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Před odletem…

Slovo starosty
Obecní vodovod — pitná voda
Možná si ani neuvědomujeme, jaké problémy nám mohlo přinést letošní suché léto (celý
rok), nebýt přiváděče pitné vody ze Šancí. Až na
malé výkyvy byla dodávka vody vcelku v pořádku. Slovíčko „byla“ je na místě, protože vzhledem k tomu, že suché počasí přetrvává i nadále, začíná se situace zhoršovat. Musím Vás
proto požádat, abychom začali vodou skutečně šetřit a dopředu se omlouvám za případné
problémy!

Foto: Pel
Sečení trávy na hřbitově
Tichou poštou se ke mě donesla zpráva o Vaší
nespokojenosti se sečením trávníku na hřbitově
(zbytky posečené trávy na hrobech). Je škoda,
že nikdo z nespokojených nepřišel. Věřím, že od
nynějška už bude vše v pořádku. Při této příležitosti Vás chci ale požádat, abyste nám práci
neztěžovali a neodkládali do trávy (za hroby)
plastové a skleněné nádobky a kelímky. Pro
naše pracovníky, kteří provádějí údržbu (sečení) je to velmi nebezpečné. Už došlo k úrazu.
Krytá autobusová zastávka Ve dvoře
V minulém Zpravodaji jsem psal o žádosti na
krytou AZ Ve dvoře. Tento požadavek jsme pro-
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jednali se Správou silnic, odborem dopravy Magistrátu města F–M a dopravní policií. Nemůžeme postavit klasickou zděnou AZ, ale provedeme nadkrytí stávajícího stání (snad ještě letos,
nejpozději v příštím roce).
Sportovně rekreační centrum Kozlovice.
Výstavba pokračuje s drobnými problémy —
tak jak to u rekonstrukcí a nástaveb za stísněných podmínek bývá. Stavba v žádném případě
neomezí chod výuky ve škole (snad jen provoz
kuchyně a jídelny začne se zpožděním). Vím, že
dopravní situace je v okolí staveniště dosti složitá. Nemůžeme však na jedné straně všechno
chtít a na druhé straně netolerovat žádné (byť
přechodné) omezení. Možná by stačilo, kdybychom alespoň respektovali dopravní značení
v příslušném místě.

Kozlovice
změny č. IV územního plánu obce Kozlovice,
provedl veřejnoprávní projednání návrhu zadání této změny. Předběžné vyhodnocení veřejnoprávního projednání je zveřejněno na internetových stránkách obce, případně k nahlédnutí
na Magistrátu města Frýdku–Místku, odboru
územního a ekonomického rozvoje, nebo na
Obecním úřadu Kozlovice.
Po případných úpravách a konečném vyhodnocení bude zadání změny č. IV předloženo ke
schválení zastupitelstvu obce a tím bude ukončeno „1. kolo“ projednání změny územního plánu.
Galerie na chodbě
V naší malé galerii na chodbě obecního
úřadu je instalována výstavka fotografií připomínající vichřici v r. 1957. Přijďte zavzpomínat
— už je to 50 let.
Obecní slavnost KOZLOVICE 2007
Také v letošním roce proběhne již tradiční
obecní slavnost. Letos se uskuteční v sobotu 8.
září 2007 od 13 hodin v areálu u hasičské zbrojnice. Hoďte starosti za hlavu a přijďte se pobavit — všichni jste srdečně zváni. Program je
uzpůsoben všem věkovým kategoriím, takže si
může každý vybrat. Podrobně viz zadní strana
Zpravodaje.
Dne 27. 8. 2007
Ing. Miroslav Tofel

Nové pracovní místo
Bezpečnost na místních komunikacích
Byla projednána možnost umístění dopravních značek zóna 30 km/hod prakticky na
všechny (malé strany) místní komunikace. Žádost nám byla schválena a postupně budeme
toto značení instalovat.
Vím, že značky samy o sobě nic neřeší, ale při
případném měření rychlosti budou postihy o to
vyšší. „Pistolový radar“, který jsme v minulém
roce s obcí Palkovice policii zakoupili, bude
v dohledné době opět využíván. Proběhnou
bezpečnostní akce, kdy se bude rychlost měřit
i na našich místních komunikacích. Na překračování rychlosti si stěžujeme všichni, tak pozor,
abychom do „jámy“ sami nespadli.
Probíhající změna územního plánu obce
Magistrát města Frýdku–Místku, odbor
územního a ekonomického rozvoje, který je na
základě žádosti obce Kozlovice pořizovatelem

V souvislosti s výstavbou Sportovně rekreačního centra hledá Obec Kozlovice zaměstnance na pozici — Vedoucí sportovních zařízení obce. Bude se jednat o zajištění provozu
nové tělocvičny, stávající tělocvičny, nového
hřiště s umělým povrchem a multifunkčního
hřiště u fotbalového stadiónu.
Náplní práce bude zabezpečení provozu
těchto zařízení — zajištění vytíženosti, nájemní
smlouvy, ekonomika, sponzoři, organizace turnajů, jednání se sportovními spolky i jednotlivci, spolupráce s nájemci nového fitcentra atd.
Požadujeme: alespoň základní ekonomické
a právní povědomí, znalost práce na PC, internet, samostatnost, slušné vystupování a jednání z lidmi. Nástup počátkem roku 2008. Podrobnější informace podá starosta obce
(724 157 012). Své nabídky se strukturovaným
životopisem podávejte do 30. září 2007.
(Pozn.: nehledáme údržbáře)

Kozlovice
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Zprávy z obce
Co vás může nebo musí zajímat…

Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme.
Poplatek ze psa do 31. 3. každého kalendářního roku. Držitel psa je povinen přihlásit jej do 15
dnů od následujícího dne po vzniku poplatkové povinnosti, která vzniká dovršením 3 měsíců
věku psa.
Poplatek za odpad je splatný do 30. 4. a do 31. 10. kalendářního roku.
Vodné musí být zaplaceno do 31. 5. kalendářního roku. Cena vodného činí 15 Kč/m3, cena
stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 21 Kč/m3.
Nájem hrobového místa — od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m2/rok. Za služby
je stanovena úhrada paušální částkou — jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob
100 Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka
za nájem hrobového místa za 1 rok.
Velkoobjemový odpad
Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou zařízení pro shromažďování odpadů. (Za domem čp. 1 bývalé Fojtství — před sběrnou železného šrotu).
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat
Beton
Cihly
Taška a keramické výrobky
Zemina a kamení
Stavební materiály na bázi sádry (nesmí být znečištěny nebezpečnými látkami)

1t/200 Kč
1t/150 Kč
1t/150 Kč
1t/050 Kč
1t/170 Kč

Nabídka prací a mechanismů
Občané mohou využít nabídku obce na různé práce za následující ceny: traktor s vlečkou včetně obsluhy — 450 Kč/hod., výkopové práce s UNC 750 včetně obsluhy — 500 Kč/hod. výkopové práce s Komatsu včetně obsluhy — 750 Kč/hod. Doprava nákladním automobilem Daewo
Avia — 1 km/19 Kč, doprava multikárou 1 km/16 Kč, podrobnější informace. Ceník č. 1/2007
obce Kozlovice a internetové stránky.
Využíváte právních služeb obce Kozlovice?
Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního
úřadu v Kozlovicích vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od 16.00 do 18.00 hod. V r. 2007
tyto konzultace proběhnou ještě v těchto termínech: 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11.,
4. 12., 18. 12.
Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2007 jednou za čtrnáct dnů vždy ve středu od 14.00 do 14.45
hodin v přízemí budovy Obecního úřadu v Kozlovicích (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12.
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Poruchy na veřejném osvětlení
Hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo 731
196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně
p. Lumír Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012.
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných
jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku–Místku.
K objednávce slouží Stravovací SENIOR kupón.
Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 95 druhů hotových sterilovaných
jídel uvedených na zadní straně Stravovacího SENIOR kupónu vždy dvě jídla — jedno ze sloupce A, druhé ze sloupce B. Cena jednoho jídla je 29,50 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami), vždy v době od 8.30—9.30 hod., odběr a placení od 13.00—14.00 hod. Přehled objednávek a odběrů jídel na 2. pololetí 2007:
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

07. 09. 2007
21. 09. 2007
05. 10. 2007
19. 10. 2007
02. 11. 2007
16. 11. 2007
30. 11. 2007
14. 12. 2007

odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

10. 09. 2007
24. 09. 2007
08. 10. 2007
22. 10. 2007
05. 11. 2007
19. 11. 2007
03. 12. 2007
17. 12. 2007

Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

Připravované kulturní, sportovní
a společenské akce:
08. 09. 2007 … Den obce 2007
09. 09. 2007 … Mše svatá za obec Kozlovice
22. 09. 2007 … ENDURO — motocyklový závod
28. 09. 2007 … Krmášová zábava
29. 09. 2007 … Pouťová zábava
01. 10. 2007 … Krmášová zábava
09. 10. 2007 … Svatováclavský hudební festival
27. 10. 2007 … Podzimní chodníček
01. 12. 2007 … Mikulášská nadílka
02. 12. 2007 … Mikuláš Na Mlýně
07. 12. 2007 … Mikulášská nadílka
14. 12. 2007 … Výchovný koncert pro žáky ZŠ
15. 12. 2007 … Mezinár. festival Souznění —
Vánoční jarmark
19. 12. 2007 … Adventní koncert

26. 12. 2007 … Vánoční turnaj ve stolním tenise
12. 01. 2008 … Dětský karneval
12. 01. 2008 … Hasičský ples — Měrkovice
12. 01. 2008 … Myslivecký ples
19. 01. 2008 … Valašský ples
25. 01. 2008 … Divadelní ples
26. 01. 2008 … Farní ples
02. 02. 2008 … Hasičský ples — Kozlovice
08. 02. 2008 … Bodroteam ples
Podrobnější informace o připravovaných akcích najdete na internetových stránkách obce,
případně na plakátovacích plochách.

Kozlovice
Sdělení Policie ČR
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás touto cestou
upozornit na jedno z ustanovení trestního zákona, které
vešlo v účinnost dnem 1. července 2006. Konkrétně se jedná o § 180d — Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
Toto ustanovení postihuje toho, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona. Takový pachatel bude potrestán trestem
odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým
trestem nebo zákazem činnosti.
Udělování řidičského oprávnění a jednotlivé
skupiny a podskupiny tohoto oprávnění upravuje zákon č. 361/ 2000 Sb., tedy zákon o provozu na pozemních komunikacích.
V praxi není toto jednoduché ustanovení
trestního zákona příliš známo. Možná právě
proto je často porušováno.
Je třeba si uvědomit, že řízení motorového
vozidla bez toho, aby jeho řidič prošel potřebnou přípravou teoretickou i praktickou, je obrovským rizikem jak pro řidiče samotného, tak
pro ostatní účastníky silničního provozu.
Je smutným faktem, že se s případy podobného druhu setkáváme takřka pravidelně i na
našem obvodním oddělení. Pachatelé tohoto
trestného činu jsou pak policií realizováni převážně ve zkráceném přípravném řízení, což
znamená, že doba od spáchání deliktu k odsouzení se pohybuje řádově v týdnech.
Co mne osobně zaráží ještě více je to, že
mnozí „řidiči“ nejen že nejsou držiteli řidičského oprávnění, ale řídí často zároveň pod vlivem
alkoholu, nebo mají řízení vozidla dokonce již
zakázáno. Souběžně tedy páchají trestné činy
Ohrožení pod vlivem návykové látky a Maření
výkonu úředního rozhodnutí.
Problémem poslední doby je i to, že motorová vozidla, včetně motocyklů, řídí bez
oprávnění i osoby mladistvé, tedy mladší 18
let, případně i nezletilé, tedy mladší 15 let.
V této souvislosti je třeba uvést, že každý,
kdo by takové osobě motorové vozidlo svěřil,
navedl ji, radil jí a podobně, stává se účastníkem na tomto trestném činu a vystavuje se
rovněž trestní odpovědnosti. Platí to nejen pro
známé a kamarády, ale i pro rodiče dětí, které
se prohánějí po silnicích v našich obcích.
npor. Bc. Václav Vlček,
vedoucí oddělení PČR Palkovice
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Prosba o omezení rychlosti
na místních komunikacích
Obecní úřad Kozlovice se obrací na
řidiče motorových
vozidel, kteří už
z jakýchkoliv důvodů musí použít
k jízdě místní komunikace, aby vždy
pamatovali na to, že
by zde měli jezdit
maximálně 30 km/
hod. V okolí těchto
cest a často také přímo na nich si hrají děti,
proto se snažte, abyste byli vždy připraveni
a schopni zabrzdit, a tím předešli zbytečným
zraněním, či daleko horším následkům. Možná,
že se to jednou bude týkat i vašich dětí, vnuků
nebo pravnuků. Buďte ohleduplní na všechny
chodce na místních komunikacích. Děkujeme.
L. E.

Sběr velkoobjemového odpadu
v Kozlovicích
Obecní úřad Kozlovice Vám oznamuje, že od
úterý 16. října do středy 17. října 2007 budou
přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu. Do těchto kontejnerů můžete
odložit hadry, boty, matrace, nábytek apod.
Kontejnery nelze využít pro nebezpečný
odpad. Sběr nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 3. listopadu 2007.
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový
odpad v Kozlovicích ve dnech 16. a 17. října
2007
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže,
u odbočky do chatoviště
Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku č. p. 153, p. Uhrová
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku č. p. 436, p . Vlastimil Krpec
U čekárny ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
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U Lhotky na „Kolbeřáku“ u č. p. 316, p. Lípový
U sklárny
Restaurace „U Fojtíků“ ve dvoře
U p. Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Na spolupráci se těší OÚ Kozlovice

Sběr nebezpečného odpadu
v listopadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že sběr
nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 3.
listopadu 2007.
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., dehet atd.
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“
u čp. 316, p. Lípový
10.00—10.15 hod.
U sklárny
10.20—10.35 hod.
Restaurace „U Fojtíků“
ve dvoře
10.40—10.55 hod.
U p. Pudila, čp. 136, prodej
ryb (Rybí)
11.30—11.45 hod.
Měrkovice u hasičárny
11.50—12.05 hod.
Střed obce — obecní
zařízení
12.15—12.30 hod.

Kozlovice
Pleny nepatří do kontejnerů
na tříděný odpad
Kontejnery na separovaný sběr se dále dotříďují na jednotlivé komodity v zařízení pro shromažďování odpadů za bývalým Fojstvím č. p. 1
v Kozlovicích. Čím dál více v těchto kontejnerech nalézáme pleny, zbytky barev a v neposlední řadě i plastové pytle s obsahem kuchyňských odpadů. Pleny a obsah odpadkových
košů z domácností patří do popelnicových
nádob. Zbytky barev v plechovkách jsou nebezpečným odpadem a nepatří ani do kontejnerů na tříděný sběr ani do popelnic. Možná si
řeknete, že to není možné, že v kontejneru na
plasty je vylitá barva, která znehodnotila celý
jeho obsah i jeho stanoviště. Pro informaci uvádíme, že se jedná o kontejner u garáží na horním konci.

Jak jsme třídili sběr v I.
a ve II. čtvrtletí letošního roku?
množství (t) množství (t)
I. čtvrtletí II. čtvrtletí
Papír
0,420
11,250
Plast
10,170
9,420
Sklo bílé
1,320
0,580
sklo barevné
9,700
11,179
Kov
2,380
1,920
nápojový karton
0,020
0,040
směsný odpad
194,100
223,100
L. E.

Výpůjční doba knihovny
v Kozlovicích a Měrkovicích
od září 2007
Knihovna — Kozlovice
Úterý
Středa
Čtvrtek

10.00—17.00 hod.
08.00—14.30 hod.
10.00—17.00 hod.

Knihovna — Měrkovice
Středa

15.15—17.00 hod.

Přestávka je denně od 12.30 do 13.00 hod.
(v tu dobu se bude knihovna zamykat).
L. E.

Kozlovice
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Kozlovice
Zápisy a usnesení

Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů
dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně
osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 22. 5. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace a úkoly:
— Dokončuje se zakrytí střechy přístavby obecního úřadu.
— Paní ředitelka ZŠ projedná s vedoucí kuchyně termín možného uzavření školní kuchyně
a jídelny z důvodu probíhající výstavby Sportovně rekreačního centra Kozlovice.
— ZŠ připraví seznam budoucích oprav a investic pro budovy Základní školy a Mateřské školy.
— ZŠ ve spolupráci s obcí podá žádost o dotaci
na projektovou dokumentaci na nutné opravy
a rekonstrukce MŠ do tzv. Norských fondů. Žádost musí podat obec.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
12. Radě byla předložena smlouva mezi obcí
Kozlovice a ČEZ Distribucí na přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie pro budoucí objekt Sportovně rekreačního centra Kozlovice. Rada souhlasí s obsahem
smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
13. Radě byla předložena smlouva mezi obcí
Kozlovice a provozovatelem distribuční soustavy SMP Net s. r. o. na připojení odběrného plynového zařízení ve Sportovně rekreačním centru Kozlovice. Rada souhlasí s obsahem smlouvy
a pověřuje starostu jejím podpisem.

a s předloženou cenovou nabídkou (cca 20 000
Kč) souhlasí.
16. Starosta seznámil radu s průběhem jednání
s firmami COOP Morava a Jednota Frýdek–Místek ve věci odkoupení nákupního střediska
v centru obce Kozlovice. Rada bere informaci
na vědomí a souhlasí s vypracováním studie
pro budoucí využití nákupního střediska.
17. Rada schvaluje nákup Avie A 21 Furgon pro
SDH Měrkovice za cenu do 50 000 Kč.
18. Rada bere na vědomí neuskutečnění nájmu
místnosti bývalé pošty k zajišťování pojišťovacích služeb a souhlasí se zrušením smlouvy od
1. 5. 2007.
19. Rada schvaluje Římskokatolické farnosti poskytnutí účelové dotace na nahrávání a výrobu
CD nosičů s hudební produkcí scholy ve výši
10 000 Kč.
10. Rada doporučuje předložený návrh oprav
místních komunikací pro rok 2007 a postupuje
zastupitelstvu obce.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 28. 5. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Rada obce Kozlovice rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka jednoho kusu cisternové automobilové
stříkačky CAS 15“ dle hodnotících kritérií s tím,
že touto nabídkou je nabídka firmy RS Truck
s. r. o., Moravní 1636, 765 02 Otrokovice.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 6. 6. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady (viz
prezenční listina — příloha)

14. Rada projednala a vzala na vědomí rozbor
hospodaření obce Kozlovice za I. čtvrtletí 2007.

11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Byla předána přístavba budovy obecního
úřadu. Drobné závady vzniklé zatečením se odstraní v nejkratším termínu, do odstranění
závad bude pozastavena platba 10 000 Kč.

15. Rada schvaluje rozšíření VO na horním
konci (nad II. křížem směr Hájenka Lesů ČR)

12. Rada obce Kozlovice na základě doporučení
hodnotící komise schvaluje jako nejvýhodnější

Kozlovice
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
— výměna oken tělocvičny ZŠ Kozlovice uchazeče: Firmu SBF PLAST s. r. o. Frýdek–Místek
(nabídnutá cena včetně DPH: 345 364,50 Kč)
13. Obec Kozlovice se podílí a je spolupořadatelem dvou akcí pořádaných pravidelně každý
rok, a to Den dětí a Den obce. Na Vánočním jarmarku se podílí finančně a technické zázemí
provádí obec svými zaměstnanci a technikou.
14. Radě byla předložena žádost firmy ŠMÍRA
PRINT, s. r. o. o povolení k umístění 2 ks informačních směrových tabulí pro návštěvníky
Obecné školy. Rada umístění informačních tabulí na nové zastávce v centru obce neschvaluje. Obec má záměr řešit toto označení některých důležitých objektů v obci jednotnými informačními tabulemi v rámci celé obce.
15. Rada bere na vědomí a postupuje ZO žádost
o možnost zajistit si na vlastní náklady změnu
územního plánu pro pozemek PK parc. č. 709
k. ú. Kozlovice ve výměře cca 2000 m2 ze zóny
zemědělské výroby do zóny bydlení. Dle zjištění můžou probíhat paralelně dvě změny ÚP.
16. Radě byl ředitelkou školy předložen předběžný odhad investičních nákladů pro budovu
základní školy, který činí cca 6 mil. Kč (fasáda,
okna, zahrada…).
Rada bere předběžný odhad investičních nákladů pro budovu základní školy na vědomí
a schvaluje podání žádosti do státního rozpočtu
o dotaci.
17. Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových
prostor v místnosti přísálí v budově Obecního
úřadu Kozlovice dohodou smluvních stran ke
dni 31. 5. 2007.
18. Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v místnosti přísálí v budově Obecního
úřadu Kozlovice za účelem provozování autoškoly. Cena pronájmu činí 616 Kč měsíčně.
19. Rada bere na vědomí zápis ze schůze stavební komise ze dne 16. 5. 2007.
10. Rada schvaluje nákup nového kopírovacího
stroje do 40 000 Kč.
11. Rada schvaluje nákup nového dataprojektoru, jelikož cena opravy původního je značně vysoká a nový bude mít 2 roky záruku.
12. Rada schvaluje vybírat od důchodců 10 Kč
za dovoz 1 obědu a ostatním účtovat skutečné
náklady, které činí 18 Kč za 1 oběd.
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13. Rada schvaluje zahájení přípravných projektových prací obnovy vodovodu a stokové kanalizace.
14. Rada obce Kozlovice bere na vědomí zrušení pečovatelské služby — rozvoz obědů k 30. 6.
2007 v obci Kozlovice, v souvislosti s přijetím
nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a na základě zákona č.109/2006 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o sociálních službách.
Rada obce Kozlovice schvaluje uzavření Smluv
o poskytnutí služby — dovozu obědů, uzavřených mezi Obcí Kozlovice jako poskytovatelem
služby na straně jedné a příjemci služby na straně druhé za částku 10 Kč (pro důchodce) a za
částku 18 Kč (příjemce služby — ostatní) za
dovoz 1 obědu a pověřuje místostarostu podpisem smluv.
15. Rada obce schvaluje komisi pro otevírání
obálek a hodnotící komisi včetně náhradníků
pro výběrové řízení akce „Projektová dokumentace — Modernizace budovy a celého areálu
Mateřské školy v Kozlovicích“ v tomto složení:
Mgr. Hana Ulčáková, Mgr. Jaroslava Minksová,
Lumír Červenka, ing. Miroslava Blablová, Václav Holub. Náhradníci: ing. Radmila Toflová,
Stanislav Pustka, Libor Král, Mgr. Miroslava
Bednářová, Mgr. Zdenka Krpcová.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 14. 6. 2007
Přítomno 12 členů zastupitelstva, 3 členové
omluveni.
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili čtyři občané.
Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 28. 3.
2007 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly
k němu vzneseny žádné námitky, považuje se
za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minula jsou splněna.
— Uzavřena Smlouva o úvěru na výstavbu
Sportovně rekreačního centra Kozlovice, splatnost první splátky 1. 7. 2007.
— Dotace na reprodukci požární techniky – cisternová automobilová stříkačka CAS 15 — probíhá výběrové řízení na dodávku (osloveno 9
firem, pouze 2 nabídky, byla podána námitka
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proti rozhodnutí zadavatele, běží lhůta na odvolání).
— COOP Morava s. r. o., Jednota F–M — dne
16. 5. 2007 proběhlo jednání za účasti zástupců
(jednatel COOP Brno, výrobní náměstek SD
Jednota F–M, za obec — starosta, místostarosta, předseda finančního výboru, předseda komise sociální a zdravotní) ohledně odkoupení
budovy stávající prodejny Jednota v Kozlovicích
obcí. Vlastník budovy COOP Brno si klade podmínku, aby prodejnu nadále provozovala Jednota F–M — dlouhodobý pronájem. Závěr jednání: obec nechá na vlastní náklady vypracovat
studii přestavby budovy — stanoví technické
řešení, součástí studie bude finanční propočet
— bude sloužit k dalšímu jednání — stanovení
výše kupní ceny, výše nájmu).
— Výstavba Sportovně rekreačního centra Kozlovice probíhá podle harmonogramu, vícepráce
kanalizace.
— Proběhlo výběrové řízení na dodávku oken
ve stávající tělocvičně ZŠ (zároveň byla podána
žádost o dotaci) – výměna proběhne v době
hlavních prázdnin.
— Probíhá výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ (okna,
elektroinstalace, zateplení, střech, úprava zahrady…), zároveň byla podána žádost o dotaci
z tzv. Norských fondů.
— Dokončuje se přístavba OÚ (schází dokončit
chodník).
— Je dokončeno kontejnerové hnízdo U Váhy.
— Probíhá oprava autobusové zastávky U Váhy.
— Probíhá realizace projektu Jednotný komunikační styl (grafický manuál, brožura o obci,
mapy, cedule, nový web, panoramatické foto,
virtuální 3D průlet obcí.).
— Je proveden prvotní návrh chodníků v obci
— (viz výkresy) — bylo provedeno na základě
připomínek a požadavků občanů podaných na
besedách s občany.
— Byla provedena instalace prvků na lepší průchodnost naší internetové sítě.
Mimo výše uvedené práce obec žije i kulturním,
sportovním a společenským životem — viz kalendář akcí, který v letošním roce čítá více než
50 podniků.
Obec se podílí především na třech akcích —
Dětský den (jen finančně) — tento již proběhl
— poděkování patří všem organizátorům této
akce, Den obce a Vánoční jarmark.
— Beskydský kulturný kruh — česko-polskoslovenská spolupráce — setkání se uskutečnilo

Kozlovice
na Slovensku — Orava, ČR — Kozlovice, Polsko
— uskuteční se ve dnech 16. a 17. 6. — Bialsko
Biala. V červenci proběhne festival Dni beskydske kultúry v Malatině.
V měsíci dubnu proběhly besedy starosty
a místostarosty s občany (na čtyřech místech),
besed se zúčastnilo asi 60 občanů. Z besed vyplynulo:
obec by měla razantněji řešit veškeré projevy
vandalizmu, porušování zákonů v oblasti životního prostředí (skládky na břehu potoka) atd.
— Prozatím se nebudou instalovat bezpečnostní kamerové systémy (obec je však na tuto variantu připravena).
— Zadní brána hřbitova zůstane uzamčena.
Hřbitov není park a platí zde hřbitovní řád —
přísný zákaz vodění psů, konzumace alkoholických nápojů a kouření. I toto porušení bude
obec postihovat.
— Dále se řešilo budování chodníků, kanalizace, řešila se problematika odpadů a studen.
— Byl vznesen požadavek na vybudování kryté
autobusové čekárny Ve Dvoře a instalaci svodidel na některých úsecích kolem hlavní silnice.
— Dále proběhly debaty o rozšiřování obce (na
toto téma proběhla anketa na internetových
stránkách obce).
Zastupitelstvo obce bere přednesené informace
na vědomí a souhlasí s nimi.
Dotazy:
— Pan Mgr. Štěpán Pustka — v zápise z rady je
uvedena informace, že byla podepsána smlouva — o jakou smlouvu se jedná?
— Pan starosta — Je podepsána nájemní
smlouva na pronájem příslušného spoluvlastnického podílu pozemku určeného pro vybudování příjezdové cesty za hřbitovem. Smlouvu
přislíbil podepsat i druhý spoluvlastník.
2. Závěrečné účty za rok 2006
2.1 Závěrečný účet obce za rok 2006
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce
za rok 2006 zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kozlovice. Obdrželi ho všichni členové zastupitelstva.
Při projednávání závěrečného účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkum hospodaření provedl Krajský
úřad Moravskoslezského kraje Ostrava. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

Kozlovice
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Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2006 bez výhrad.

lovice o výměře 28 resp. 27 m2. Kupní cena činí
75 Kč/m2.

2.2 Závěrečný účet SMOPO za rok 2006
Návrh závěrečného účtu Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice byl zveřejněn na úřední
desce Obecního úřadu Kozlovice. Členové zastupitelstva byli seznámeni s výsledkem přezkumu hospodaření SMOPO.
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2006 bez výhrad.

5. Darovací nabídka obci
Předmětem nabídky je pozemek parc. č. 3932 k.
ú. Kozlovice — ostatní plocha, ostatní komunikace — ve výměře 585 m2. Tato komunikace je
veřejně přístupná, je součástí turistické trasy
Hukvaldy — Frýdlant n. O.
Pokud by komunikace nebyla ve vlastnictví
obce, není možno žádat dotaci na její opravu.
Zastupitelstvo obce přijímá dar — pozemek ve
výměře 585 m2 od jeho vlastníka.

3. Opravy místních komunikací
Zastupitelstvo obce si vyhradilo rozhodování
o opravách místních komunikací. Členové zastupitelstva obdrželi soupis neopravených
místních komunikací.
Rada obce všechny komunikace fyzicky prohlédla a doporučila k opravám.
Byl vypracován předběžný odhad nákladů na
opravy — na dodavatele oprav proběhne výběrové řízení.
Dotazy:
— Pan Mgr. Štěpán Pustka — cesta Telecí —
oprava cesty již byla před několika lety provedena, cesta p. Škodík — souhlasí s opravou?
— Pan místostarosta — k cestě Telecí — jedná
se pouze o část této komunikace — úsek od
hlavní silnice po rodinný domek č. p. 252 (tato
část nebyla v minulosti opravena).
— Pan starosta — k cestě p. Škodík — část komunikace je na pozemku ve vlastnictví manželů Škodíkových — naopak manželé Škodíkovi
mají připlocené obecní pozemky, není prozatím jasné, jestli bude udělen souhlas s opravou.
— Pan ing. František Borák — cesta Kozlovice
— pila — Lhotka — cesta slouží jako příjezd pro
2 rodinné domy.
— Pan starosta — část této cesty byla již opravena (od hranice obce Lhotka — Kozlovice —
rodinný dům č. p. 448.
Tato cesta je součástí turistické trasy — Hukvaldy — Frýdlant n. O., obec nebude provádět
z vlastních prostředků, bude žádat dotaci.
4. Prodej obecních pozemků
Jedná se o pozemky na stavbu řadových garáží
u bytových domů č. p. 637, 638. Žadatelé o prodej pozemku zajistili na vlastní náklady geometrické zaměření — GP předložen členům zastupitelstva.
4.1 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 2901/4, 2901/5, 2901/6 k. ú. Koz-

6. Různé
6.1 Žádost o odkoupení RD
Zastupitelstvo obce obdrželo žádost o odkoupení rodinného domu č. p. 354.
Jednání zastupitelstva byla přítomna majitelka
nemovitosti. Členové zastupitelstva po objasnění situace konstatují, že se jedná o občanskoprávní vztah a obec nemůže do tohoto vztahu
zasahovat.
Tuto záležitost projednal osobně pan starosta,
žádost o odkoupení RD č. p. 354 projednala rovněž rada obce, která nedoporučuje odkoupení
nemovitosti. Obec může nabídnout pomoc —
zveřejnění nabídky prodeje nemovitosti na internetových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s odkoupením
rodinného domku.
6.2 Žádost o změnu územního plánu obce
Probíhá změna č. 4. územního plánu obce Kozlovice, jsou zpracovány Průzkumy a rozbory
(podle nového stavebního zákon) a Zadání
změny č. IV.
Na obec přicházejí nové žádosti o změnu územního plánu.
Zastupitelstvo obce v minulosti schválilo, že ten,
kdo bude chtít provést změnu mimo pořadí,
musí kompletně uhradit náklady na pořízení.
Paralelně mohou probíhat dvě změny.
Zastupitelstvo obce se nebude v průběhu projednávání změny územního plánu nebo tvorby
nového územního plánu obce Kozlovice vyjadřovat k novým požadavkům na změnu územního plánu s výjimkou požadavků, kdy navrhovatel změny prohlásí, že provede úplnou úhradu
nákladů na zpracování změny a na mapové
podklady v souladu s ustanovením § 45 odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
o změnu územního plánu — zařazení části po-
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zemku PK parc. č. 709 k. ú. Kozlovice ve výměře
cca 2000 m2 mezi plochy pro výstavbu rodinného domku, doplnění žádosti o změnu územního plánu s tím, že si žadatel zajistí změnu na
vlastní náklady, a žádost o přidání požadavku
na změnu územního plánu do návrhu zadání
změny č. 4 ÚP obce Kozlovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr změny
územního plánu obce Kozlovice — zařazení
části pozemku PK parc. č. 709 k. ú. Kozlovice ve
výměře cca 2000 m2 do zóny rozptýlené zástavby.
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o přiřazení požadavku na provedení změny územního
plánu do změny č. IV. územního plánu obce
Kozlovice z důvodu již vyhotoveného zadání
změny č. IV.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje pořízení
změny č. V. územního plánu obce Kozlovice, jejímž obsahem bude požadavek na zařazení části
pozemku PK parc. č. 709 k. ú. Kozlovice ve výměře cca 2000 m2 do zóny rozptýlené zástavby.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), provede úplnou
úhradu nákladů na její zpracování a na mapové
podklady navrhovatel změny.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dohody o úhradě těchto nákladů.
6.3 Splašková kanalizace
Obec Kozlovice je zařazena do aglomerace nad
2 000 EO, podle Směrnice EU má obec povinnost do roku 2010 řešit odkanalizování obce.
Obec obdržela souhlasné stanovisko vlastníka
ČOV Kozlovice — Sm VaK Ostrava, a. s. k budoucímu napojení nově budované kanalizační
sítě na stávající ČOV Kozlovice. Bylo provedeno
zaměření stávající sítě kanalizace. Byly zahájeny práce na vypracování studie splaškové kanalizace „zbytku“ obce.
Výsledek studie budou sloužit pro vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace a zároveň určí, kde všude bude obec
kanalizaci budovat. Studie bude zpracována
v souladu s podmínkami směrnice EU. Realizace vybudování kanalizační sítě bude vyžadovat
investici mnoha desítek miliónů korun, i když
obec bude žádat o poskytnutí dotace (dotace
činí 70—75 %, zbytek vlastní prostředky). Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí se
zahájením předprojekčních a následně projekčních prací na splaškovou kanalizaci v obci
v souladu se směrnicí EU.
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6.4 Obecní vodovod
Byly zahájeny první projekční práce na rekonstrukci obecního vodovodu — vodovodní řád je
místy starý 50 let, mnohé úseky řádu jsou již nevyhovující a nedostačující.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí
se zahájením projekčních prací na postupnou
rekonstrukci obecního vodovodu.
6.5 Diskuze
Chodníky — návrh budování chodníků v obci
byl vypracován na základě požadavků občanů
vznesených na besedách (viz výkres). Většina
chodníků by měla vést v silničním pozemku
(Správa silnic MSK), v některých úsecích však
bude nutno použít i soukromé pozemky — jednání s vlastníky.
Úprava prostranství před mostem z Myslíku,
točna u pily — plánována úprava — zamezení
vjezdu kamiónů, vítací tabule — součástí projektu Jednotný komunikační styl (dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje).
Jedná se o akce, na které obec bude žádat dotace (EU, Krajský úřad MSK, ministerstva…).
Pan starosta na závěr požádal všechny členy zastupitelstva, členy výborů, komisí o zvýšené úsilí
a pomoc při zajišťování všech plánovaných akcí.
Mgr. Štěpán Pustka — při výběrovém řízení doporučuje uvádět v zápisech rady nabídkové
ceny — prozatím byl uváděn pouze odkaz na
přílohu.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 27. 6. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady a Mgr.
Hana Ulčáková.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Dokončuje se oprava autobusové zastávky
U Váhy.
— Pokračují venkovní terénní úpravy přístavby
OÚ (plot, chodníky).
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
12. Rada schvaluje Kupní smlouvu č. 602/2007,
uzavřenou podle § 409 a následujících, zákona
čís. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami RS Truck
s. r. o., Otrokovice, jako prodávajícím a obcí Koz-
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lovice, jako kupující, na dodávku 1 kusu cisternové automobilové stříkačky CAS 15, RENAULT
MILDUM 240, 14.4×4 OFF ROAD CAS 15 WAWRASZEK, a pověřuje tímto starostu podpisem
smlouvy. Cena 4 649 000 Kč (2 mil. dotace MV)
13. Rada schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou
mezi zhotovitelem SBF Plast s. r. o., Frýdek–Místek a objednatelem Obcí Kozlovice na dodávku
a montáž plastových oken na veřejnou zakázku
Výměna oken tělocvičny ZŠ Kozlovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Cena
354 364,50 Kč.
14. Rada neschvaluje žádost o pronájem autobusové zastávky Kozlovice střed (směr F–M)
k podnikání a propagaci obce Kozlovice.
15. Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy
na pronájem části obecního pozemku p. č. 1974
k. ú. Kozlovice ve výměře 60 m2 dohodou ke dni
30. 6. 2007. Pozemek bude uveden do původního stavu.
16. Rada schvaluje zřízení nového světelného
bodu na horním konci nad rest. U Kováčka
a umístění „zóna 30“ na místních komunikacích. Zřízení světelného bodu a umístění zón
bylo vyvoláno občany při besedách se starostou
a místostarostou.
17. Rada obce Kozlovice na základě doporučení
hodnotící komise schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
— „Projektová dokumentace — Modernizace
budovy a celého areálu Mateřské školy v Kozlovicích“ firmu Kocych Architects Frýdek–Místek.
Nabídnutá cena včetně DPH je 654 500 Kč. Zároveň rada, po uplynutí lhůty pro podání námitek, pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s touto firmou.
18. Moravskoslezský kraj schválil dotační program s názvem „Program na podporu přípravy
projektové dokumentace pro strukturální fondy
EU“. V tomto dotačním programu je možno
žádat o 50% dotaci na přípravu projektové dokumentace projektů.
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce ZŠ Kozlovice“. Žádost připraví ředitelka školy.
19. Nově budované Sportovně rekreační centrum — tělocvična, hřiště, fitcentrum a dále pak
stávající tělocvična a multifunkční hřiště u FC
budou vyžadovat správce, který bude mít za
úkol zajištění obsazenosti, dohled nad provo-
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zem, organizování sportovních akcí atd. Údržbu budou zajišťovat stávající zaměstnanci obce.
Úklid nově vybudovaných zařízení zajistí „škola“.
Náklady s tím spojené uhradí škole obec.
Rada souhlasí s přijetím nového zaměstnance
na pozici správce sportovních zařízení obce.
Tato informace bude uveřejněna na internetových stránkách obce.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 16. 7. 2007
Jednání se zúčastnili 4 členové rady, omluvena
Mgr. Minksová Jaroslava.
11. Rada bere na vědomí, že jednotlivá usnesení jsou plněna.
12. Rada schvaluje pro opravu místních komunikací firmu Lesostavby Frýdek–Místek a. s.
Frýdek–Místek a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.

Životní prostředí
Při velké vodě
postávali lidé po březích a chytali, co voda
přinesla (převážně dřevo). Ani při letošním suchém počasí by nepřišli zkrátka, protože i malá
voda může přinášet „poklady“. Stačí se projít
kolem Ondřejnice (i jiných potoků) a můžete
„ulovit“ pneumatiku, buben od pračky, autobaterii, holínku, blatník od motorky, barel, spoustu
PET lahví a jiných obalů… Do středu obce pod
splav dokonce připlaval (od moře?)… viz foto.
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Kozlovice
Ze života hmyzu

S hmyzem se setkáváme všude kolem sebe —
ve volné přírodě, na zahradě i doma. Přestože
hmyz je vůbec nejpočetnější skupinou organismů na světě (bylo popsáno 1,3 mil. druhů — ve
střední Evropě žije přes 40 000 druhů), moc
toho o něm nevíme. Mimo barvami hýřící motýly vnímáme snad ještě vážky, brouky a některé druhy blanokřídlých (mouchy, včely, čmeláky, vosy…)
Zpočátku člověka zaujalo jen několik málo
druhů, které mu poskytovaly své produkty.
První včely pro med začal chovat asi před 7 000
lety, postupně využíval vlákno bource morušového i dárce barviv např. červce nopálového.
Teprve mnohem později zjistil, že hmyz potřebuje z daleko závažnějších důvodů — bez opylení hmyzem většina rostlin nepřinese úrodu
(rostliny jsou prvním a nejdůležitějším článkem v potravním řetězci).
Postupně člověk v přírodě objevil i dravé
druhy hmyzu, které mu pomáhají likvidovat
škůdce, kteří ničí jeho úrodu a majetek. Poznal
například, že slunéčko sedmitečné chrání jeho
rostliny před mšicemi (samička klade až 100 vajíček a každá vylíhlá larva jen během svého vývoje spotřebuje 600 mšic), že lesní mravenci
(jedno středně velké mraveniště má 500 000 —
800 000 dělnic) brání les před mniškami a pilatkami, kobylky se živí převážně mouchami
a housenkami, zlatoočka obecná (drobná, průsvitně žlutozelená „jepice“ navečer létající ke
světlu) se výhradně živí mšicemi, střevlík zrnitý,
ale i ostatní velcí draví střevlíci likvidují mandelinku bramborovou a plže, vosy a sršni loví
mouchy (u sršňů tvoří mouchy 90 % jejich potravy), pavouk křižák (samička) každý den při
východu slunce spřádá (po sežrání staré) novou
kruhovou síť, do níž se během dne chytí až 500
kusů různého hmyzu. V kraji, kde nejsou žádní
chrobáci (likvidující trus), nelze pustit na pastviny dobytek — hmyz je v přírodě nenahraditelnou zdravotní službou, která odklízí odpadky,
trus a zdechliny.
Člověk musí být hmyzu za mnohé vděčný a to
bez ohledu na spoustu škodlivých druhů, které
snáze upoutávají jeho pozornost. Každý si
všimne okousaného zelí, červotočem provrtaného nábytku či moly zničených šatů a myslí si,
že chemie všechno rychle vyřeší. Velmi snadno
však může svým zásahem způsobit ještě větší
kalamitu, například vyhubením druhu, bez kte-

rého se neobejdeme. Proto je třeba se o hmyz
a jeho úlohu v přírodě zajímat a nejen ho ničit,
ale i chránit.

Kozlovice
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Hmyz tvoří na této planetě drtivou většinu
a člověk musí najít způsob, jak s touto většinou
v míru a ku prospěchu obou stran žít.
(Použitá literatura — Roland Gerstmeier:
Hmyz)
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
Proč školní vzdělávací program?
V letošním školním roce zahájí škola výuku
podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Ten škola vytvořila na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání (RVP), se kterým se v případě zájmu
můžete seznámit na internetových stránkách
www.rvp.cz.
Povinnost školy vypracovat vlastní ŠVP vyplývá ze Školského zákona, který schválil parlament ČR v září r. 2004 a který zakotvil reformu
českého školství.
Pedagogové každé školy si mají vytvořit takový vzdělávací program, který bude přizpůsoben
podmínkám školy, jejímu zaměření, prioritám
a potřebám. Vzdělávání nebude orientováno na
tradiční nástroje jako je paměť, memorování,
dosazování hotových vzorců, ale bude zdůrazňovat dovednosti u žáků, jejich schopnosti, rozvoj osobnosti a nadání, kreativitu, fantazii.
Cílem není jen dohodnout se „kdy, kde, jak,
a co budeme učit“, ale chceme vytvořit pracovní prostředí, které bude stimulovat, chránit
a podporovat žáky, zajistí, aby se dítě optimálně
vyvíjelo, mohlo vyniknout v těch oblastech,
které nejlépe zvládá. A to vše samozřejmě při
dodržování pevně a jasně stanovených pravidel
pro veškeré činnosti. Ta budou muset být všemi
dodržována, aby se zajistila bezpečnost dětí při
rozličných aktivitách v činnostním učení.
V tomto roce se výuka podle nového ŠVP týká
pouze 1. a 6. tříd, ostatní ročníky dobíhají předcházející vzdělávací programy — pro nás to je
program Základní škola.
Proč název vlastního ŠVP Rosnatka?
Na území obce Kozlovice se v přírodní rezervaci nachází vzácná, léčivá, masožravá a zákonem chráněná rostlina Rosnatka okrouhlolistá.
Její existence na našem území nás inspirovala k tomu, abychom si ji vybrali jako název pro
náš ŠVP. Hledali jsme něco zvláštního a zároveň
charakteristického pro naši vesnici a tím i pro

školu. Její název nám v podobě jednotlivých
písmenek posloužil na rozpracování všeho pozitivního, co můžeme žákům u nás ve škole nabídnout.
Také proto, že doufáme, že námi sestavený
školní vzdělávací program bude pro žáky stejně
zajímavý. Chtěli jsme upozornit na to, že v naší
okolní přírodě se nachází mnoho krás a zvláštností, které je třeba znát, chránit a „opečovávat“
jako žáky, kteří naši školu navštěvují.
Jak probíhala tvorba ŠVP u nás ve škole?
Tvorbě ŠVP předcházelo dlouhé období příprav, spojené s velkým kvantem školení celého
pedagogického sboru i jednotlivců, následovala
SWOD analýza školy a velká diskuze okolo ní —
materiální a personální podmínky, silné a slabé
stránky školy, priority a zaměření školy, učební
plán, nabídka volitelných předmětů, hodnocení
žáků…, pravidelná „pracovní odpoledne“, kdy
se rozpracovávaly jednotlivé kapitoly pro potřeby naší školy, mnohahodinová vypracování zadaných částí v mimopracovní době. Byla to
práce opravdu namáhavá, náročná a plná nečekaných překážek a nástrah, protože jak je to
v naší republice zvykem, potřebné informace se
dostávaly do školy s velkým zpožděním a mnohdy až „po funuse“, a již připravené části se přepracovávaly, což bylo velmi únavné a odrazující.
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V červnu 2007 dokončil pedagogický sbor
pod vedením 2 koordinátorů (Mgr. Eva Kryšková a Mgr. Eva Kvapilová) svou 1. verzi školního
vzdělávacího programu a předal ji ke schválení
řediteli školy. Tuto verzi předložila ředitelka
školy v srpnu Školské radě, která se k ní měla
možnost vyjádřit. Pro veřejnost je od září k nahlédnutí v ředitelně školy a rodičovská veřejnost se k ní může vyjadřovat buď osobně, nebo
prostřednictvím školské rady. Naše sdělovací
prostředky změnám ve školství nevěnují příliš
pozornost, pokud ano, mnohdy zkresleně. Veřejnost tedy o nich mnoho neví. Proto je velmi
důležité, aby zákonní zástupci žáků s námi
o všem, co je trápí i těší, diskutovali, říkali své
názory, o všem nás informovali. Bude dobré,
budou-li častěji než doposud, pokud tak neučiní osobně, oslovovat školskou radu, která bude
rodičovské názory a požadavky prezentovat
dále.
Tato verze ŠVP určitě není konečná, je to dokument, který se bude pravidelně aktualizovat
a vylepšovat dle potřeb pedagogů, žáků, i rodičovské veřejnosti. Věříme, že se nám podaří postupně vytvořit takový dokument, který bude
přínosem nejen pro žáky (a přes ně samozřejmě
pro jejich zákonné zástupce), ale i pro samotné
pedagogy, kteří budou mít radost z úspěšné
práce dětí.
Jaká je struktura ŠVP?
Identifikační údaje školy
Charakteristika školy
Charakteristika školního vzdělávacího programu
Učební plán
Učební osnovy
Hodnocení žáků a autoevaluace školy
Komu je ŠVP určen?
1. Především je vytvářen pro školu — pro pedagogické pracovníky, kteří do něj vkládají
svou osobnost, náměty, představy, pokyny
a pravidla, která budou základem jejich každodenní a celoroční práce.
2. Pro zákonné zástupce žáků, žáky samotné,
případně i širší veřejnost: Rodiče by mělo zajímat, na co klade škola ve vzdělávání důraz,
jaký styl práce prosazuje, jaká je povinná, nepovinná, volitelná nabídka školy, jaký je systém hodnocení žáků, jak škola pracuje s žáky
mimořádně nadanými i se žáky se speciální
mi potřebami, apod. Jako stále naléhavější se
jeví potřeba úzké spolupráce školy a rodiny.
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3. V neposlední řadě je určen pro správní, kon
trolní i jiné úřady, pro zřizovatele školy — ti
budou v ŠVP hledat informace nutné pro
kontrolu školy, další možné postupy v celkové koncepci vzdělávání, vydavatelskou činnost apod.
Co se dovíme o Rosnatce okrouhlolisté v Atlasu rostlin?
Botanická charakteristika:
Vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů. Listy
dlouze řapíkaté, čepel okrouhlá, na rubu lysá,
zelená, na líci hustě pokrytá červenými žláznatými chlupy — tentakulemi. Stvol 4—10 cm vysoký, 4—7× delší než listy, načervenalý, později
hnědý, lesklý, lysý, nesoucí 4—10 květů. Kališní
cípy úzce vejčité, zelené, korunní lístky kopisťovité, bílé. Plody jsou vejcovité tobolky s drobnými semeny.
Místa výskytu:
Vyskytuje se na vrchovištích, rašeliništích, rašelinných loukách, horských prameništích. Roste
na kyselých podkladech a extrémních stanovištích většinou s nízkým obsahem živin a kyslíku
a s hladinou vody vystupující na povrch.
Význam a zajímavosti:
Rosnatka je masožravá rostlina. Roste na půdách chudých na živiny, a tak je musí získávat
jiným způsobem. K tomu jí slouží listy opatřené
tentakulemi — žláznatými chlupy zakončenými kapičkou lepkavé tekutiny připomínající
rosu (odtud i název). Pokud hmyz usedne na
list, přilepí se a v boji o přežití na sebe přilepuje stále více tentakulí, až jej list obalí a pohltí.
Poté je hmyz rozložen enzymy vylučovanými
rostlinou a rostlina z něj získá potřebné živiny.
Rosnatka obsahuje množství význačných
látek — naftochinony, např. droseron, methyljuglon a plumbagon se spasmolytickými účinky.
Dále obsahuje flavonové glykosidy, organické
kyseliny, stopy kyanogenních sloučenin a další
látky. Významné jsou enzymy a slizy v exkretech
trávicích žlázek a lapacích chlupů. Je to léčivka,
používá se nať, která se však nesmí sbírat z důvodu ochrany rostliny! Rosnatka se používá
k léčbě průdušek, proti křečím, arterioskleróze,
cukrovce (výrazně snižuje hladinu krevního
cukru), má silné antibakteriální působení a je
močopudná. V současnosti český farmaceutický
průmysl rosnatku nevyužívá a nesbírá se ani pro
využití v lidovém léčitelství. Dříve z ní bylo vyráběno mnoho preparátů, ať už čaj na podporu
vykašlávání s antisklerotickými účinky, kapky
proti kašli nebo likér „rosolka“.
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Ochrana:
Rosnatka okrouhlolistá je ohrožená rostlina
(C3), zákonem je chráněna dokonce jako silně
ohrožená (§ 2). Stále je však na tom ještě o něco
lépe než další dva druhy u nás rostoucích rosnatek — rosnatka anglická (Drosera anglica) a rosnatka prostřední (Drosera intermedia), které
patří mezi kriticky ohrožené druhy. Rosnatka
okrouhlolistá je ohrožena destrukcí stanovišť
svého výskytu — zejména jejich vysoušením
(hlavně v nižších polohách), případně těžbou
rašeliny. Velmi jí uškodilo nadměrné sbírání
k léčebným účelům a sběr pěstiteli masožravých
rostlin. A takhle Rosnatka okrouhlolistá vypadá:

Mgr. Hana Ulčáková

Co nás trápí…
V loňském školním roce jsme se potýkali
u našich žáků s některými problémy, kterým by
se dalo ve spolupráci s Vámi, rodiči, předejít:
— Nenošení pomůcek do školy: Přihlásili jsme
se do sítě Tvořivých škol. Ve výuce používáme nové formy a metody práce, které jsou
založeny na vlastní tvořivé činnosti žáků,
díky níž si lépe a dlouhodobě osvojí nové
poznatky. Bez potřebných pomůcek není
možné tímto způsobem výuku vést. Proto je
nutné, aby k povinnému vybavení pouzdra
každého žáka (a tím myslíme i žáka 9. ročníku) patřily kromě psacích a rýsovacích potřeb také nůžky, černý hrubší fix, lepidlo,
alespoň 3 barevné pastelky.
— Omlouvání žáků z důvodu nepřítomnosti ve
škole: Školní řád rodiči ukládá za povinnost

omluvit své dítě ve škole z důvodu nemoci
nejpozději druhý den jeho nepřítomnosti ve
škole, z rodinných důvodů pak vždy předem, nejpozději v den nepřítomnosti před
zahájením výuky (telefonicky na číslech
558 697 204, 602 251 262, e-mailem na adresu skola@kozlovice.cz nebo osobně). V loňském roce se tak nestávalo. Množily se případy, kdy sám učitel musel telefonovat
domů rodičům, aby zjistil, proč jejich dítě
není ve škole. Rodinné důvody omlouvali
rodiče se zpožděním. Někdy se museli učitelé dlouho dožadovat omluvenky v žákovské knížce, kterou musí žák předložit třídnímu učiteli v den nástupu do školy po absenci.
— Omlouvání z hodin tělesné výchovy, nenošení cvičebních úborů: V poslední době narůstají zástupy žáků před hodinou tělesné výchovy s lístečkem v ruce, na němž jsou
různé důvody, proč nemá cvičit. Připomínáme proto, že všechny omluvenky z vyučování musí být v žákovské knížce. Vážení rodiče,
přehodnoťte však při psaní omluvenek tohoto typu, jestli jsou opravdu nezbytně
nutné. Uvědomte si, že hodiny tělesné výchovy jsou mnohdy pro Vaše dítě jedinými
hodinami aktivního pohybu týdně, kdy se
může protáhnout po zdlouhavém vysedávání u televize nebo počítače. A co se týká „zapomínání“ cvičebního úboru — připomínám, že známka z tělesné výchovy (podle
klasifikačního řádu) mimo jiné vychází i ze
vztahu žáka k předmětu. Pokud žák během
jednoho měsíce „zapomene“ opakovaně
několikrát cvičební úbor, nevypovídá to
o jeho kladném vztahu k tělesné výchově.
Nebylo by škoda zbytečně si kazit vysvědčení sníženou známkou právě z tohoto předmětu?
— Exkurze, návštěva divadla, kina, vycházky
do přírody: Tyto akce jsou součástí učebního
plánu, tedy pro všechny žáky povinné. Rodiče si tuto skutečnost často neuvědomují
a nechávají své dítě z různých důvodů
doma. Uvědomte si, prosím, že tímto porušujete Zákon o rodině, konkrétně povinnost
rodiče posílat své dítě řádně do školy. Je
zvláštní, že jakmile má jít třída na vycházku
do přírody, z 18 dětí najednou 9 žáků „onemocní“ (stalo se v loňském školním roce).
Nepotřebovaly by snad raději vaše děti pohyb v přírodě místo dalšího lenošení doma?
— Reprezentace školy na sportovních soutě-

22

Kozlovice

žích: Bylo vždy ctí pro dítě, že může školu
reprezentovat v nějaké soutěži v oblasti, ve
které vyniká, a uspět. Dítě, které má dar
sportovního nadání, tak může učinit například na závodech v Brušperku, které každoročně pořádají školy povodí Ondřejnice.
V letošním roce jsme ale opět narazili na nezájem rodičů, kteří odmítli své dítě na závody pustit, aby se tam „neuhnalo“. Copak
chceme ze svých dětí vychovat „cukrové panenky“?
Zahajujeme nový školní rok. Děti nastoupí do
školy, po které rodiče vyžadují, aby se o ně
nejen co nejlépe postarala, ale vychovala z nich
vzdělané a dobré lidi. Ale to nejde bez pomoci
Vás, rodičů. Na výchově Vašich dětí, našich
žáků, musíme spolupracovat, spolu se radit,
pomáhat si, a pokud se nám něco nelíbí, měli
bychom o tom spolu diskutovat. Proto budeme
rádi, když za námi do školy přijdete s jakýmkoli
dotazem, žádostí nebo problémem, týkajícím
se Vašeho dítěte. Společně jistě najdeme možnost, jak problém vyřešit a dítěti pomoci.
Zdenka Krpcová, výchovný poradce

Škola a dotace
Škola se v letošním roce zapojila do následujících dotačních programů:
1. Rozvojové programy MŠMT.
— Projekt Podpora méně vyučovaných jazyků v roce 2007. Zde jsme již získali dotaci
na výuku ruského jazyka. Tento jazyk se
učí někteří žáci současného 9. ročníku
a polovina žáků 7. ročníku jako jeden
z volitelných předmětů a vedle anglického jazyka jako svůj druhý cizí jazyk.
— Projekt Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách
v roce 2007. Cílem programu je podpořit
environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu realizovanou v souladu se školními vzdělávacími programy nebo dosavadními vzdělávacími programy. O dotaci
zatím nebylo rozhodnuto.
2. Dotační programy zaměřené na investiční
akce, do kterých se škola zapojila se souhlasem svého zřizovatele:
— Regionální program MMR Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Byla podána žádost na

dotaci na výměnu oken ve stávající tělocvičně. Dotace nebyla přidělena.
— Program MF v oblasti zahraniční pomoci,
kde se státy EHP/Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech jako
např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora
soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.
Do Fondu na přípravu projektů byla podána žádost o dotaci na přípravu projektové dokumentace na projekt Modernizace budovy a celého areálu mateřské školy
v Kozlovicích. Dotace nebyla schválena.
Škola se však zapojí s tímto projektem do
další výzvy MF v rámci Finančního mechanismu EHP/Norsko.
— Program Moravskoslezského kraje Pro
gram na podporu přípravy Projektové dokumentace 2007, kde byla podána žádost
na projektovou dokumentaci na celkovou
rekonstrukci budovy základní školy. O dotaci zatím nebylo rozhodnuto.
J. Minksová, zástupkyně ředitelky školy

Valašská dědina
Před 70 léty zemřel
prezident Osvoboditel —
Tomáš Garrigue Masaryk
Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září
na věky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.
Tak zněly úvodní verše básníka J. Seiferta,
kterými reagoval na tuto smutnou zprávu.
Také v naší obecní kronice je obsáhlý zápis
o skonu TGM. Cituji podstatné části:
„Dne 14. září 1937 zemřel na svém sídle v Lánech první prezident ČSR — prezident Osvoboditel — Tomáš Garrigue Masaryk ve věku 87 let,
6 měsíců a 7 dnů.
Bylo to smutné — mlhavé ráno, kdy rozhlas
po dlouhém vysílání smuteční znělky ohlásil
obyvatelstvu tuto truchlivou zprávu. V celé ČSR
zavládl hluboký smutek.
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né republiky, celou Masarykovou vírou v nesmrtelnost lidské duše a božský řád věcí, že
TGM se dívá na nás dál.“
Jan Červenka

Skautský tábor 2007
Jako každý rok i letos jsme se vydali strávit
několik dnů pod stany. Od 1. do 10. července se
louka uprostřed lesů poblíž Trojanovic – Bystré
proměnila v antické Řecko, ve kterém se čtyři
starověká města snažila v celotáborové hře
usmířit rozzlobené bohy.
Kromě toho jsme se také učili fotit, uzlovat,
vařit na ohni, dávat první pomoc, dozvěděli se
něco o skautingu v USA, hráli spoustu her, zpívali u táboráku, batikovali a spoustu dalšího.
Hlavně jsme si však na chvíli vyzkoušeli, jaké
to je starat se sám o sebe, být několik dní bez
maminky, bez teplé vody a elektřiny, ale se
spoustou kamarádů.
Dalmy

Dle lékařských zpráv popisují se poslední dny
milovaného mrtvého:
13 dní před smrtí objevil se u pana prezidenta o půlnoci záchvat trombosy (ucpání mozkové tepny). V deseti dnech se organismus skoro
88letého muže zbavil tohoto neduhu, ale byl
napaden jiným: zánětem plic. Zápas trval jen 48
hodin. 14. září o 1 hodině počala akce srdeční
nezadržitelně klesati, dýchání se zvolňovalo
a sláblo. Nemocný byl po celou dobu klidný, dýchání se zastavilo ve 3.27 a činnost srdeční ve
3.29 hodin.
Před posledními okamžiky prezidentova života přistoupili těsně k jeho loži členové rodiny,
prezident ČSR Dr. Edvard Beneš s chotí paní
Hanou Benešovou a předseda vlády Dr. Milan
Hodža. Kancléř Dr. Šamal — dlouholetý tajemník prezidentův, MUDr. Schenk a ošetřovatelky
stály v pozadí. V hlavě stáli dr. Maixner a prof.
Hynek. Když TGM zemřel, rozloučili se s ním
členové rodiny, prezident a předseda vlády.
V zápisu obecní kroniky je podrobný popis
průběhu pohřbu až po pohřbení v Lánech —
z Kozlovic se zúčastnil ředitel školy p. Šebrechin.
S TGM se loučil i spisovatel Karel Čapek v LN:
„I v tuto chvíli smutku věřme a doufejme, obča-

Kozlovičtí skauti přivítali nové
století skautingu na Skalce
Prvního srpna uplynulo právě přesně sto let
od chvíle, kdy byl zahájen první skautský
tábor na světě. Skautské století a příchod druhého přivítalo 40 000 000 skautů na celém
světě a mezi nimi také tisíce skautů na 120 horách a kopcích v Čechách a na Moravě.
Skupinky skautů a skautek vyrazili na kopce
brzy ráno, aby jako jedni z prvních spatřili úsvit
dalšího století, ve kterém bude skauty na celém
světě spojovat nejen symbolický šátek, ale především životní hodnoty a postoje a přístup
k přírodě a k druhým lidem.
Kozlovičtí skauti, spolu se skauty z Brušperka, Krmelína a Staříče, vyrazili na Skalku už 31.
července a na jejím vrcholu přenocovali. 1.
srpna v 5.23 ráno, kdy zpoza Lysé hory vystoupal sluneční kotouč, si tu společně připomněli
svůj skautský slib.
Na vrcholy hor a kopců vyšplhali skauti na
celém světě. První spatřili nové století skautingu skauti ostrovního státu Kiribati, postupně se
přidaly tisíce skautů z 216 států a teritorií, ve
kterých dnes skauting existuje.
Skauti Kozlovice
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1. říjen — Mezinárodní den seniorů
Starý člověk není nikdo jiný než mladý člověk, který přispěl k ekonomické prosperitě své země
a jemuž je společnost zavázána. Je to týž člověk se stejnými zájmy, stejnými právy a povinnostmi
občana.

Blahoslavenství starého člověka
Blahoslaveni, kteří nelitují času a rádi hovoří se starým člověkem,
kteří pochopili, že jeho sluch slábne a opakují, na co se jich několikrát tázal.
Blahoslaveni, kteří pochopili jeho stesk po uplynulém mládí,
kteří trpělivě poslouchají stále stejné jeho historky.
Blahoslaveni, kteří dovedou odpustit jeho třesoucím se rukám a vrávoravému kroku,
kteří mu tvrdí, že je jim milý a že ho ještě potřebují.
Blahoslaveni, jejichž dobrota a láska mu ulehčuje cestu k věčnosti.
Matylda Sysalová (*1911)

IV. ročník Svatováclavského
hudebního festivalu 28. září —
28. října 2007 (www.shf.cz)
9. 10. 2007 19.00 Kozlovice
kostel sv. Michaela archanděla

Brněnský vokální soubor Societas Incognitorum
Eduard Tomaštík
umělecký vedoucí
Yvetta Fendrichová
soprán
Kateřina Šujanová
soprán
Daniela Tomaštíková alt
Eduard Tomaštík
tenor, varhanní positiv

Kozlovice
Martin Šujan
Marek Čermák
Jan Krejča
Ondřej Michal
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bas
varhanní positiv
theorba
barokní violoncello

Program: „Zapomenuté klenoty raně barokní
Moravy“
Claudio Cocchi: Domine ad adiuvandum me ā 5
Claudio Cocchi: Domine probasti me ā 5
Jacobus Handl Gallus: Ecce quomodo moritur
justus ā 5
Jacobus Handl Gallus: Laudate Dominum ā 4
Allessandro Piccinini: Toccata a allemana theorba solo
Giovanni Battista Alovisi: Salve Christi Sancta
parens ā 2
Giovanni Battista Alovisi: O Bone Iesu ā 2
Giovanni Battista Alovisi: Quid mihi est in Caelo
ā3
C. Cocchi: Credidi propter ā 5
D. Gabrielli: Sonata a violoncello solo con il b.c.
Orlando di Lasso: Hecque ter triplici ā 3
Giovanni Pierluigi da Palestrina: O vera summa
sempiterna ā 5
Giovanni Battista Alovisi: Regina Caeli ā 3
C. Cocchi: Laudate Dominum ā 5

Societas Incognitorum
Je brněnský vokální soubor, který se zabývá
interpretací tzv. staré hudby. Tímto termínem je
dnes běžně označována hudba do 18. století.
Poněkud složitějším názvem byl ansámbl obdařen na svém vůbec prvním koncertě, a protože
nechtěl rozšiřovat řady „Music“, „Capell“ a „Ensemblů“, už si jej ponechal. Mimochodem —
Societas Incognitorum (v překladu Společnost

neznámých) v minulosti skutečně existovala —
tento spolek (celým názvem Societas eruditorum incognitorum in terris austriacis) byl založen moravským baronem Josefem Petrášem v r.
1746 v Olomouci pro podporu umění a nejmodernějších myšlenek jak na poli vědeckém tak
kulturním. Sdružení pokrokově smýšlejících
učenců se stalo vůbec prvním svého druhu na
území Rakouska. Soubor zpočátku repertoárově vyrůstal na dílech předních renesančních
a raněbarokních skladatelů jako Gesualdo,
Hassler, Monteverdi, Schütz,… Posléze se však
jeho pozornost obrátila jiným směrem. Začal
vyhledávat a objevovat autory, jejichž život
a tvorba úzce souvisí s českým a moravským regionem, avšak kteří zůstali dnešní veřejnosti —
a to i odborné — zcela utajeni. Objevil tak řadu
skvostných špičkových děl, která jsou přinejmenším na stejné (ne-li vyšší) úrovni jako díla
jejich světově proslulejších kolegů. Právě tato
činnost je pro soubor charakteristická a velmi
ceněná v odborných kruzích. Dnes tyto skladby
tvoří širokou repertoárovou základnu ansámblu, s níž podnikl nespočet světových novodobých premiér, a v tomto počínání hodlá také
pokračovat s řadou dalších unikátních titulů,
které má nyní k dispozici. Název souboru tímto
navíc získal nový rozměr — s trochou nadsázky
se dá říct, že Societas Incognitorum představuje širokému obecenstvu jakousi „společnost neznámých“ vynikajících autorů, kteří však nepochopitelným řízením osudu neprávem zapadli
v toku času. Soubor pracuje většinou ve složení
5—6 zpěváků s doprovodem dvou nástrojů
bassa continua (k tomu využívá nástroje jako
theorba, arciloutna, varhanní positiv, cembalo,
barokní violoncello…). Vyžaduje-li to konkrétní
projekt, obsazení se rozšiřuje, či naopak zužuje.
Dnes je ansámbl řazen mezi čelní interprety
staré hudby u nás. Koncertuje na nejvýznamnějších hudebních festivalech a díky unikátnosti jeho projektů o něj mají často zájem televizní
a rozhlasová studia. Societas Incognitorum má
v současnosti na kontě 4 CD, která se těší velkému uznání u nás a hlavně v zahraničí — všechna sklidila úspěch v podobě nejvyšších ocenění
prestižních hudebních časopisů: Z hudební pokladnice kroměřížského zámku — Disk měsíce
10 de Repertoire, čas. Repertoire; A. V. Michna
z Otradovic — 2. nejvyšší ocenění čas. Le
monde de la musique (nahráno se Scholou Gregorianou Pragensis, um. vedoucí David Eben);
B. M. Černohorský Laudetur Jesus Christus, —
nejvyšší ocenění 5 diapasons, čas. Diapasons
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(nahráno se souborem Hipocondria); Zapomenuté klenoty raně barokní Moravy — nejvyšší
ocenění 5 diapasons, čas. Diapasons. Téměř ve
všech případech se jedná o novodobé světové
premiéry a kromě vysoké úrovně interpretace
kritika oceňuje právě přínosnost a objevnost
projektů. Posledně jmenované CD je unikátní
i díky skutečnosti, že bylo natočeno ve spolupráci se světově proslulým americkým loutnistou, uměleckým vedoucím souboru Tragicomedia — Stephenem Stubbsem.
Eduard Tomaštík — umělecký vedoucí
Po absolvování bratislavské konzervatoře
(hra na cimbál) vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění obor dirigování sboru
pod vedením doc. Josefa Pančíka a dirigování
orchestru u prof. Otakara Trhlíka a Jana Zbavitele. V letech 1996—1998 působil jako asistent
sbormistra operního sboru Janáčkova divadla
v Brně a Brněnského akademického sboru. Od
konzervatorních let se intenzivně zabývá interpretací hudby 16. a 17. století na základě podrobného studia dobových pramenů. Ve středu
jeho zájmu stojí hudba duchovní, zvláště pak
hudba česká ve vztahu s okolními zeměmi.
Svou badatelskou činností pravidelně přispívá
k objasňovaní hudebně-historických vztahů
v evropském měřítku. K původnímu oboru —
hře na cimbál — se vrátil v souvislosti s nynější
hudební orientací a znovu se zabývá tímto nástrojem z hlediska historického vývoje a jeho
uplatnění v hudbě duchovní i světské. V roce
1998 založil komorní soubor staré hudby Societas Incognitorum, jeho je dodnes uměleckým
vedoucím.

Regionální značce v Beskydech
se daří
Značka původu pro místní výrobky s názvem
„Vyrobeno v BESKYDECH®“ byla prvním šesti
výrobcům udělena na začátku roku 2006. Po
roce a půl své existence dosáhla velkých úspěchů, letos na jaře byl udělen už 20. certifikát
a celkový počet výrobků, které značku mohou
užívat, se pohybuje okolo 70. To je dosud nejvíc
mezi všemi regiony v České republice, které užívají regionální značky pro své produkty.
Výrobcům značka zatím pomáhá zejména
s propagací. Do informačních center a na další
místa v regionu jsou dodávány letáčky o značce,
katalogy značených výrobků, které jsou pravi-
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delně aktualizovány, nebo noviny Doma v Beskydech. Důležitá je prezentace značených výrobků
na Internetu na stránkách www.domaci-vyrobky.cz — která pomáhá hlavně malým výrobcům,
kteří nemají možnost vlastních stránek.
Další z výhod, které značka přináší, jsou nové
možnosti odbytu — zatím formou nabídek
účasti na různých akcích a jarmarcích v regionu
i mimo něj, dokonce v zahraničí. Výrobci ocenili např. možnost účasti na loňském Mikulášském jarmarku ve Valašských Kloboukách. Na
větší podporu prodeje značených výrobků se
projekt zaměří nyní: vypracovat přehled prodejen, které nabízí tyto výrobky a oslovovat další
obchody s nabídkou stát se oficiálním prodejním místem značených výrobků.
Značení spravuje a značku výrobcům uděluje sdružení založené v loňském roce: „Lidé
v Beskydech, o. s.“. Členy sdružení, které už poměrně dobře funguje, jsou téměř všichni držitelé certifikátu „Vyrobeno v BESKYDECH®“
a může se mezi ně přidat každý nový žadatel
o značku, má-li o to zájem. A samozřejmě i další
fyzické a právnické osoby, které by se chtěly na
regionálním značení podílet. O značení se
sdružení stará prostřednictvím své předsedkyně a zároveň manažerky — Radky Sachrové.
Financování projektu značení je nyní zajištěno ze dvou zdrojů: jednak z grantu Nadace Partnerství v rámci projektu FOA — nadačního
fondu pro ekologické zemědělství, který je financován z prostředků UNDP-GEF, jednak
z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Posuďte sami, jaké výrobky mají v současné
době tu čest honosit se dobrým jménem Beskyd:
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Plstěné výrobky z ovčí vlny Petry Mikulenkové
• Dřevořezby Jana Brlici • Valašské škrábané kraslice Boženy Pařenicové • Tiskoviny Zdeňka Hartingera • Štípané holubičky ze smrkového dřeva
od Boženy Vráželové • Valašský trdelník od Ondřeje Hladkého • Tradiční pečivo z Valašska z Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY • Valašský kolovrátek
Václava Zbranka • Ručně tkané hadřáky Jany
Krystyníkové • Kolářské a stolařské práce Augustina Krystyníka • Drobné dřevařské výrobky Jaroslava Hurty • Ručně tkané výrobky ze zbytkových
a použitých materiálů od Anny Smýkalové •
Křehké válené uši ze Štramberka od Františka

Šuberta • Příborská freudovka firmy FARNESE
COMPANY • Dekorace ze sušených květin Hany
Hladké • Pivo Trubač a The Troobacz z Městského pivovaru Štramberk • Med Josefa Řádka • Štramberské oplatky od firmy ŠMÍRA-PRINT • Keramické výrobky Lenky Horecké z Keramické
dílny Štramberk • Cukrářské a pekařské výrobky
Aleny Žaludkové z Cukrárny ALFA.
Další informace a poradenství výrobcům,
kteří mají o značku zájem:
Radka Sachrová, Lidé v Beskydech, o. s.
tel.: 777 793 744, radka.sachrova@seznam.cz
www.domaci-vyrobky.cz

Sport
Benjamínci vyhráli
Brušperskou ligu

Zprávy z FC Kozlovice

Dne 15. 6. 2007 se uskutečnilo finále Brušperské ligy — závěrečný turnaj.
Zápasy:
FC Kozlovice — Brušperk
FC Kozlovice — Metylovice
FC Kozlovice — Fryčovice
FC Kozlovice — Staříč

1:0
1:0
2:0
6:0

Střelci FC Kozlovice: Fojtík (3), Doležal (2),
Kokeš, Dudek, Balla, Šohaj (1), Brušperk si dal
v utkání s FC Kozlovice vlastní branku.
Konečná tabulka:
1. Kozlovice
2. Brušperk
3. Metylovice
4. Fryčovice
5. Staříč

12 bodů
19 bodů
16 bodů
13 body
10 bodů

10:0
11:1
19:4
14:9
14:24

Dne 14. 7. 2007 se uskutečnilo na hřišti FC Kozlovice
v pořadí již 49. setkání fotbalových týmů FC Kozlovice —
FK Kozlovice u Přerova. FC
Kozlovice dokonale využil výhodu domácího prostředí
a vyhrál všechny tři souboje (mezi benjamínky,
muži a starými pány). Již nyní se těšíme na další
setkání, tentokráte jubilejní 50. v Kozlovicích
u Přerova. Příjemný den byl zakončen večerní
diskotékou se speciálním hostem — Martinem
Ševčíkem. Věříme, že se celá akce všem návštěvníkům líbila, a dodatečně se FC Kozlovice
omlouvá všem občanům za zvýšený hluk přivečerní akci a případné potíže s tímto spojené.
Zároveň chci jménem FC Kozlovice poděkovat
všem, kteří se podíleli na uspořádání této akce.

ME EuroSlide 2007
V době od 15. do 19. srpna se ve francouzském Mooslargue konal evpropský reiningový
šampionát FEI European Reining Championship (FEI CRIO 4*). Celkem se přihlásilo 12 evropských zemí. V českém týmu byli hned dva
reprezentanti Kozlovického ranče, Klára Šalková — Smart Chiconita a Hynek Fister — Monty
Blue Sky. Dalšími členy týmu byli Roman Zimmermann a Karel Barotek. Český tým podal
velmi dobrý výkon a umístil se na 6. místě. Klára
Šalková se se Smart Chiconitou kvalifikovala do
finále jednotlivců a umístila se celkově na 16.
místě. Více na www.painthorse.cz.
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Technické služby Vám nabízí:
• realizace zahrad na klíč
• zakládání nových trávníků
• údržbu travnatých ploch, kosení
• sadové a terénní úpravy
• kultivaci ploch
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení
• štěpkování větví
• frézování pařezů
Realizace zahrad na klíč
Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz

Štěpkování větví

Frérování pařezů

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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