napínavé boje. Chceme vás
pozvat na utkání jarní části sezóny, kde se budeme snažit probojovat do baráže o postup do
I. třídy krajského přeboru.

02. 4. 09.00 Kozlovice — Kunčice p. O.
09. 4. 09.00 Kozlovice — Kopřivnice
16. 4. 10.00 Metylovice — Kozlovice
První 2 družstva postoupí do bojů o I. tř. KP
Martina Eliášová, oddíl volejbalu

Konečné pořadí turnaje:
1. Kozlovice „A“
2. Palkovice
3. Kunčice p. O.
4. Raškovice
5. Kozlovice „B“
Rozpis jarní části soutěže II. tř. krajského přeboru žen
05. 3. 10.00 Třinec — Kozlovice
19. 3. 09.00 Kozlovice — Štramberk
26. 3. 10.00 Raškovice — Kozlovice

Pozvánka do tûlocviãny
Vážení spoluobčané, nabízíme vám volné hodiny v tělocvičnách
Sportovně rekreačního centra Kozlovice. Podrobné informace o jednotlivých sportovištích, cenách a aktuální rozvrh hodin, najdete na stránkách obce Kozlovice: www kozlovice.cz / Sportoviště obce. Aktuální
rozvrh naleznete: www kozlovice.cz / Sportoviště obce/ aktuální
rozvrh — otevřou se rozvrhy jednotlivých sportovišť. V levém
horním rohu pod nadpisem např. Tělocvična malá najdete
modré šipky, název měsíce a rok. Šipkou vpravo otvíráte následující měsíce. Vpravo nad kalendářem naleznete volby Tisk, Týden,
Měsíc, Agenda. Kliknutím na týden otevřete týdenní rozvrh, který nabízí přehlednější náhled na jednotlivé dny. Tento rozvrh slouží pouze ke
čtení, a nemůžete v něm nic změnit.
Tělocvičny již využívají rodiny s dětmi nebo skupiny, které hrají basketbal, volejbal,
badminton, florbal, kopanou nebo využívají nářadí a žíněnky ke cvičení a hrám s dětmi.
Také pracovní kolektivy mohou uspořádat firemní turnaj nebo pravidelně chodit sportovat.
V jarních měsících postupně dochází k uvolněni tělocvičen a nabízí se velký výběr volných hodin,
které můžete využít.
Velká tělocvična:
jednorázový vstup 200 Kč/1 hod., permanentka (10 a více vstupů) 180 Kč/1 hod.
Malá tělocvična:
jednorázový vstup 100 Kč/1 hod., permanentka 80 Kč/1 hod.
Herna stolního tenisu:
jednorázový vstup 60 Kč/1 hod., permanentka 40 Kč/1 hod.
Informace a objednávky vyřizuje v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hod. v sobotu a v neděli od 9.00
do 20.00 hod. pan Jaroslav Vašenda tel. 721 222 633, vasenda@kozlovice.cz, v době provozu SRC je
možné se objednat u správců paní Krčové nebo pana Velhudy na telefonu 723 661 458.
Jaroslav Vašenda
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Mladá rodina se dvěma dětmi
hledá podnájem v rodinném domě
nebo bytě 3+1.
TEL: 734 464 040
Pronajmeme nebo odkoupíme zemûdûlské pozemky.
Stávající dlouhodobé nájemní vztahy nejsou pfiekáÏkou.
Mléãná rodinná farma Macurovi,
Kunãice pod Ondfiejníkem 58,
tel. 731 175 079,
e-mail: d.macura@seznam.cz
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AUTOOPRAVNA U Lozerta
Bůžek Jiří a syn Hukvaldy 97, 739 46
Tel.: 603 117 117, 558 699 311
www.auta-lakovani.cz
lakování automobilů všech značek
lakování motocyklů a veteránů
lakování kovových i plastových dílů
veškerého druhu. Karosářské práce
CENOVÁ AKCE NÁSTŘIKU SPODKU A DUTIN
autoopravna.hukvaldy@seznam.cz
Tel. 777 075 650
PNEUSERVIS a SERVIS vozidel
AKCE PŘEZOUVÁME VELMI LEVNĚ
JEN 350,— ZA CELÉ VOZIDLO

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po — Pá 8.00 — 16.00.
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru.
Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je
možné doplnit různým příslušenstvím.

PLOTY – PLETIVO — zabýváme prodejem
i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná
pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55 Kč/m.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny — stínovku.
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Jste připravení na analogovou tmu?
Nástup digitálního televizního vysílání v naši oblasti začal v dubnu 2010
spuštěním multiplexu 1 (ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 sport) z Lysé Hory a v prosinci z Radhoště. Multiplex 2 (Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool
a Barrandov) z Lysé Hory bude spuštěn už v dunu a ukončení analogového vysílání se plánuje na listopad letošního roku. Po tomto datu
už nebude možno na stávajících televizorech, videorekordérech, DVD rekordérech (pokud nejsou vybaveny digitálními tunery) vysílání přijímat ani
nahrávat. Každému z uvedených přístrojů bude nutno předřadit převodník digitálního signálu na analogový, tzv. set-top-box (STB): DVB-T pro pozemní (terestrický), DVB-C pro kabelový nebo DVB-S pro satelitní příjem.
To je zásadní rozdíl oproti současnému stavu!
Pro individuální digitální pozemní příjem v rod. domech bude mnohdy stačit stávající anténu pro UHF pásmo nasměrovat k vysílači a odzkoušet zda použité komponenty (zesilovače, rozbočovače, zásuvky, kabely
apod.) digit. signál neznehodnocují. K individuálnímu digitálnímu satelitnímu příjmu je nutno instalovat venkovní jednotku (parabola s konvertorem) a propojit s digit. satelitním přijímačem (u každého televizoru).
Prostřednictvím přístupové karty vložené do sat. přijímače lze bezplatně
přijímat v současnosti více než dvacet českých a slovenských programů
a přes čtyřicet volitelně placených v SD i HD kvalitě. Mimo to i stovky neplacených cizojazyčných zahraničních programů.
Jiná situace je v činžovních domech se společným příjmem, kde stávající rozvody STA nevyhovují přímému rozvodu DVB-T signálu a další možná
řešení (konverze na analog, a převod do pásma VHF) jsou nákladná a obvykle neumožňují přenos doprovodných služeb např. teletextu, EPG (elektronický programový průvodce), rozhlasových programů, více zvukových
doprovodů apod.
Z těchto důvodů je vhodné vytvořit nový rozvod pro DVB-S doplněný
o DVB-T, dimenzovaný pro dvě přípojky v každém bytě. Uživatel bytu má
tak možnost si sám zvolit jaké vysílání chce přijímat a v případě že již sat.
přijímač užívá, může ho k rozvodu připojit a vnější jednotku zrušit. To je
perspektivní řešení a má řadu výhod, m.j. dává možnost sat. příjmu i těm
kterým poloha jejich bytu sat. příjem neumožňuje a v neposlední řadě
mohou zmizet z balkónů a fasád všechny paraboly. Většina nových STB má
i funkci PVR (osobní videorekordér) která umožňuje záznam digitálních tv.
programů v SD i HD kvalitě na pevný disk (HDD) nebo USB flash disk a plně
nahradí, za několikanásobně nižší cenu, videorekordér nebo DVD rekordér.
Hugo Kubizňák
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Ja r n í n a b í d k a s l u ž e b T S a . s .
Děláte si starosti, jak tentokrát zvládnete jarní úpravu zahrady?
Jste bezradní, jak co nejlépe naložit s nově pořízeným pozemkem?

Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků!

✓
✓
✓
✓

na místo přijedou zdarma
zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy
kalkulaci provedou i v několika cenových variantách
kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí

Nabízíme:

✓ Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání
terénu, kultivace ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy
a selektivními herbicidy).
✓ Údržbu travnatých ploch (vertikutace, hnojení a kosení trávníků).
✓ Sadové a jemné terénní úpravy.
✓ Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů,
přihnojování keřů a stromů, chemická likvidace nežádoucí vegetace,
zálivka, kácení stromů, likvidace pařezů frézováním, odstranění náletů
a výmladků).
✓ Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř.
následnou údržbu.

Vaši zahradu můžeme vybavit:

✓ Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček.
✓ Ploty a zídkami dle vašich požadavků.
✓ Typizovanými dětskými prvky.

Provádíme:

✓ Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování.
✓ Opravy sekaček a jejich servis.

Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 207, 731 196 620, E-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU !
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KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
NABÍZÍME CELKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPOJKY VAŠÍ NEMOVITOSTI
NA BUDOVANÝ STOKOVÝ SYSTÉM SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V KOZLOVICÍCH.
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VAŠÍ PŘÍPOJKY BUDE OBSAHOVAT:
1. VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NUTNÉ PRO ÚZEMNÍ
SOUHLAS, PŘÍPADNĚ SPOJENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY
2. VYŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU, NEBO SLOUČENÉHO ÚZEMNÍHO
ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ MAGISTRÁTU
MĚSTA FRÝDKU–MÍSTKU
3. ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ, SPRÁVCŮ
SÍTÍ A ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ
4. ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PŘÍPOJKY VČETNĚ NEZBYTNÝCH NUTNÝCH
ÚPRAV SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBJEKTU
CENA:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE ČTYŘECH VYHOTOVENÍCH A VYŘÍZENÍ
POVOLENÍ: 1 900 KČ
REALIZACE: PODLE INDIVIDUÁLNÍ CENOVÉ KALKULACE NA ZÁKLADĚ
DÉLKY A TECHNICKÉ NÁROČNOSTI.
TERMÍN:
PODLE DOHODY A PODLE POSTUPNÉHO UVÁDĚNÍ STOKOVÉHO SYSTÉMU
DO PROVOZU.
KONTAKT:
ING. ARCH. VÁCLAV CVIČEK
739 47 KOZLOVICE 56
IČO: 13589521, DIČ: CZ570623061553
TEL.: 602 939 647, 558 697 021
E-MAIL: vaclavcvicek@gmail.com
ZDENĚK BRAŽINA
739 47 KOZLOVICE 854
IČO: 60289635, DIČ: CZ6008172911
TEL.: 602 896 635
E-MAIL: FaBrazina@seznam.cz
Vydává: Obec Kozlovice. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Spolupracuje: Mgr. Kateřina
Lepíková. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 20.května 2011.
Příspěvky dodané po termínu a bez uvedení autora nebudou zveřejněny — za správnost příspěvku
odpovídá autor.
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