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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám opět dostává Zpravodaj
(tentokrát trochu obsáhlejší), který Vás informuje o dění v obci.
V platnost vstoupily některé nové zákony,
rovněž na úrovni obce byla např. upravena cena
vody nebo změněna vyhláška o místních poplatcích — především pak cena za „odpady“.
A právě u odpadů, bych se rád zastavil.

4Ikdyž máme systém odpadového hospodářství v naši obci velice propracovaný, přesto
na něho velkou částkou doplácíme (i po letošním navýšení poplatku to bude více jak 400 tis.
Kč). Stále si nechceme uvědomit, že cenu po-

zdarma

platku za odpad máme z velké části ve svých
rukou!
Zatímco 1 tuna netříděného odpadu nás
stojí asi 1 tis. Kč, 1 tuna tříděného odpadu
nám několik tis. Kč přinese (nedá se to přesně
stanovit, ceny a celý systém se stále mění, ale
zhruba 2 až 3 tis. Kč). Za několik posledních let
se množství komunálního (u nás spíše netříděného) odpadu zdvojnásobilo, zatímco množství
tříděného odpadu zůstalo na stejné úrovni. Po
obci máme rozmístěno přes 30 kontejnerových
hnízd, což je obrovský nadstandard, ale v našich popelnicích se přesto stále objevují plasty,
sklo, plechovky…
Velmi razantně začneme řešit i firmy (na
území obce), které své odpadové hosp. neřeší
v souladu se zákonem — a myslím tím i např.
soukromě hospodařící rolníky nebo stavebníky
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(není možné, aby se v odpadu objevovaly pneumatiky zemědělských strojů nebo plastové
obaly od sena či stavebního materiálu atp.). Náš
systém je solidární a pak jedni doplácejí na
druhé.
Rovněž budeme tvrději postupovat proti „zakladatelům a udržovatelům“ černých skládek
— viz. např. u škvárového hřiště, vedle mostu
směr Lhotka atp.
Dvakrát ročně probíhá sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, celoročně je 24
hod. denně přístupný kontejner na odložení
odpadu, k dispozici má obec skládku. Co chceme více?!
Věřím, že se nad sebou zamyslíme, a uděláme
něco pro naše životní prostředí a zároveň ušetříme.

4Největší investiční akcí tohoto roku bude
bezesporu výstavba Sportovně rekreačního
centra Kozlovice (zkráceně Tělocvičny). Ještě
jednou připomenu, že stavba obsahuje vlastní
objekt nové tělocvičny, multifunkční hřiště
s umělým povrchem, nadstavbu stávající jídelny, kde vznikne fitcentrum, knihovna, archív
a nová družina. Součásti výstavby jsou rovněž
parkovací stání.
Realizace zasáhne do provozu stávající tělocvičny i kuchyně. O omezeních budou zainteresovaní včas informováni.
Na výstavbu jsme získali dotaci ze státního
rozpočtu ve výši 5 mil. Kč. Další náklady budou
hrazeny z úvěru 20 mil. Kč, který si obec vzala
a z vlastních zdrojů. Celková hodnota investice
bude cca 34 mil. Kč.
4Z grantového schématu Moravskoslezského kraje (JKS2) jsme získali dotaci cca 1,4 mil.

Kč na realizaci projektu Kozlovice — dědina valašských vojvodů. Jedná se o výrobu reklamních
brožur, map, pohlednic, vítacích a informačních tabulí, nových internetových stránek…

4Dále jsme získali dotaci ve výši 2 mil. Kč
z Ministerstva vnitra na reprodukci požární
techniky — na nákup nové hasičské cisterny.
4Informace o tom, že by se měl přístup na
náš internet zpoplatnit, se v žádném případě
nezakládají na pravdě. Nikdy se o této možnosti ani nejednalo. Ve schváleném rozpočtu jsou
připraveny prostředky na provoz, údržbu i modernizaci.
Ještě krátce k provozu sítě. Zkušenosti (už několikaleté) ukazují, že většinu problémů si opět
způsobujeme sami. Skutečné výpadky sítě tvoří
možná 1 % času a linka směrem ven (konektivita) je jen v ojedinělých případech zatížena na
100 %.
4 Rekonstrukci mostu a opěrné zdi
u „mlýna“ ani opravy toku Ondřejnice na horním konci nefinancuje, ani neprovádí obec.

4O již zmíněných problémech, dalších plánech, vašich námětech a připomínkách bychom s Vámi rádi podiskutovali na tradičních
společných besedách, které chceme opět zorganizovat, a to:
Po 16. 4. od 19 hod. — budova OÚ (stará pošta)
Út 17. 4. od 19 hod. — restaurace Ve dvoře (sál)
St 18. 4. od 19 hod. — restaurace U Kováčků
(sál)
Čt 19. 4. od 19 hod. — Měrkovice škola
Přijďte podiskutovat a nasbírat informace.
Ing. Miroslav Tofel, starosta

Zprávy z obce
Co vás může nebo musí zajímat…
Kdy platíme místní poplatky:
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.
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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 odpadu. (Za domem čp. 1 bývalé Fojtství — před sběrnou železného šrotu).
Co můžeme ukládat na skládce inertního odpadu v Kozlovicích a ceny za uložení:
beton — 200 Kč/t, cihla — 150 Kč/t, tašky a keramické výrobky — 150 Kč/t, zemina a kameny — 50 Kč/t.

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 v roce 2007, a to v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od 16.00 do 18.00
hod. v těchto termínech: 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 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: 18. 4., 2. 5., 16. 5. 30. 5., 13. 6., 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10.,
31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12.

Upozornění občanům
Poruchy na veřejném osvětlení hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo 731 196 566.
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 hodin, odběr a placení od 13.00—14.00 hodin.

4

Kozlovice

Přehled objednávek a odběru jídel na 1. pololetí 2007:
objednávka
pátek
13. 4. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
27. 4. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
11. 5. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
25. 5. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
08. 6. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
22. 6. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
30. 3. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
13. 4. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
27. 4. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
11. 5. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
25. 5. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
08. 6. 2007
odběr a placení
objednávka
pátek
22. 6. 2007
odběr a placení

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

16. 4. 2007
30. 4. 2007
14. 5. 2007
28. 5. 2007
11. 6. 2007
25. 6. 2007
02. 4. 2007
16. 4. 2007
30. 4. 2007
14. 5. 2007
28. 5. 2007
11. 6. 2007
25. 6. 2007

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

Sběr velkoobjemového odpadu
v Kozlovicích
Obecní úřad Kozlovice Vám oznamuje, že od
úterý 17. dubna do středy 18. dubna 2007
budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu. Do těchto kontejnerů můžete odložit hadry, boty, matrace, nábytek apod.
Nelze kontejnery využít pro nebezpečný odpad.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
12. května 2007.
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový
odpad v Kozlovicích ve dnech 17. a 18. dubna
2007
Sběrné místo
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 čp. 153, p. Uhrová, „Pod Lípou“
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod.domku čp. 436, p . Vlastimil Krpec
U čekárny ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ u čp. 316, p. Lípový
U sklárny
Restaurace „U Fojtíků“ ve dvoře
U p. Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad v Kozlovice oznamuje, že sběr
nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 12.
května 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 8.00—18.15 hod.
Horní konec
u bývalého obchodu
8.20—18.35 hod.
Stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad u rod.
domku čp. 153, p. Uhrová,
„Pod Lípou“
8.45—19.00 hod.
U čekárny ČSAD „U Váhy“
9.10—19.25 hod.
U hasičárny
9.35—19.50 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)
11.00—11.15 hod.
Měrkovice u hasičárny
11.20—11.35 hod.
Střed obce — sběrný dvůr 11.45—12.00 hod.

Kozlovice
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Sběrna druhotných surovin
v Kozlovicích

Kde vyvážíte své septiky
a žumpy?

Oznamuje, že výkup papíru, železného
šrotu a barevných kovů bude od 1. dubna 2007
probíhat každou středu 10.00—17.00 hod.
a sobotu 8.00—12.00 hod.
Hutmat spol. s r.o. Ostrava – Hulváky

Upozorňujeme Vás, že nelze septiky a žumpy
vylévat na pole. Zákon to neumožňuje a ten,
kdo takto činí, a ne ten koho jsou odpadní vody,
se vystavuje případným nepříjemnostem. Uložení kalů ze septiků a žump je možno na čističky odpadních vod. Máte li zájem o vývoz kalů,
můžete se obrátit na telefonní číslo 604282325,
ing. Dvorského, který provádí vývoz žump
a septiků včetně uložení těchto kalů na čističky
odpadních vod na základě živnostenského
oprávnění.
L. E.

Využívají právnické osoby
a fyzické osoby oprávněné
k podnikání systém zavedený
obcí Kozlovice pro nakládání
s komunálním odpadem bez
písemné smlouvy?
Obec Kozlovice již v roce 2001 nabídla právnickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám možnost uzavřít Smlouvy o připojení
k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů v obci
Kozlovice na základě odstavce 3, článku 2,
Obecně závazné vyhlášky obce Kozlovice
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů ze dne
17. prosince 2001, která nabyla platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2002, a v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, kdy
smlouvy byly uzavřeny dle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění. Mnozí podnikatelé nabídky využili a zapojili se do systému
obce. A co s těmi, kteří využívají systém zavedený obcí Kozlovice pro nakládání s komunálním
odpadem a nemají uzavřenou písemnou
smlouvu a tím i neplatí? Chceme upozornit
všechny, kterých se to týká, aby tak učinili nejpozději do konce dubna 2007. Zákon o odpadech ukládá obecnímu úřadu, aby kontroloval
právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a využívající systém zavedený obcí Kozlovice, zda mají uzavřenou písemnou smlouvu
a zda za službu platí. Nebudeme vyjmenovávat
sankce, kterým se vystavují uvedené subjekty,
ale chceme podnikatelům pomoci. Přijďte na
Obecní úřad Kozlovice uzavřít smlouvu, abyste
se nevystavovali postihům uvedeným v zákoně
o odpadech.
L. E.

Nový stavební zákon
Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č.
183/2006 Sb. — Zákon o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).
Pro občany je důležitá skutečnost, že tímto
zákonem byl zrušen starý stavební zákon č.
50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zrušením § 124 tohoto zákona byly zrušeny kompetence stavební komise v obci. Nadále již
nelze na obecním úřadě ohlašovat drobné stavby, stavební úpravy, udržovací práce apod.
Veškeré náležitosti z oblasti výstavby musí
občané vyřizovat na Stavebním úřadě Magistrátu města Frýdku–Místku. Na všechny typy
územních a stavebních řízení je nutno používat
předepsané tiskopisy, které stavebník obdrží na
stavebním úřadě.
Závěrem bych chtěl upozornit stavebníky, že
informace zveřejňované v médiích o tom, že
nový stavební zákon zjednoduší povolování
staveb, se nezakládají na pravdě. Většina vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní
správy se totiž přesunula ze stavebního řízení
do územního řízení a celý režim povolování staveb se spíše zpřísnil.
Stanislav Pustka

Kominické práce v Kozlovicích
Kominictví Šputa Frýdek–Místek oznamuje
občanům, že pravidelné čištění a prohlídky plynových komínů v Kozlovicích a Měrkovicích
budou prováděny od 18. do 27. června 2007.
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Nutné požadavky na kominické práce před
tímto termínem je možno nahlásit na Obecním
úřadu Kozlovice, kancelář č. 4 do konce března
2007. Tyto budou vyřizovány 2. a 3. dubna 2007.

Sdělení matriky
Dne 20. února 2007 byla otevřena v Ostravě,
na ulici Sokolská 935/16 (areál Krajského soudu
v Ostravě), pobočka Rejstříku trestů.
Na výše uvedené pobočce lze podat žádost
o vydání výpisu z rejstříku trestů pouze osobně,
výpis bude vyhotoven na počkání v úředních
hodinách:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00—12.00
8.00—12.00
8.00—12.00
8.00—12.00
8.00—12.00

12.30—15.30
12.30—15.30
12.30—15.30
12.30—15.30
12.30—15.30

Dovolujeme si upozornit, že matriční úřady
budou i nadále zasílat nabrané žádosti o vydání výpisu z rejstříku trestů na adresu: „Rejstřík
trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4.
Mgr. Gabriela Kopecká
vedoucí oddělení státního občanství a matrik
odbor vnitřních věcí
Moravskoslezský kraj — Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 306
fax: 595 622 168
email: gabriela.kopecka@kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

V rámci nutnosti výměny řidičských
průkazů vydaných do 31. 12. 1993
proběhne FOTOGRAFOVÁNÍ v budově
OBECNÍHO ÚŘADU Kozlovice na tyto
a jiné doklady. Fotografování se koná
ve čtvrtek 12. 4. 2007 od 8.00 do 17.00 hod.
Prosím využijte tento termín!
Budou k dispozici dvě fotostudia.

Občanská komise v roce 2006
Členové občanské komise provedli 115 návštěv u příležitosti životních jubileí našich spoluobčanů, zasláno bylo 17 blahopřání k 70. narozeninám a 24 kondolencí rodinám pozůstalých.
V roce 2006 oslavili zlatou svatbu manželé
Augustin a Marie Zemanovi, manželé Zdeněk
a Marie Opělovi a manželé Antonín a Ludmila
Jurkovi.
60 let společného života oslavili manželé
František a Ludmila Tobolovi.
Významného životního jubilea 100 let se dožila paní Ludmila Vašendová.
Slavnostního uvítání do svazku obce se v roce
2006 zúčastnilo 31 dětí.
Nezapomínáme ani na naše bývalé spoluobčany v domovech důchodců.
Před Vánocemi v roce 2006 navštívily pracovnice obce 5 našich bývalých spoluobčanů v Domovech důchodců Brušperk, Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod Radhoštěm. Potěšily je
nejen vánočním dárkem, ale hlavně tím, že si
na ně někdo z rodné obce vzpomněl.

Poděkování
Obecní úřad Kozlovice děkuje dětem a vedoucím souboru Valášek za hezká vystoupení
u příležitosti vítání malých občánků do svazku
obce Kozlovice v roce 2006 a přeje jim do dalších let hodně úspěchů a radosti z tance.

Kolik obyvatel mají Kozlovice —
rok 2006 v číslech
Statistika platná k 31. 12. 2006,
kdy měla obec Kozlovice
2 862 obyvatel
Počet obyvatel celkem

2 862

Místní část Kozlovice
Muži
Ženy
děti do 15 let
— chlapci
— dívky

2 642
1 115
1 134
393
202
191

Místní část Měrkovice
Muži

220
88

Kozlovice
Ženy
děti do 15 let
— chlapci
— dívky
Počet narozených
Počet zemřelých
Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených
Počet sňatků

7
101
31
14
17
34
24
62
33
15
M. H.

Jména dětí narozených
v roce 2006 maminkám s trvalým
pobytem v Kozlovicích
Maminkám v Kozlovicích se narodilo v uplynulém roce 34 dětí, z toho 16 chlapců a 18
dívek. Jaká jména jim rodiče dávali? Pro holky je
nejoblíbenějším jménem Adéla, nositelkami tohoto jména jsou 3 dívky, Elišky máme 2, a dalším 13 dívkám rodiče vybrali jména: Leila,
Karin, Veronika, Barbora, Zita, Vanessa, Dominika, Sára, Denisa, Ivana, Alžběta, Gita, Petra.
Pro chlapecká jména se rodiče rozhodli takto:
dvěma dali jméno Filip, dvěma Pavel, dvěma
Martin, ostatní chlapecká jména jsou: Jan, Michal, Matěj, Matouš, René, Ondřej, Maxmilián,
Petr, Václav, David.
L. E. + M. H.

Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval
všem přátelům, rodičům, ředitelům a učitelům
základních škol v Kozlovicích a Palkovicích, starostům a zastupitelům obcí Kozlovice, Palkovice a Metylovice za pomoc a podporu našeho
sdružení Slavík Moravia. Poděkování patří i firmám Forman s. r. o. Lubomír Adamec, MAX
Ludvík Konečný za dlouholetou finanční podporu, P. Stanislavu Kotlářovi, P. Bronislavu Wojnarovi za to, že umožnili konání adventních
koncertů v kostele a všem, kteří se na těchto akcích podíleli. Děti zahrály a zazpívaly posluchačům v kozlovském, palkovském a metylovském
kostele. Poděkování proto patří i Vám posluchačům za Váš dar, který pomůže dětem ke kvalitnější přípravě na letošní sezónu.

Počátkem jara, jsme započali přípravu na výchovné koncerty pro školy a slavnostní koncert
na ukončení školního roku. Se skupinou Slavíci,
jsme připravili program pro menší vystoupení
v průběhu roku. Letní tábor na chatě Barborka,
byl zasvěcen převážně muzicírování, turistice,
sportu a dobré pohodě. Děti se učily orientaci
v neznámem terénu, učily se, jak se chovat
v lese a k přírodě, navštívily Muzeum včelařství
v Chlebovicích. Slavíci zazpívali na oslavách narozenin naší obce, byli pozváni do kulturního
domu v Ostravě Petřkovicích, aby zazpívali pro
Slezský klub stomiků Ostrava, svou účastí přispěli ke krásné atmosféře mezinárodního folklorního festivalu Souznění a otevření Obecné
školy na Fojtství. Výchovné, předvánoční koncerty pro školy a adventní koncerty, byly překrásným vyvrcholením celoroční práce dětí
a všech lidí, kterým výchova mladé generace
není lhostejná. Snažíme se ukázat cestu těm
dětem, které ještě nevědí, co dělat s volným
časem.
Naplňujeme tak beze zbytku heslo ,,děti,
které si hrají, nezlobí.“
Jaromír Brlík připravil posezení v duchu shiatsu s panem Mirkem Bilkem. Přednášky, připravené na počátek minulého roku, nám překazila sněhová kalamita. Touto cestou se obracíme na Vás, občany, důchodce i mládež, abyste
vy navrhli téma přednášky, která může být zajímavá. My se pak pokusíme zajistit a zaplatit co
nejkvalitnějšího odborníka v daném oboru. Návrhy zasílejte, emailem na adresu organizátora
přednášek jaromir.brlik@seznam.cz, jaroslav.
vsenda@seznam.cz, osobně p. Slávek Vašenda
tel. 721 222 633
Těšíme se na další spolupráci jak s dětmi, tak
i s dospělými v rámci složek sdružení obcí Palkovice, Kozlovice, Metylovice, Lhotka, ale i se
všemi ostatními mimo tento rámec. Naše minulé i současné aktivity pro zvídavé najdete na
adrese www.slavikmoravia.cz nebo v dalších
číslech Zpravodajů.
Za Občanské sdružení Slavík Moravia
Slávek Vašenda
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Návrh akcí do konce srpna 2007
11. Sobota 7. 4. 2007 — Kozlovice sál OÚ, pořadatel — p. Strakoš
Velikonoční zábava se skupinou KRAKATIT +
speciální host Nightwist revival
12. Pátek 20. 4. 2007 — 10.00 hod., sál OÚ, pořadatel — Divadelní společnost Kozlovice
Premiéra divadelního představení pro školu
„Jako zmoklá slepice“
13. Sobota 21. 4. 2007 — 19.00 hod., sál OÚ,
pořadatel — DS Kozlovice
Premiéra divadelního představení pro veřejnost
„Jako zmoklá slepice“
14. Neděle 29. 4. 2007 Kozlovice Mlýn, pořadatel — ŠMÍRA PRINT, p. Lepíková
Čarodějnický rej
15. Sobota 5. 5. 2007 Kozlovice kostel
Mše svatá za hasiče – sv. Florián patron hasičů
16. Sobota 12. 5. 2007 Hukvaldy, Kozlovice,
Hukvaldy, pořadatel — ŠMÍRA PRINT, KČT,
p. Lepíková
Pochod — Po zarostlém chodníčku (Hukvaldy,
Kozlovice, Hukvaldy) + možná obojživelníci,
vodníci (Otvírání studánek)
17. Sobota + neděle 19.—20. 5. 2007 Setkání
— Beskydský kultúrny kruh, pořadatel —
Obec + Valaši
Koncert + návštěva míst charakterizujících region
18. Pátek 25. 5. 2007 — Kozlovice areál hasičů, pořadatel — hasiči, p. Král
Noční pohárová soutěž
19. Sobota 26. 5. 2007 — Kozlovice sál OÚ
nebo školka, pořadatel — p. Eliášová
Oslava výročí 30 let mateřské školky
10. Sobota 2. 6. 2007 — odpoledne, Kozlovice
areál hasičů, pořadatel — SPZ, p. Nevludová
Dětský den
11. Sobota 2. 6. 2007 — večer, Kozlovice areál
hasičů, pořadatel — hasiči, p. Král
Kácení máje
12. Neděle 3. 6. 2007 Kozlovice kostel
Přijímání
13. Pátek 15. 6. 2007 čas 10.00 hod. sál OÚ,
pořadatel Slávek Vašenda
Výchovný koncert pro žáky ZŠ

Kozlovice
14. Pátek 15. 6. 2007 18.00 hod. sál OÚ, pořadatel Slávek Vašenda
Koncert žáků
15. Sobota 16. 6. 2007 Kozlovice — Štramberk, pořadatel — ŠMÍRA PRINT, p. Lepíková
Letní vyjížďka Žluťásek Tour, zkusíme s Valašským královstvím, jazz-blues-rock
16. Neděle 17. 6. 2007 15.00 hod. sál OÚ, pořadatel Lenka Lepíková
Koncert žáků Lenky Lepíkové
17. Sobota 23. 6. 2007 Kozlovice skokanský
areál, pořadatel — lyžařský oddíl SOKO
Mezinárodní turné žáků „Beskydský pohár“ —
skoky na lyžích — p. Fizek
18. Neděle 24. 6. 2007 Kozlovice Mlýn, pořadatel — ŠMÍRA PRINT, p. Lepíková
Svatojánská noc
19. Sobota 30. 6. 2007 Měrkovice hřiště, pořadatel — hasiči Měrkovice, p. L.Vašenda
Mini Cup 2007
20. Čtvrtek, pátek 5.—6. 7. 2007 Kozlovice
areál trén. Hřiště, pořadatel — Bodroteam,
p. Závodný
Velké závody na malých strojích
21. Sobota 21. 7. 2007 14.00 hod. Kozlovice
areál hasičů, pořadatel — p. D. Hrnčárek, M.
Marek + hasiči
10. ROČNÍK — IMORTAL SHADOWS FEST
22. Sobota 28. 7. 2007 Kozlovice, pořadatel —
ŠMÍRA PRINT, p. Lepíková
Narozeniny mlýna — pastýřské
23. Sobota 11. 8. 2007 Kozlovice Mlýn, pořadatel — ŠMÍRA PRINT, p. Lepíková
Country večer
24. Pátek, sobota 17.—18. 8. 2007 Kozlovice
— Palkovice — Lhotka, pořadatel — Bodroteam, p. Závodný
ENDURO — závod motorek
25. Neděle 19. 8. 2007 Měrkovice, pořadatel —
hasiči Měrkovice
Dětské odpoledne
26. Sobota 25. 8. 2007 Kozlovice areál hasičů,
pořadatel — p. Strakoš + hasiči
Open air fest Kozlovice vol.8
Spolky, které nemají svou stránku na http:
//www.kozlovice.cz/ by si měly tuto stránku zřídit ve spolupráci se starostou obce Miroslavem
Toflem (podmínka pro poskytnutí dotace) s odkazem na vlastní stránky.
Pavel Fizek

Kozlovice

Beskydský kultúrny kruh
Jednou z vrcholných aktivít Oravského osvetového strediska bude v tomto roku realizácia
ďalšej časti medzinárodného projektu Beskydský kultúrny kruh. Je cielený na posilnene existujúcich a vybudovanie nových partnerstiev
v oblasti miestnej a regionálnej kultúry i cestovného ruchu v prihraničných regiónoch Slovenska, Poľska a Českej republiky
Prvá časť projektu bola realizovaná uplynulý
rok s podporou Európskych spoločenstiev a jej
výsledkom je Centrum slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce, dvojjazyčný katalóg prejavov
tradičnej ľudovej kultúry Oravy a internetová
databáza.
V tomto roku je projekt podporený príspevkom Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti
Slovnaft, a. s., člena skupiny MOL. Zámerom je
vytvoriť dobré podmienky pre vzájomný kontakt, koordinovanejšiu spoluprácu, prípravu
a tvorbu projektov širšej spolupráce, poradenstvo a prezentáciu v oblasti kultúrnych služieb,
podporovať partnerstvá a medzikultúrnu komunikáciu, identitu a tradície miestnych komunít so zachovaním špecifík regionálnych
kultúr. Zahraničnými partnermi projektu sú
obec Kozlovice a Regionálne kultúrne centrum
v Bielsku-Bialej.
V rámci projektu sa uskutočnia tri semináre
o problematike spolupráce v kultúre, spojené
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s poznávacími stretnutiami na Orave, v Poľsku
a na Morave. Určené budú pracovníkom v oblasti miestnej kultúry a samosprávy, aktívnym
lídrom i samotným tvorcom aktivít. Verejnosť
prihraničných regiónov osloví medzinárodný
festival — Dni Beskydskej kultúry. Počas dvoch
dní sa na ňom budú prezentovať súbory, skupiny, výtvarníci a remeselníci zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Partneri budú svoje regióny na festivale, ktorý sa uskutoční v dňoch
14.—15. júla v Malatinej na Orave, prezentovať
aj propagačnými materiálmi. Projekt vyvrcholí
vydaním viacjazyčného katalógu, v ktorom
budú prezentované najvýznamnejšie podujatia, kultúrne a historické pozoruhodnosti troch
navzájom si blízkych regiónov.
PhDr. Miroslav Žabenský
ředitel OOS Dolný Kubín

Tříkrálová sbírka 2007
Od 2. ledna až do 15. ledna probíhala celostátní Tříkrálová sbírka. Trojice dětí v doprovodu dospělé osoby mohly v těchto dnech zaklepat i u vašich dveří s žádostí o přispění do
sbírky.
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem
štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto
sbírku.
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Díky sedmnácti skupinkám obětavých koledníků se podařilo vybrat
v Kozlovicích: 58 094,50Kč (patnáct skupinek)
v Myslíku: 10 616,00 Kč (dvě skupinky)
Celkem tedy bylo vybráno 68 710,50 Kč
Oblastní Charita Frenštát pod Radhoštěm
použije tyto prostředky získané z Tříkrálové
sbírky v roce 2007 na tyto účely:
1. CHOPS — charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
2. Dům pokojného stáří sv. Alžběty
3. Mateřské centrum Klubíčko
4. Etopedická poradna — poradna pro rodinu a výchovu
5. Charitní šatník
6. Dobrovolnické centrum
Velké poděkování patří malým i velkým koledníkům, panu Pavlu Strakošovi a panu faráři.
Děkujeme i obecnímu úřadu v Kozlovicích,
který zabezpečil pečetění a dozor při otevírání
a počítání pokladniček.
Za Charitu Frenštát p. R. Marcela Žižlavská
(koordinátorka sbírky)

Kozlovice

Pozor, změna
úředních hodin
na poště
Kozlovice
Vážení občané,
Česká pošta Vám oznamuje, že od 1. 3. 2007
dochází na základě Vašich připomínek ke
změně úředních hodin na poště KOZLOVICE.
Nově bude pro Vás pošta otevřena takto:
Pondělí—Pátek 8.00—12.00 14.00—17.00
V případě neúspěšného pokusu o dodání zásilky na Vaší bytové adrese budete vyzváni k vyzvednutí zásilky na poště uvedené v tiskopisu
„Výzva“, na němž budou uvedeny i úřední hodiny pošty a její telefonní číslo. Pokud Vám hodiny pro veřejnost na této poště nevyhovují, na
Vaší telefonickou žádost bezplatně připravíme
zásilky k vyzvednutí na jiné poště v okolí.
Pro informaci uvádíme telefonní číslo Vaší
dodací pošty: pošta Frýdek–Místek 1, tel.:
558 404 390.
Česká pošta, s. p.

Kozlovice
Předplatitelům novin a časopisů
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loroční soutěže Plamen a každý rok se umísťují
na předních místech v okrese. Děti se scházejí
v hasičské zbrojnici každý týden. Pod vedením
vyškolených vedoucích se učí nejen základům
hasičské praxe, ale i dovednostem v mnoha jiných oborech.

Milí předplatitelé a nejen Vy, obracím se na
Vás se žádostí o lepší zpřístupnění Vašich poštovních schránek. Urychlíte a zkvalitníte tím distribuci novin v obci.
Asi 70 % občanů má schránky, různé trubky
a PET láhve na noviny a poštu umístěny za plotem, někde i střežené psy. Nejčastějším dopravním prostředkem doručovatelů je jízdní kolo.
Nevěřili byste, když se naloží novinami, jak
nejde nikde opřít, natož postavit na stojánek.
Ihned padá, musí se prostě držet. Když je
schránka umístěna vně, je vyhráno. Je-li však za
plotem a ještě z opačné strany vstupu brankou,
hodně to zdržuje a přitom hodně lidí chce noviny co nejdříve ráno. Dále někteří občané mají
schránky malé. V novinách jsou často různé přílohy a magazíny, časopisy jsou tlustější odjakživa. Prosím, kdo si co předplatil, ať umožní, aby
se mu to vešlo do schránky. Nikdo nečeká na
zmuchlaný časopis nebo potrhané noviny.
V podstatě jde o maličkost a pokud si to uvědomíme, jistě dojde k nápravě. Spokojenost pak
bude jak na straně Vaší, tak i nás doručovatelů.
Děkuji za pochopení
Drah. Toflová

Mladí hasiči — dorost
Po několika letech se nám opět podařilo sestavit družstvo dorostu, o které jsme dlouhou
dobu usilovali. Dát dohromady partu mladých
od 15 do 18 let je v dnešní době opravdu problém. Proto u nás rádi přivítáme každého mladého, který by měl zájem se k nám přidat. Je
třeba připomenout, že právě v této kategorii
jsme u nás dosáhli výrazných úspěchů, když
naši závodníci Eva Habrnalová a Pavel Krpec
stáli na stupních vítězů na Mistrovství České republiky v požárním sportu. Mnoha cenných
zkušeností získávají dorostenci, když jsou pravidelně zařazovaní do soutěžních družstev
mužů a žen.

Hasiči v Kozlovicích

Výjezdová jednotka požární ochrany (JPO)
JPO je jednotka, jejímž zřizovatelem je dle zákona o požární ochraně obec. Tuto jednotku
můžou tvořit libovolné fyzické osoby, které
musí mít zdravotní prohlídku, řádnou registraci a patřičná školení. Zpravidla tuto jednotku
tvoří členové sboru dobrovolných hasičů dané
obce. Nejinak je tomu v Kozlovicích. Je v ní zařazeno 21 členů. Každoroční základní výcvik
a školení jsou prováděny v rozsahu 40 hodin.
Mimo to navíc jsou odborná školení velitelů,
strojníků a nosičů dýchací techniky pořádané
profesionálním Hasičským záchranným sborem.
Jednotka musí být a je vybavena základními
prostředky, které dnes musí splňovat dané bezpečnostní atesty. Jsou to přilby, zásahové obleky a obuv, nářadí, dýchací technika.
Právě pro zajištění těchto materiálních potřeb slouží finanční prostředky z rozpočtu obce.
Bohužel mnozí občané si toto špatně vysvětlují, či neuvědomují.
Problém který trápí tuto jednotku jsou naše

Za dva roky uplyne 100 let od založení Hasičského sboru v Kozlovicích. Bude to určitě důvod
k velké oslavě. Ale dneska mi dovolte několik
slov o současnosti našeho sboru.
V dnešní době mají hasiči v Kozlovicích 125
členů, z toho 43 mladých hasičů do 18 let. Sbor
je rozdělen podle specifikací do několik skupin.
Mladí hasiči — žáci
Jsou budoucností našeho sboru a dělají nám
opravdu radost. Už mnoho let se zúčastňují ce-

Soutěžní družstva mužů a žen
Každoročně se zúčastňují prvního kola soutěže v požárním sportu, což je podmínka pro
další účast v pohárových soutěžích. Pohárové
soutěže jsou hlavní náplní našich družstev v letních měsících. Uspět v těchto soutěžích je
velmi náročné jak na fyzickou kondici, tak na
součinnost družstva.

12
zásahové cisterny. Jsou již zastaralé a mají své
už odsloužené. Jejich údržba je dnes již rovna
občanské zálibě – údržbě automobilových veteránů v předepsaném technickém stavu. Toto si
vyžaduje značné množství práce, finančních
prostředků ale především času ve svém osobním volnu našich členů.
Následný výjezd je vždy vzrušující — ne z důvodu krizové situace, ale zdali s vozidlem vždy
všude a včas dojedeme. Proto je naší prioritou
získat novou cisternu. Zajistilo by se tímto více
klidu nejen pro hasiče, ale i pro zřizovatele, což
je obec. Určitě by zaručovala lepší pomoc obci
při různých nepředvídatelných událostech a živelných pohromách. Jednotka má k tomu zodpovědně vycvičené lidi. V posledních dvou letech byla poskytována dotace obcím z ministerstva vnitra na nákup těchto vozidel. V letošním
roce doufáme i my v tuto dotaci. Je to částka 2
milióny korun. Bohužel na nákup je zapotřebí
částku cca 4,8 mil. Tuto částku bude nutno
uhradit z rozpočtu obce.
Ostatní členové
Dle možností se zapojují do akcí, které pořádá nejen náš sbor, ale i do jiných společenských
událostí v naší obci. Také letos se u nás uskuteční mnoho zajímavých programů, na které
naše spoluobčany srdečně zveme.
Závěrem musím poděkovat jménem celého
sboru Obecnímu úřadu v Kozlovicích za pomoc
a podporu, kterou hasičům poskytuje.
Jaroslav Ulčák, místostarosta SDH Kozlovice

Hasiči Měrkovice v roce 2006
Sbor dobrovolných hasičů v Měrkovicích má
k datu 31. 12. 2006 celkem 38 členů z toho 8 žen.
Členská základna se zvýšila o dva mladé aktivní
členy.
Činnost sboru jsme zahájili hned z kraje roku
uspořádáním tradičního bálu.
Při organizaci a přípravě jsme odpracovali 52
hodin.
Po roční přestávce jsme opět zorganizovali
tradiční fotbalový turnaj Mini Cup.
Při této náročné akci bylo odpracováno 205
hodin.
Na mikulášskou nadílku pro děti jsme přispěli finanční částkou.
Z organizačních důvodů se nám nepodařilo
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uspořádat dětské odpoledne, což chceme v letošním roce napravit.
Družstvo mužů se z účastnilo dvou pohárových soutěží a prvního kola v požárním sportu.
Pro všechny členy sboru jsme připravili přátelské posezení s grilováním kuřat.
Další naše činnost spočívala v jarní a podzimní brigádě v okolí hasičské zbrojnice a jejího
okolí, kde jsme odpracovali 102 hodiny. Při
údržbě požární nádrže na zadkách 9 hodin.
Výbor sboru se sešel celkem k osmi jednání.
Členská základna se sešla celkem dvakrát.
Na výroční valné hromadě 9. 12. 2006 jsme
při bilancování činnosti hodnotili naši činnost
s pozvanými hosty jako úspěšnou.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem těm,
kteří se na této činnosti podíleli.
Taky děkujeme všem sponzorům za jejich
podporu při organizování bálu a Mini Capu.
Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů v Měrkovicích
Vám všem přeje v roce 2007 hodně štěstí, pevné
zdraví a mnoho úspěchu v osobním životě.
Starosta sboru Lukáš Vašenda

Nemocnice ve Frýdku–Místku, p. o.
Opět hledá dárce krve. Každý dárce dostává
od března do prosince 2007 dárek zdarma
a navíc bude zařazen do soutěže o hodnotné
ceny. Dárci mohou vyhrát tenisovou raketu, sekačku na trávu, vstupenky na motokáry, fritézu,
ruční šlehač, módní oblečení, obuv, doplňky,
také kosmetiku a tolik oblíbené ceny od místního pivovaru. Odběrové hodiny — každý pracovní den kromě středy od 6.00—10.00 hodin, ve
čtvrtky také odpoledne od 13.00—15.30 hodin.
Více na 558 415 842 nebo na www.nemfm.cz.

Kozlovice
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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 — 6. 11. 2006
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna — pokračují stavební práce přístavby budovy OÚ, byla zahájena oprava nabourané AZ U Garáží.
12. Při prohlídce statika bylo doporučeno vyměnit střechu nad jevištěm sálu v budově OÚ
kvůli značnému průhybu — dochází k zatékání
a při větším množství sněhu hrozí zřícení. Rada
schvaluje opravu střechy.
13. Rada schvaluje návrh na vyplacení odměny
paní Mgr. Kateřině Lepíkové za práci kronikáře
obce Kozlovice.
14. Rada schvaluje pana Stanislava Pustku
předsedou stavební komise a pana Pavla Fizka
předsedou sportovní a kulturní komise.
15. Rada pro značný zájem občanů schvaluje
zhotovení 400 ks vánočních ozdob (baněk), 50
ks kazet (alko), 100 ks poznámkových bloků
a 500 ks pohlednic s panoramatickou mapou
Kozlovic a okolí.
16. Rada schvaluje předložený návrh na vyplacení odměny panu Janu Vyvialovi st. u příležitosti životního jubilea a za dlouholetou práci
spojenou s výkonem funkce velitele výjezdové
jednotky SDH Kozlovice.
17. Rada schvaluje, aby při významných příležitostech a občanských obřadech užívala závěsný
odznak členka zastupitelstva Mgr. Hana Ulčáková. Zároveň ji schvaluje jako oddávající podle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění.
18. Rada schvaluje ing. Šmírovi bezplatný pronájem autobusové zastávky Kozlovice střed,
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která stojí na jeho pozemku a kterou hodlá rekonstruovat ve stylu opravované kulturní památky „areálu fojtství“ (záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce).
19. Rada schvaluje dotaci pro konání MF Souznění 2006 ve výši 35 000 Kč (celkové náklady celého festivalu jsou vyčísleny na cca 700 tis. Kč).
Dotace bude použita výhradně pro zajištění
programu v Kozlovicích dne 16. 12. 2006.
10. Rada neschvaluje žádost pana Jaroslava
Finka o pronájem obecních pozemků parc. č.
231 a 3032/2 za účelem umístění lunaparku
v roce 2007.
11. Rada neschvaluje instalaci zrcadla pro výjezd z místní komunikace u čp. 177.
12. Rada schvaluje registraci a úhradu internetové domény martin-sevcik.cz pro Martina Ševčíka. Tato doména bude na Martina Ševčíka
převedena.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 27. 11. 2006
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna — byla provedena oprava kritické střechy nad jevištěm budovy obecního úřadu, provádí se oprava malby
v budově OÚ po zatečení (přísálí, bufet)
12. Rada schvaluje prodej plynovodu, který je
v majetku obce Kozlovice Severomoravské plynárenské, a. s., za 7 000 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. (Hlasování: 4:0:1)
13. Rada na základě vyjádření stavební komise
schvaluje napojení rodinného domu čp. 731 na
obecní vodovod. Projektovou dokumentaci, zabezpečení potřebných tlakových parametrů,
stavební povolení si žadatelé musí vyřešit sami.
Na realizaci se budou žadatelé finančně podílet.
14. Rada na základě doporučení stavební komise schvaluje napojení RD čp. 363 na obecní vodovod. Povolení vstupu na soukromé pozemky
pro vybudování vodovodní přípojky a stavební
povolení si zajistí žadatel.
15. Rada na základě vyjádření stavební komise
schvaluje napojení RD čp. 395 v Kozlovicích na
obecní vodovod.
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16. Rada na základě vyjádření stavební komise
nedoporučuje změnu územního plánu u pozemků parc. č. 306/1, 306/7 k. ú. Kozlovice (ze
zóny zemědělské výroby do zóny bydlení nebo
rozptýlené zástavby pro účely výstavby rodinných domků) — postupuje ZO.

13. Rada schvaluje a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy organizačního a věcného zajištění zadání veřejné zakázky „Sportovně
rekreační centrum Kozlovice“ a doporučuje zahájit stavbu v roce 2007 i bez získání státní dotace z vlastních zdrojů a úvěru.

17. Radě byla předložena nabídka na darování
par. č. 3932 k. ú. Kozlovice obci. Tato parcela se
nachází pod části místní komunikace ve vlastnictví obce Kozlovice. Rada doporučuje nabytí
pozemku darováním — postupuje ZO.

14. Rada obce Kozlovice schvaluje ceník č.
3/2006 o úhradě stočného za objekty napojené
na ČOV Biofluid 15 na horním konci v Kozlovicích (u garáží) s účinností od 1. 1. 2007. Cena
stočného činí 21 Kč/m3. Zároveň se ruší ceník č.
10/2005 ze dne 29. 12. 2005.

18. Starosta informoval radu o sdělení ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky, že došlo
k navýšení prostředků pro poskytování účelových dotací v rámci reprodukce požární techniky pro JPO v roce 2007 o 50 mil. Kč. Naše obec
se stále považuje za potencionálního zájemce
o uvedenou dotaci. Rada souhlasí se zachováním žádosti o dotaci na reprodukci požární
techniky.
19. Aby byly splněny všechny zákonné povinnosti k zachování samostatné knihovny v Měrkovicích, musela by být vybavena výpočetní
technikou, čtečkou čárových kódů, přístupem
k internetu a kopírkou.
Rada bere informace na vědomí a postupuje ZO.
10. Rada schvaluje sociální a zdravotní komisi,
občanskou komisi a informační komisi. Předsedou sociální a zdravotní komise jmenuje pana
Josefa Němce, předsedou informační komise
jmenuje pana Libora Krále.
11. Radě byl předložen návrh smlouvy mezi firmou KNGSTON Consulting, s. r. o. a obcí Kozlovice o instalaci, provozování a službách spojených s provozem bankomatu v obci Kozlovice.
V případě 1300 úspěšně provedených transakcí
za kalendářní měsíc je poplatek za provoz bankomatu 0 Kč, v případě, že limit 1300 transakcí
nebude splněn, bude obec hradit počet neuskutečněných transakcí do limitu násobkem 39
Kč. V případě, že v kalendářním měsíci bude
limit 1300 překročen, bude obci zaplacena částka nad limit násobena 10 Kč. Rada za těchto
podmínek neschvaluje instalaci bankomatu
v obci Kozlovice.
12. Rada doporučuje (po seznámení s předloženými podklady) zvýšit poplatek za odpady na
408 Kč/osoba a poplatek za ubytování na 15
Kč/osoba — postupuje ZO.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 13. 12. 2006
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se nezúčastnil nikdo z občanů.
Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 6. 11. 2006
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 minulého zasedání zastupitelstva jsou splněna — dnes proběhne
volba výborů.
— Na základě schválení radou obce (zastupitelé byli informováni na pracovní schůzce) byla
podepsána smlouva na prodej plynovodu Sm
plynárenské a. s., Ostrava — cena 7 mil. Kč.
— Probíhá vyúčtování dotace na GO elektro ZŠ.
— Probíhá realizace akce — Přístavba a rekonstrukce budovy OÚ — navíc byla provedena
oprava střechy nad jevištěm — práce jsou před
dokončením.
— Byla dokončena oprava autobusové zastávky
u garáží ČSAD — oprava po autonehodě.
— Namontován informační kiosek — autobusová zastávka Kozlovice střed — informaci
podal pan Libor Král.
— Oprava „Frýbortovy“ stodoly — uskladněno
dřevo, v létě zde budou uloženy pluhy.
— V ubytovně čp. 356 bylo vybudováno další sociální zařízení v přízemí, náklady budou promítnuty do ceny nájmu.
Zastupitelstvo obce Kozlovice bere přednesené
informace na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje do
doby schválení státního rozpočtu a rozpočtu
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obce předložené rozpočtové provizorium na
rok 2007 v celkové výši 5 700 000 Kč — běžný
provoz obce — mzdy, energie, plyn, PHM, údržba MK…, neinvestiční výdaje — příspěvková
organizace ZŠ a MŠ Kozlovice.
3. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Sběr a svoz komunálního odpadu
Pro stanovení tohoto místního poplatku je
nutno vycházet z údajů za rok 2005:
výdaje v roce 2005 činily
1 864 471,10 Kč
příjmy v roce 2005 činily
1 314 005,40 Kč
počet objektů (osob)
3 042
V příjmech za rok 2005 je zahrnuta i částka
899 534 Kč (místní poplatek za odpad).
rozdíl příjmů
a výdajů za rok 2005 činí
550 465,70 Kč
výdaje netříděného
odpadu rok 2005
1 171 178,— Kč
výdaje tříděného
odpadu rok 2005
693 293,10 Kč
skutečné výdaje rok 2005
na netříděný odpad, složka „B“
383,03 Kč
skutečné výdaje rok 2005
na tříděný odpad, složka „A“
227,907 Kč
skutečné náklady za obě položky 612,937 Kč
Výše poplatku může činit maximálně 500
Kč/osoba.
Rada obce navrhuje stanovit poplatek ve výši
408 Kč/osoba.
Poplatek z ubytovací kapacity
V obci jsou v současné době následující ubytovací objekty:
č. p. 356, chata ev. č. 56, RD č. p. 532, přibudou
další ubytovací kapacity — Na Mlýně.
Dosavadní výše poplatku činí 2 Kč/osoba/den.
Rada obce navrhuje poplatek ve výši 15
Kč/osoba/den.
Pan Mgr. Štěpán Pustka navrhuje poplatek ve
výši 10 Kč/osoba/den.
Zastupitelstvo obce Kozlovice neschválilo poplatek z ubytovací kapacity ve výši 10 Kč/
osoba/den.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schválilo poplatek z ubytovací kapacity ve výši 15 Kč/
osoba/den.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2006 ze dne 13. 12.
2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 2/2003 a 3/2004 o místních poplatcích (poplatek za odpad 408 Kč/osoba/den, poplatek
z ubytovací kapacity 15 Kč/osoba/den).
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4. Knihovna v Měrkovicích
Dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní
zákon), musí být ve všech knihovnách zavedena
elektronická evidence (čtečka čárového kódu,
PC) a musí být zajištěn přístup na internet.
Je proto nutné vyřešit knihovnu v Měrkovicích.
Nebylo by hospodárné vybavovat tuto knihovnu potřebným zařízením, proto je předkládán
návrh zrušit organizační složku Knihovna Měrkovice a zřídit odloučené pracoviště – provoz
knihovny zůstane v podstatě nezměněn, bude
zajišťovat jedna pracovnice.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
změn a doplňků, a zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ruší organizační složku
Obecní knihovna Měrkovice a ruší Zřizovací listinu Obecní knihovny Měrkovice, okres Frýdek–Místek, se sídlem Kozlovice č. 719, 739 47,
vydanou dne 12. března 2003, s účinností od 1.
ledna 2007.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.
1/2006, kterým se mění zřizovací listina Obecní
knihovny Kozlovice ze dne 12. 3. 2003.
5. Prodej a záměry prodeje obecních pozemků
5.1 Prodej části obecního pozemku parc. č.
2901/3 k. ú. Kozlovice
Jedná se o část pozemku u bytových domů č. p.
637 a 638 pro výstavbu řadové garáže. Zastupitelstvo obce dne 13. 10. 2006 usnesením č.
60/2006 schválilo záměr prodeje části obecního
pozemku parc. č. 2901/3 k. ú. Kozlovice. V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, byl záměr zveřejněn
na úřední desce v době od 9. 11. do 30. 11. 2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
části obecního pozemku parc. č. 2901/3 k. ú.
Kozlovice pro účely výstavby řadové garáže. Geometrické zaměření pozemku zajistí žadatel na
vlastní náklady.
5.2 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2363/11
k. ú. Kozlovice ve výměře 156 m2.
Prodej doporučila stavební komise a rada obce,
jedná se o zbytkovou parcelu, kterou obec nijak
nevyužívá.
Pan Stanislav Pustka blíže vysvětlil, proč zůstala zbytková parcela: předpisy v minulosti ome-
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zovaly výměru stavebních pozemků, proto při
vyměřování mnohdy zůstávaly zbytkové parcely.
Pan ing. František Borák — jakou cenu stanovuje zastupitelstvo při prodeji nemovitostí?
Pan starosta — prozatím byla stanovena cena
75 Kč/m2 (pokud je pozemek určen pro výstavbu), 50 Kč/m2 u ostatních pozemků. Cena je
velmi nízká, zastupitelstvo by mělo stanovit vyšší
cenu. Na příští zasedání ZO by měli členové zastupitelstva připravit návrhy ceny pozemků.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje záměr
prodeje pozemku parc. č. 2363/11 k. ú. Kozlovice ve výměře 156 m2.
5.3 Žádost o prodej pozemku PK parc. č. 1137 k.
ú. Kozlovice ve výměře 195 m2.
Jedná se o pozemek u řadových rodinných
domků U Váhy. Stavební komise a rada obce
prodej nedoporučují — jsou zde uloženy sítě,
žadatel neuvedl důvod převodu pozemku — je
obava, že vybuduje parkoviště, opravnu aut.
V případě zájmu je možno jednat ohledně pronájmu (rada obce), musel by být uveden přesný
účel pronájmu.
Zastupitelstvo obce Kozlovice neschvaluje
záměr prodeje obecního pozemku PK parc. č.
1137 k. ú. Kozlovice ve výměře 195 m2.
5.4 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 16/1
k. ú. Kozlovice
Jedná se o pozemek v chatovišti Rybí — pozemek chce žadatel využívat jako parkovací plochu. Stavební komise a rada obce nedoporučují prodej části pozemku parc. č. 16/1.
Stavební komise šetřením na místě samém zjistila, že předmětná část pozemku je oplocena,
zřejmě ji využívá vlastník rekreační chaty ev. č.
59. Je nutno jednat s vlastníkem rekreační chaty
ev. č. 59 ohledně majetkového vypořádání oplocené části obecního pozemku.
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
části obecního pozemku parc. č. 16/1 k. ú. Kozlovice.
6. Volba výborů zastupitelstva obce
Podle § 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 tříčlenný výbor.
Finanční výbor — návrhy na předsedu a členy
výboru:
— pan Petr Chýlek — na předsedu finančního
výboru navrhuje pana ing. Františka Boráka
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(v případě nezvolení předsedou navrhuje jako
člena výboru)
— pan Stanislav Pustka — na předsedu finančního výboru navrhuje pana Mgr. Štěpána Pustku, jako člena výboru navrhuje pana ing. Miroslava Krpce.
Na předsedu finančního výboru byli navrženi
dva kandidáti, hlasování proběhlo v abecedním
pořadí:
Zastupitelstvo obce Kozlovice nezvolilo předsedou finančního výboru pana ing. Františka Boráka (hlasování: 4:0:11).
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru pana Mgr. Štěpána Pustku (hlasování: 8:0:7) a dalšími členy finančního výboru
pana ing. Františka Boráka a pana ing. Miroslava Krpce.
Kontrolní výbor — návrhy na předsedu a další
dva členy výboru:
pan ing. arch. Václav Cviček — na předsedu
kontrolního výboru navrhuje pana ing. Milana
Hanzelku, na další dva členy výboru navrhuje
pana Petra Chýlka a pana Radima Krpce.
Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo předsedou kontrolního výboru pana ing. Milana Hanzelku a dalšími členy kontrolního výboru pana
Petra Chýlka a pana Radima Krpce.
7. Různé
7.1 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce upravuje nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Měsíční odměny a příplatky činí nejvýše:
— za výkon funkce člena rady 1 130 Kč + příplatek 150 Kč podle počtu obyvatel
celkem
1 280 Kč
— za výkon funkce předsedy výboru nebo komise rady 960 Kč + příplatek 150 Kč podle počtu
obyvatel
celkem
1 110 Kč
— za výkon funkce člena zastupitelstva 300 Kč +
příplatek 150 Kč podle počtu obyvatel
celkem
450 Kč
V případě souběhu několika funkcí lze měsíční
odměnu poskytnout až do výše souhrnu odměn
za jednotlivé funkce.
Nevykonává-li člen zastupitelstva obce funkci
z důvodu pracovní neschopnosti, měsíční odměna mu nenáleží. Člen zastupitelstva je povinen neprodleně informovat starostu nebo mís-
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tostarostu o těchto důvodech a předpokládané
době jejich trvání.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů následovně:
za výkon funkce člena rady
1 280 Kč/měsíc
za výkon funkce předsedy
výboru nebo komise rady
1 110 Kč/měsíc
za výkon funkce člena
zastupitelstva
450 Kč/měsíc
Výše odměny se přiznává od 1. 1. 2007.
7.2 Výstavba sportovně rekreačního centra Kozlovice
Rozpočtová cena činí cca 36 mil. Kč včetně rezervy. Byla podepsána mandátní smlouva na
provedení výběrového řízení. Oprava.
Výběrové řízení prozatím nebylo vyhlášeno. Financování akce: rezerva — 8 mil. Kč, plyn —
prodej — 7 mil. Kč, dotace MF — 5 mil. Kč, pokrytí zbylé části rozpočtových nákladů navrhuje pan starosta řešit přijetím úvěru. Výše úvěru
bude upřesněna po ukončení výběrového řízení.
Zastupitelstvo obce Kozlovice souhlasí s budoucím přijetím úvěru (v roce 2007) na výstavbu Sportovně rekreačního centra Kozlovice.
Jeho výše bude upřesněna po ukončení výběrového řízení.
Hodnotící komise musí mít minimálně 5 členů,
z toho 1/3 členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Za každého
člena musí být jmenován jeho náhradník. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídnutá cena.
Členové zastupitelstva obce souhlasí s tím, aby
složení hodnotící komise na akci Sportovně rekreační centrum Kozlovice určila rada obce.
Pan ing. František Borák navrhuje sestavit přehled investičních akcí v příštích letech, podle
toho upřesnit výši úvěru.
Pan starosta — obec bude jednat s jednotlivými
bankéři ohledně stanovení podmínek poskytnutí úvěru.
Diskuse:
Pan Pavel Fizek — navrhuje provést nejnutnější
úpravu komunikace za č. p. 1.
Paní Mgr. Jaroslava Minksová podala informaci
ohledně jednání s paní Gabrielou Hájkovou ve
věci prodeje, případně pronájmu pozemku pro
příjezdovou komunikaci — parc. č. 3038/1.
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Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 18. 12. 2006
Zasedání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna — pokračují stavební práce přístavby budovy OÚ, v obecním domě č. p. 356 byla provedena přestavba
úklidové místnosti na koupelnu se sprchovacím
koutem, umyvadlem a WC, proběhl vánoční
jarmark v rámci festivalu Souznění.
12. Rada schvaluje TJ Sokol Kozlovice oddílu lyžování pronájem skokanských můstků, šaten
a pozemků parc. č. st. 1152 a parc. č. st. 1153
k. ú. Kozlovice s platností od 1. 1. 2006 za 1
Kč/rok.
13. Rada schvaluje s účinností od 1. 1. 2007
cenu pitné vody z obecního vodovodu ve výši
15 Kč/m3 pro fyzické i právnické osoby. Výdaje
stoupají z důvodů zvýšení cen energií a pohonných hmot a dále zvýšením ceny odebírané
vody od SmVaK v době nedostatku z vlastních
zdrojů.
14. Rada schvaluje provedení změny v Ceníku
služeb a sankcí v Obecní knihovně v Kozlovicích — s účinností od 1. ledna 2007 bude přístup na internet pro čtenáře i ostatní návštěvníky bezplatný.
15. Radě byl předložen návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi společností Telefonica O2, a. s.
a obcí Kozlovice. Rada souhlasí s návrhem
smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
16. Rada souhlasí se zněním smlouvy i zadávacími podmínkami pro výstavbu „Sportovně rekreačního centra Kozlovice“
17. Rada ukládá ředitelce školy, aby v době, kdy
bude uzavřena školní kuchyň z důvodu rekonstrukce a nástavby nad jídelnou v rámci výstavby „Sportovně rekreačního centra Kozlovice“,
zajistila vaření obědů důchodcům v náhradních prostorech.
18. Rada schvaluje záměr pronájmu části obecních pozemků p. č. 3937/4 a 4095/23 k. ú. Kozlovice.
19. Rada neschvaluje zřízení nového světelného
bodu při výjezdu na hlavní silnici u rodinného
domu č. p. 328.
10. Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu, který tvoří přílohu zápisu.
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Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 29. 12. 2006
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna.
12. Rada schvaluje zvýšit cenu za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podnikajícím fyzickým a právnickým osobám (se kterými má obec smlouvu) z 300 na 408
Kč/osoba/rok (tj. o 36 %).
13. Rada schvaluje ukončení nájmu části pozemku č. 3937/8 (15 m2) k. ú. Kozlovice dohodou ke dni 31. 12. 2006. Stánek umístěný na
tomto pozemku odstraní nejpozději do 28. 2.
2007.
14. Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 15. 1. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna.
— obci Kozlovice byla schválená dotace pro
projekt Jednotný komunikační styl podpora turistického ruchu ve výši cca 1 800 000 Kč
— byla zaslána poptávka firmě Coop Morava na
odkoupení budovy nákupního střediska Jednota
— probíhá výběrové řízení na stavbu „Sportovně rekreačního centra Kozlovice“, probíhá
předběžná poptávka na poskytnutí úvěru obci
Kozlovice pro stavbu „Sportovně rekreační
centrum Kozlovice“ u různých peněžních
ústavů
— v ZŠ Kozlovice zaměstnanci obce zahájili
odvlhčení suterénu a sklepních prostor
— starosta informoval radu o zůstatku finančních prostředků z minulých let na účtu obce
Kozlovice (cca 9,3 mil. Kč)
— zasedání rady na svou žádost navštívila paní
Mgr. Alena Tomanová (provozovatel Lékárny
Kozlovice) aby vyjasnila radě důvody finančních problémů vůči obci a přišla s návrhem na
řešení.
12. Rada schvaluje hodnotící komisí včetně náhradníků pro výběrové řízení stavby „Sportovně
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rekreačního centra Kozlovice“ v tomto složení:
Ing. arch. Václav Cviček, Jiří Šnajdr, Mgr. Jaroslava Minksová, Lumír Červenka, Kateřina Fojtíková
Náhradníci: Stanislav Pustka, Ing.Milan Hanzelka, Ing.arch. Lucie Petrů, Mgr. Hana Ulčáková,
Bc. Lenka Eliášová
13. Rada schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení na projektového manažera projektu
Jednotný komunikační styl 2006 v tomto složení:
Mgr. Jaroslava Minksová, Lumír Červenka, Kateřina Fojtíková
Náhradníci: Mgr. Hana Ulčáková, Bc. Lenka Eliášová, Stanislav Pustka
14. Rada schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení realizace projektu Jednotný komunikační styl v tomto složení: Mgr. Jaroslava Minksová, Lumír Červenka, Kateřina Fojtíková
Náhradníci: Mgr. Hana Ulčáková, Bc. Lenka Eliášová, Stanislav Pustka
15. Starosta informoval radu, že chce svolat
schůzku s pohoštěním hlavních organizátorů
všech kulturních a sportovních akcí obce za rok
2006, aby jim mohl poděkovat za jejich obětavou práci. Rada souhlasí a schvaluje poskytnutí
pohoštění.
16. Rada schvaluje ing. Františka Boráka předsedou občanské komise a ing. arch. Lucii Petrů
jako dalšího člena stavební komise.
17. Vzhledem k tomu, že bezplatný nájem nemovitých věcí není v souladu s právním řádem
ČR (nájem musí být vždy úplatný) schvaluje
rada pronájem autobusové zastávky Kozlovice
střed ing. Šmírovi Pavlu za 1 Kč/rok na dobu 20
let s podmínkou zachování autobusové zastávky po celou dobu pronájmu a pověřuje starostu
vypracováním a podpisem smlouvy.
18. Rada schvaluje návrh smlouvy odběru odděleně vytříděných složek odpadů mezi obcí
Kozlovice a Frýdeckou skládkou, a. s. a pověřuje
starostu jejím podpisem.
19. Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo v předmětu třídění, shromažďování a předávání odpadů objednavatelem k jejich konečnému využití mezi obcí Kozlovice a firmou OZO Ostrava,
s. r. o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
10. Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo firmou
Hausing s. r. o., na projektovou dokumentaci —
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Odkanalizování lokality Červenka. Jedná se
o místní komunikaci parc. č. 3962/1 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
11. Rada schvaluje záměr pronájmu obecního
pozemku PK parc. č. 1039/1 o výměře 7195 m2
k. ú. Kozlovice pro zemědělské účely podle stanovených pravidel. Tento pozemek užívalo Zemědělské družstvo Kozlovice a dodatkem č. 1 ze
dne 27. 10. 2006 byl tento pozemek z nájemní
smlouvy vyčleněn.
12. Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu
a příspěvek ve výši 5 000 Kč na konání dětského
karnevalu (18. 2. 2007).
13. Rada schvaluje pronájem sálu a přilehlých
prostor za účelem konání velikonoční zábavy
dne 7. 4. 2007.
14. Obec Kozlovice nepovoluje pořádání motoskijoringu a motokrosu, protože nemá vydanou obecně závaznou vyhlášku, která by upravovala podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték,
stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Podanou žádost o povolení výše uvedené sportovní
akce považujeme pouze za ohlášení.
Rada obce Kozlovice souhlasí s bezplatným
použitím pozemků KN parc. č. 845/3, 845/2,
846/4, PK parc. č. 845/3, 842/3, 842/8, 846,
3943/3, 844/1 k. ú. Kozlovice pro účely pořádání motoskijoringu. Termín leden-březen 2007
dle počasí. Po skončení akce budou pozemky
uvedeny do původního stavu. Při pořádání akce
je nutno dodržet veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 22. 1. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna.
— obci Kozlovice nebyla zatím přiznána dotace
na zakoupení nového hasičského automobilu
— cisterny;
— byla připravena smlouva na pronájem pozemků pro výstavbu příjezdové cesty k sběrnému dvoru;
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— starosta seznámil radu s obsahem dopisu
pro pana Kasperčíka (sepsaným advokátní kanceláří Mgr. Pavla Szkandery);
— byl předložen dopis PhDr. Miroslava Žabenského (ředitele Oravského osvětového střediska), ve kterém sděluje, že projekt „Beskydský
kultúrny kruh“ (obec je partnerem na České
straně) byl úspěšný a získal dotaci;
— starosta a místostarosta se zúčastnili schůzky s majitelem fa Milata (podniká na území
Kozlovic), který jim přiblížil své podnikatelské
záměry v obci (rád by osobně informoval zastupitelstvo);
— při větrném počasí z 18. na 19. 1. (které postihlo celou republiku) došlo k částečnému stržení a poškození střechy autobusové zastávky
„Peterek“;
12. Rada schvaluje zakoupení nového zahradního traktoru — sekačky (starý již nevyhovuje).
Traktor je zapotřebí k sekání středně velkých
ploch v obci, kterých při provádění parkových
úprav přibývá.
13. Rada souhlasí s napojením RD Měrkovice
čp. 772 na obecní vodovod při dodržení technických požadavků obce.
14. Odměňování ředitelů škol, předškolních
a školských zařízení se řídí zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým
se mění nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění. Dle těchto předpisů je nutné
stanovit nový platový výměr ředitelce ZŠ.
Rada schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy a Mateřské školy Kozlovice. Platový tarif
podle § 123 ZP — platová třída 13, platový stupeň 10, osobní příplatek podle § 131 ZP a příplatek za vedení podle § 124 ZP.
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Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 5. 2. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Rada obce Kozlovice na základě doporučení
hodnotící komise schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku na podlimitní veřejnou zakázku „Sportovně rekreační centrum Kozlovice“ uchazeče:
Nabídka č. 8 — obchodní firma: MORYS, s. r. o.
Paskov
Nabídnutá cena včetně DPH:
29 655 991 Kč.
12. Rada obce Kozlovice na základě doporučení
hodnotící komise schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
— Poskytnutí služeb projektového managementu pro akci „Kozlovice — dědina valašských
vojvodů“ uchazeče:
Nabídka č. 2 — firma: ing. Miroslav Lysek Frýdek–Místek
Nabídnutá cena včetně DPH:
58 000 Kč

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 12. 2. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Bylo vydáno územní rozhodnutí pro lokalitu
Fojtíková
— Pokácené stromy (jasany) v lokalitě Říčky
nebyly na obecním pozemku (prověřeno geodetem), majitel pozemku bude vyzván k předložení patřičného povolení ke kácení stromů.
— Pracovní schůzka zastupitelů se bude konat
ve středu 21. 2. 2007 v 18.00 v prostorách staré
pošty.
— Soubor Valášek je financován z rozpočtu
obce — nemá právní subjektivitu, starosta navrhuje jednat s vedením souboru o jeho osamostatnění. Starosta nemůže odpovídat za soubor.
— Bude svolána další schůzka pro projekt Beskydský kulturný kruh — zúčastní se i paní
Minksová
— K jednání rady byl pozván projektant p. Kopecký ke konzultaci projektu — odvodnění
obecní komunikace p. č. 3962/1
Rada bere informace na vědomí a souhlasí s nimi.
12. Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíně zaslalo žádost obci Kozlovice, partnerské
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obci v projektu Beskydský kulturný kruh, o finanční vklad 20 000 Sk, jako účastnický poplatek.
Rada schvaluje dotaci na projekt Beskydský kulturný kruh ve výši 20 000 Sk.
13. Rada ruší knihovní řád Obecní knihovny
Měrkovice ze dne 29. ledna 2003 a ceník č.
3/2005 služeb a sankcí v Obecní knihovně
v Měrkovicích ze dne 23. 2. 2005.
14. Rada schvaluje vyřazení hasičského čerpadla „Stratílek“ a schvaluje darovat čerpadlo
Střední odborné škole PO a Vyšší odborné škole
PO MV, Pionýrů 2069 ve Frýdku–Místku pro
účely výstavky.
15. Rada jmenuje velitelem JSDH Měrkovice
pana Žáka Jiřího z Měrkovic.
16. Rada schvaluje rozpočet na opravu autobusové zastávky „Peterek“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy na zhotovení.
17. Rada schvaluje návrh kupní smlouvy mezi
obcí Kozlovice a firmou Lesostavby a. s., Frýdek–Místek na dodávku dřeva a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
18. Rada bere na vědomí zápis ze zasedání Občanské komise a schvaluje (na základě požadavku komise) navýšení ceny balíčku na 200 Kč.
19. Rada schvaluje pronájem místnosti Stará
pošta paní Mileně Zemanové z Frýdek–Místek,
za účelem zřízení jednatelství České pojišťovny
za obvyklých cenových podmínek.
10. Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo
v předmětu vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a realizaci
stavby pro územní a stavební povolení — prodloužení vodovodu Kozlovice — Jarošov, mezi
obcí Kozlovice a autorizovaným technikem. Na
projektu se už delší dobu pracuje. Rada schvaluje předložený návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
11. Rada schvaluje pronájem obecních pozemků parc. č. 3937/4 a parc. č. 4095/23 k. ú. Kozlovice dle stanovených podmínek.
12. Radě byl předložen rozpočet více a méněprací Přístavby budovy obecního úřadu. Vícepráce vznikly převážně na základě nepředvídatelného uložení inženýrských sítí v blízkosti přístavby, zateplením fasády sálu, rozebráním
střechy nad přisálím (po odkrytí se zjistilo, že je
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shnilá) a drobných změn, které vyplynuly v průběhu prací. Celkové vícepráce činí cca 360 tis.
Kč. Rada bere informaci na vědomí a souhlasí
s ní.
13. Rada schvaluje cenovou nabídku firmy
ARKAL s. r. o. Frýdek–Místek na provádění stavebního dozoru na stavbě „Sportovně rekreační
centrum Kozlovice“ a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy.
14. Rada souhlasí s předloženou smlouvou
o dílo mezi obcí Kozlovice a Projekční kanceláří
ing. arch. Václava Cvička v předmětu Autorský
dozor na akci „Sportovně rekreační centrum
Kozlovice“a pověřuje starostu jejím podpisem.
15. Rada schvaluje návrh zadávacích podmínek
poptávky bankovního úvěru pro stavbu „Sportovně rekreační centrum Kozlovice“ a pověřuje
starostu obesláním poptávky alespoň třem
bankám.

Životní prostředí
22. duben — Den Země —
mezinárodní svátek
životního prostředí
V České republice se od roku 1990 do kampaně každoročně zapojuje celá řada občanských iniciativ, škol a místních úřadů formou
nejrůznějších akcí, jakými jsou například
soutěže pro děti, besedy, výstavy, festivaly,
shromáždění, brigády, vydávání informačních
letáků, petiční akce a podobně. Nejinak tomu
jistě bude i letos!?
Ochrana přírody, ekologie, životní prostředí
— to vše jsou pojmy, s nimiž se sice setkáváme
stále častěji, ale jen mizivé procento lidí si potřebu souhry s přírodou plně uvědomuje či je
ochotno kvůli ní slevit ze svého pohodlí. Přitom
zdaleka nejde jen o záchranu pár druhů rostlin
a zvířat, ale v konečném důsledku o budoucnost
samotného člověka, který si pomalu a jistě řeže
větev sám pod sebou.
Když slyším, jak se někde vehementně snaží
pod vidinou nejistého zisku zničit poslední zbytky přirozených horských lesů kvůli postavení
další tuctové sjezdovky využívané pár měsíců
v roce, jinde připravují v Beskydech těžbu uhlí
(oblast Frenštát /Malý a Velký Javorník — Rad-
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hošť/, Trojanovice /Pustevny — Nořičí hora/,
Kunčice p. O. /Ondřejník/), přepadá mne beznaděj. Což si opravdu nedokážeme vážit přírodního bohatství, které už téměř nemá obdobu jinde
v Evropě? To je začátek cesty, na jejímž konci
jsou hřbitovy stromů na hřebenech hor, měsíční
krajina po důlní činnosti, špinavá voda ve vybetonovaných korytech řek, prach a zapáchající
vzduch. Lidé si stále neuvědomují, že tak zvaná
vítězství člověka nad přírodou jsou ve skutečnosti jeho prohrami. K čemu budou peníze v nemocné krajině, v níž nakonec bude strádat i lidské pokolení.
Jen člověk dostatečně obeznámený s během
přírody plně chápe hodnoty, které pro něho příroda představuje. Lhostejnost, se kterou se stále
kolem sebe setkáváme, ukazuje, že ekologická
výchova u nás má — přes znatelný pokrok v posledním desetiletí — stále co dohánět.
Připravil Jiří Peloušek

Přírodní park Podbeskydí —
Ekopark Lubinka
Při pochůzkách Podbeskydím od Valmezu po
Třinec jsem, coby botanik, narazil na několik
málo zachovalých míst, kterých se ruka konzumu, sobeckých zbohatlíků a prohřešků minulosti dotkla poměrně málo. Jedním z oněch míst
je oblast mezi Kozlovicemi, Měrkovicemi a Tichou (jedná se o území pomístních jmen Kotly
a Zadky hraničící s k. ú. Kozlovice — pozn. red.).
Těm, co tu žijí, určitě nemusím popisovat, jak
vypadají jejich záhumenky či pozemky, na kterých léta hospodaří. Pro ty však, kteří neměli to
štěstí tuto oblast poznat, je to krajina malých lesíků, luk, remízků a drobných, přirozeně meandrujících potůčků, vzácně dokreslená menšími
vápencovými výchozy. Území je bohaté co se
týče rostlin a živočichů. Ze stále vzácnějších lesních bylin zde najdeme bohaté populace árónu
východního, kyčelnice devítilisté, měsíčnice vytrvalé, samorostlíku klasnatého, lílie zlatohlavé,
jarmanky větší, kozlíku celolistého, ale i naše
lesní orchideje: okrotici bílou, okrotici dlouholistou či bradáček vejčitý. Na lukách se ze vzácnějších druhů místy objevuje vstavač mužský,
ostřice plstnatá, kakost bahenní, prvosenky
vyšší, přeslička nejvyšší, starček Jakobův a řada
dalších. Zdejší klid je odrazem dochovalosti
a druhové bohatosti lesů, v nichž najdeme v ši-
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V tomto území jsem pozoroval či zaslechl
také vzácné či ubývající druhy ptáků, kupříkladu žlunu šedou, puštíka obecného, lejska
bělokrkého, cvrčilku zelenou, ťuhýka obecného,
a dokonce i celoevropsky ohroženého chřástala polního a krutihlava obecného. Podél potoků a na kamenitých místech v lesích lze narazit na mloka skvrnitého, na lukách pak na slepýše křehkého a hojnou ještěrku živorodou.
A to je jistě jen zlomek z celé plejády organismů. Zkrátka jedná se o pestré a cenné území.
Všechny tyto, a nejen tyto, okolnosti mne
vedly k tomu, vytvořit návrh na šetrné využívání tohoto území a to formou Ekoparku. V něm
by se hospodařilo úsporně a uvážlivě, a přitom
by byl zachován krajinný ráz a zvýšena jeho
ekologická, ekonomická i kulturní hodnota.
A co víc, vzniklo by zde útočiště pro ty lidi, kteří
chtějí rozvíjet všechny oblasti svého života
a nejen rozšiřovat své materiální zázemí, které
je beztak pomíjivé. Mám tím na mysli duchovní
rozměr člověka, který je v dnešní konzumní
době tak opomíjen.

roké plejádě běžných druhů i ty, které v našich
lesích živoří na samé hranici existence. Patří
mezi ně bezesporu jilm horský a jedle bělokorá.

(Příště: Co všechno by mohlo být součástí takového Ekoparku)
Robert Albín

Kozlovice
Ze života školy
Školní vzdělávací program
Úvodem připomínám informaci, že v souladu s novými principy vzdělávací politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje
vzdělávání v ČR a zakotvenými v Zákoně
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací
soustavy zavádí nový systém dokumentů pro
vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Tyto dokumenty
jsou vytvářeny na dvou úrovních — státní
a školní. Státní úroveň představují rámcové
vzdělávací programy (dále jen RVP) pro jednotlivé etapy vzdělávání — předškolní, základní
a střední vzdělávání, školní úroveň představují
školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP),
podle nichž se uskutečňuje vzdělávaní na jednotlivých školách — tento program si učitelé
v jednotlivých školách musí vytvořit sami.
V předškolním vzdělávání je v současnosti již
realizován RVP pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola má již svůj školní vzdělávací program vytvořen a můžete se s ním seznámit na
internetových stránkách naší školy www.skola.
kozlovice.cz. V základní škole budeme podle
vlastního ŠVP vyučovat od letošního 1. září v 1.
a v 6. ročníku.
Tvorba ŠVP na základní škole je v plném
proudu (např. 19. 2.—21. 2. — v době jarních
prázdnin — se celý pedagogický sbor účastnil 3
denního školení k tvorbě ŠVP). Je to práce časově velmi náročná a zodpovědná — v samotné
myšlence tvorby ŠVP musí být totiž zakomponována myšlenka změny a potřeby neustálého
vývoje školy v reakci na měnící se společnost.
Jde o dokument, ve kterém by se mělo zrcadlit
všechno dobré, co se ve škole dělá, a především
způsob realizace čtyř základních principů vzdělávání 21. století = učit se poznávat — učit se
jednat — učit se žít mezi lidmi — učit se být.
Učitelé musí popsat a rozvinout nápady a představy z různých vzdělávacích oblastí tak, aby při
realizaci svého ŠVP vybavili všechny žáky vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji
a hodnotami důležitými pro jejich osobní rozvoj a hlavně pro jejich uplatnění ve společnosti.
Cíle základního vzdělání jsou stanoveny zákonem č. 561/2004 Sb., § 44. Z formulace zákona
plyne, že tyto cíle jsou závazné pro všechny, kdo
se zabývají základním vzděláním.
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Vzdělávací program naší školy, která je zapojena do sítě Tvořivých škol, je založen na
principech činnostního učení a vychází z poznatků, že:
• v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci
osvojili základní poznatky o životě kolem
sebe (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo);
• k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku;
• nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému
jevu, k tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude
provádět činnosti, pozorovat, hovořit
o nich, vyslovovat závěry — objevovat;
• chceme-li dosáhnout dobrých výsledků
u všech žáků, musíme jim dát prostor pro
učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu;
• kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a použitelnost pro život;
• efektivitu vzdělávání nelze založit jen na
posuzování chyb žáků a na přípravě (připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je
nutné využít nové mechanismy k hodnocení výsledků vzdělávání postavené na
průběžném hodnocení činností žáků, na
ověřování schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen
v kvalitě vědomostí a rozvoji dovedností,
ale zejména v komplexním rozvoji osob
nosti žáka;
• pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané
průběžně, mají vyšší motivační hodnotu
a vedou k celkově dobrému zvládání učiva.
Činnostní učení vede žáky ke spolupráci,
podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, že trvalých
vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti. Žákům se zpravidla nepředkládají
hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale škola
je vede k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na základě činností, pozorování, pokusů
– na základě objevování. Nezaměstnává jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na
jejich city a vůli. Nehromadí jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale snaží se rozvíjet
schopnosti žáků a seznamovat je s pracovními
metodami a postupy. Tyto metody a postupy si
žáci osvojují tak, aby je uměli uplatnit v životě
a mohli se sami dál vzdělávat. Učivo je prostředkem k dosažení stanoveného očekávaného

26

Kozlovice

výstupu u žáků, v tom se bude lišit způsob
práce učitelů.
Změna nebude okamžitá, i učitelé se musí
novým formám výuky učit, musí se v této oblasti neustále vzdělávat. Proto absolvují mnohé semináře zaměřené na nové vyučovací metody,
na různé způsoby realizace jednotlivých témat
RVP ve vyučování, ale také semináře, které pomáhají s přípravou programu. O jarních prázdninách se uskutečnil také jeden na toto téma,
byl to třídenní kurz, který byl zaměřen na tvorbu programu a především na způsoby hodno-

cení a evaluace ve škole. Byl organizován Národním institutem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na podzim se pak uskuteční ve spolupráci s tímto institutem dvoudenní
seminář zaměřený na osobnostní výuku dětí.
ŠVP je dokument, který si učitelé budou moci
měnit podle podmínek a potřeb školy nebo zjistí-li, že jimi naplánovaná strategie není tou
správnou cestou vedoucí k cíli. Dříve než však
podle něho začne učit, musí ho vždy schválit
Školská rada.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Sběr papíru

Tělocvična

Stejně jako v předcházejících letech i v letošním školním roce sbíráme starý papír. Sběr probíhá ve dvou etapách — na podzim během měsíce října a listopadu a na jaře v měsíci dubnu
a květnu. Celoročně papír ve škole sbírat nemůžeme, nemáme pro jeho uskladnění vhodné
prostory.
Sběr probíhá každou středu vždy od 7.00 hod
do 8.00 hod. v bývalé uhelně školy — vchod ze
dvora. Dobře svázaný papír mohou v tuto dobu
do školy přinášet nejen naši žáci, ale i obyvatelé obce. Ti také mohou oslovit naše žáky, které
znají, nebo kteří bydlí v jejich blízkém okolí,
a požádat je o odvoz nasbíraného papíru do
školy. Žáci jim určitě rádi vyhoví. Jinak mají
všichni občané možnost odvézt papír na sběrný
dvůr, který patří naší obci a který je v provozu
celoročně.
Pro naše nejlepší sběrače máme ve škole připraveny po uzavření sběratelské sezóny následující odměny:
1. Vítězná třída dostane velký dort.
2. Tři nejlepší sběrači získají hodnotnou
cenu.
3. Odměněn je každý žák, který nasbírá více
než 50 kg papíru.
Mgr. Hana Ulčáková

Tělocvična při ZŠ Kozlovice je plně využívána
ke sportování nejen během vyučování žáky
školy, ale také v odpoledních a večerních hodinách širokou veřejností. Náklady spojené s provozem tělocvičny za všechny složky jsou hrazeny z prostředků obce. Mnozí z našich spoluobčanů si této skutečnosti vůbec neváží, a navíc
ani nešetří školní majetek a nedodržují pokyny
uvedené ve smlouvě o užívání tělocvičny. Jedná
se zejména o používání nevhodné obuvi v tělocvičně, která zanechává na podlaze šmouhy
a šrámy. Některé složky po sobě neuklízí (nezvednou hrazení, neuklidí a nepověsí branky),
nechávají otevřená okna, nezhasínají světla...
Byli bychom rádi, kdyby si sportovci, kterých se
to týká, tuto skutečnost uvědomili a přistupovali k plnění podmínek smlouvy zodpovědně.
V případě jejich opětovného porušování bude
smlouva vypovězena, popř. budeme ve spolupráci s obcí žádat plnou úhradu za nájem tělocvičny a úhradu za poškození majetku školy.
M. Bednářová, správce tělocvičny

Kozlovice
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Ekologická výchova
Žáci naší základní školy vytvořili v učebně
přírodopisu, jenž je vybavena novým školním
nábytkem, terárium pro želvy, které chovají již
několik let. Na vytvoření tohoto „výběhu“ pro
želvy se podíleli také členové kroužku Mladého
ochránce přírody, kteří se ve škole pravidelně
scházejí.
V přírodopisné učebně žáci nově nainstalovali také akvárium pro naše sladkovodní ryby
a další živočichy, které bylo doposud na chodbě
školy a které bude prakticky využito při výuce
vodních ekosystémů. Jinak jsou obě „atrakce“
příjemným zpestřením školního života našich
žáků.
Bc. Jiří Brus

Zápis do první třídy
pro školní rok 2007—2008
Poprvé do školy
„Ahoj, podívej se, tady je naše škola.“ Určitě
jste každý slyšeli tato slova. Je to pojmenování
pro významnou instituci v životě každého z nás.

Začátek školní docházky je pro děti velmi důležitým životním mezníkem. Právě v něm se
rozhoduje o tom, zda se škola pro ně stane kamarádem, přítelkyní. V tomto období se formuje jejich celoživotní vztah ke vzdělávání vůbec.
Všichni lidé ve škole se snaží o to, aby mohli
budoucím prvňáčkům zpříjemnit už jejich
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první vstup do naší základní školy. Ve čtvrtek
18. ledna 2007 jsme přivítali 39 dětí k zápisu do
první třídy. Je to veselé cestování školní budovou za doprovodu pohádkových postaviček —
princezen, skřítků a zvířátek. Legrační postavičky doprovázely děti k učebnám, ve kterých si
mohly vyzkoušet své schopnosti a dovednosti.
Nejprve si chlapci a děvčata ověřili přecházení
přes překážky pomocí šlápot na školní chodbě.
Později házeli koulemi po sněhulákovi a měřili
své síly v přesném hodu. Hovořili a zpívali, přesunovali tvary, dotvářeli popletené obrázky,
kombinovali a malovali, vyhledávali chybičky
a opravovali je. Všechny děti byly velmi zručné
a hbité. Při hře se seznámily s novým prostředím a rozhovořily se. Všem se činnosti zamlouvaly a líbily.
Většina dětí se těší na další pokračování v budoucnu. Nakonec jsme doprovodili děti ke stanovišti s dárečky. Tam si malí školáci mohli vybrat mnoho užitečných a potřebných věcí i věciček, které pro ně přátelé a kamarádi ve škole
připravili.
Přejeme jim všem mnoho dobrých kamarádů
a přátel v životě, hodně úspěchů a radosti ve
školní tvořivosti.
Za všechny kolegy přeje Mgr. M. Bártová

Lyžařský výcvik
Ve dnech 12. 2.—16. 2. 2007 se uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7. ročníku naší školy. Pobyt
se uskutečnil v Morávce na chatě Slavíč, výcvik
probíhal denně 5 hodin na sjezdovce, která je
součástí areálu chaty. Vzhledem k tomu, jak letošní zima nepřála lyžařům, musím říct, že
jsme měli dobré sněhové podmínky. Všichni
účastníci kurzu zvládli základy sjezdového lyžování, mnozí si opravili dříve osvojené chyby
a vypracovali si svůj lyžařský styl. Kromě lyžování si děti užily také spoustu legrace, zábavy, her,
soutěží a tance. Rada rodičů při ZŠ Kozlovice
zaplatila dětem dopravu tam a zpět a také přispěla nemalou částkou na úhradu lyžařského
vleku, čímž se náklady na celý pobyt dětem snížily na částku 1210 Kč. S dopravou zavazadel
a lyží a také s drobnými opravami lyžařské výstroje během pobytu pomohli p. Tomáš Juchelka a p. Gustav Zeman, za což jim patří poděkování.
M. Bednářová, vedoucí výcviku

Valašská dědina
O Kozlovicích před stoletím
V období dlouhých zimních večerů člověku
zbývá více času zalistovat v knížkách, otevřít zajímavosti z archivu. Bylo by jich nespočet, ale
dnes pro kozlovické čtenáře otevírám pohled
do historie dědiny z před více jak 100 léty —
„O Kozlovicích“ z péra K. Strumhause, nadučitele školy, z roku 1903. Nebyl kozlovickým rodákem, ale jemu i jeho rodině se staly Kozlovice
opravdovým domovem, který všichni milovali.
Dovol mi, milý čtenáři, abych některé partie citovala doslova, jak je otiskl v té době v časopise
„Náš domov“ v dubnu 1903.
„Kdo cestuješ, zavítáš na Hukvaldy, neopomeň vyhlédnout barevnými skly ze staré hradní
věže do okolí. Pohlédni ku straně jižní a uzříš
mezi zelení stromů prokmitati bílý kostelík. Toť
Kozlovice. Povedou-li v tu stranu Tvé kroky, stav
se v útulném hostinci na jejím okraji, budeš ke
své spokojenosti obsloužen a najdeš i milé zábavy v přátelské společnosti, zvláště o prázdninách.
Obec Kozlovice táhne se od úpatí Ondřejníka
půvabným údolím říčky Ondřejnice, téměř až ke
kopci hukvaldskému, délkou asi 7 km. Silnicemi
spojená je s Frýdlantem, Místkem, Hukvaldy
a Frenštátem. Čítá 1 807 obyvatel ve 316 domovních číslech. Obyvatelstvo je vesměs české, náboženství katolického, vyjma 1rodinu židovskou.
Lid vyživuje se polním hospodařením, hlavně
pak chovem dobytka hovězího a vepřového.
Chov ovec skoro vymizel. Ovocnářství je zanedbáno, dosti pilně se včelaří. V létě se často projevuje nedostatek pracovních sil neb všechen
mladší dorost utrácí svoje síly v okolních továrnách bavlnářských a soukenických, ve Vítkovických hutích a Ostravských dolech. V dobách dřívějších pěstoval se v Kozlovicích hojně len a dolovala železná ruda pro hutě Frýdlantské, sedláci jezdívali s „tovarem“ do širého světa. Nynější
rolnictvo je dosti sečtělé a uvědoměle vzdělává
svá hospodářství. Poslední dobou se v Kozlovicích vzmáhají i obchody a živnosti, mlýny a pily
se vyplácejí.
Ač nářečí zdejší krátkostí slabik podobá se lašskému, přece se lidé z Kozlovic řadí mezi Valachy. Kroj valašský však už téměř vyhynul, jen pár
stařenek uchovává si v truhlicích svůj svatební
kroj na cestu poslední — do truhly. Naposledy
ukázala se kozlovská chasa v kroji na Národo-
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pisné výstavě čechoslovanské v Praze v roce
1895, kde malebný kroj, křepké tance a rázovité
písně budily nadšení a obdiv Pražanů a návštěvníků vůbec.
Minulostí sahají Kozlovice do 13. století
(1294). Založeny byly fojtem Sydylmanem na vyzvání hukvaldského pána Jindřicha, hraběte
z Příbora. Původní název byl „Posmannsdorf“.
V 15. století, kdy na Hukvaldech vládl Jan Čapek
ze San, hejtman husitských vojsk, věnoval panoši Rybnovi svobodný statek (čp. 17). Oba tyto
statky, fojtství i zemanské, zachovaly své svobody až do roku 1848, kdy bylo uvolněno všemu
rolnictvu. Ve staletích předešlých, snad koncem
16. či začátkem 17. století vnikla do hor valašská
kolonizace „salašnictvím“. V té době sídlívali
v Kozlovicích, tak jako v Rožnově „valašští vojvodové“, správci veškerého salašnictví a obhájci
hranic panství. Ku řízení věcí valašských dle
práva valašského býval ustaven vojvoda, který
úřad ten držíval dědičně. On s devíti přísedícími
přikazoval jednotlivým rodinám pastviny, rovnal spory mezi nimi a bděl nad řádným odváděním poplatků na panství.
Nejstarší zpráva o kozlovickém vojvodství je
z roku 1565, o jistém vojvodovi, Matyáši Krbcovi. V roce 1581 potvrzuje biskup S. Pavlovský písemně Jiříkovi Kubcovi, vojvodovi kozlovskému
jeden lán pole. Roku 1645 potvrzuje biskup Leopold Vilém valašskému vojvodovi Matěji Kubco-
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vi lán pole k svobodnému, dědičnému užívání
gruntu (čp. 17). Poslední vojvoda Cyril Žáček,
jemuž se říkalo Cyril Vojvoda zemřel roku 1854.
Grunt jeho nazýván „Vojvodovice“, pod Ondřejníkem louka „Vojvodka“. Zbytky valašské koliby
tam vzaly za své před 50 roky.
Okolí Kozlovic je velice půvabné, zvláště na
jaře a v létě, kdy celá, horami a kopci ověnčená
kotlina podobá se kvetoucímu parku, z nichž ze
zeleně vykukují bílé stěny chaloupek“.
Tolik z historie. Z psaného na nás čiší hrdost
na život v naší dědině, i když jistě byl tehdy daleko těžší, ale je dobře ho aspoň občas připomenout, abychom i my, současníci i naše děti
a vnoučata, byli na život v Kozlovicích hrdí
a hleděli si dědinu pěknou udržet, aby si i naši
následovníci třeba po sto letech o ní četli s hrdostí.
Marie Prudká, za vlastivědné sdružení Kozlovice
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Něco málo z fotbalu

Dne 7. ledna 2007 se zúčastnili benjamínci
FC Kozlovice turnaje pořádaného fotbalovým
oddílem FC Baník Ostrava. Chlapci posílení fotbalisty ročníku 2001/2002 vybojovali skvělé
druhé místo. Jaké dosáhli výsledky? FC Kozlovice — Lichnov 4:2, FC Kozlovice — Vítkovice 1:0,
Kozlovice — Baník Ostrava „B“ 0:0, FC Kozlovice — NH Ostrava 0:0, FC Kozlovice — Baník Ostrava „A“ 4:0.
Chci poděkovat klukům za skvělou reprezentaci Kozlovic. Nové fotbalové nadšence ročníků
2001 a 2002 zvu na tréninky na hřišti v pondělí
a v pátek od 15.00 hodin.
trenér Milan Čabaj
Dne 3. 3. 2007 proběhla valná hromada fotbalového klubu Kozlovice. Byl zvolen nový
výbor fotbalového klubu ve složení Čabaj
Milan, Krpec Zdeněk, Chýlek Martin, Mucha
Zdeněk, Reček Josef. Tento nově zvolený výbor
FC Kozlovice bude odpovídat za chod klubu po
správném protokolárním předání veškeré
agendy nutné pro chod klubu vč. movitého

majetku. Všechny předávací protokoly a zápisy ze zasedání výboru budou k nahlédnutí na
nástěnce klubu na hřišti.
Nově zvolený výbor bude usilovně pracovat
na zlepšení situace FC Kozlovice a zve všechny
fanoušky fotbalu na zápasy v jarní části soutěže.
Zdeněk Krpec

Šipkový klub Kozlovice
Dne 16. května 2006 bylo u Ministerstva vnitra ČR na odboru registrace spolků zaregistrováno občanské sdružení Šipkový klub Kozlovice. Šipkový klub Kozlovice je dobrovolným sdružením občanů
provozujících sportovní činnost. Členy výkonného výboru byli na valné hromadě konané dne 21. 7.
2006 zvoleni: Petr Peloušek (předseda), Roman Sasyn (sekretář), Patricie Tobolová, Jaroslav Rozehnal a Miroslav Wirth. Občanské sdružení Šipkový klub Kozlovice má v současné době 12 členů a je
otevřeno i dalším zájemcům z řad vyznavačů šipkového sportu. Bližší informace je možné získat na
telefonním čísle 777 823 613.
V letošní sezóně 2006/2007 reprezentují Šipkový klub Kozlovice v oficiálních soutěžích Českého
šipkového svazu (ČŠS) družstva Šasopasa „A“ Kozlovice (2. liga SMOŠS) a Šasopasa „B“ Kozlovice (3.
liga SMOŠS).
Tabulka 2.liga — skupina A (po polovině soutěže)
1
2
3
4
5
6
7

Chance Kings „B“ Český Těšín
DC Gardner Jablunkov
Lucky Boys „A“ Palkovice
Mexiko Team „A“ Frýdlant
Šasopasa „A“ Kozlovice
Discovery Team Frýdek–Místek
DC Eden Frýdek–Místek

15
15
15
15
15
15
15

12
11
9
10
10
9
8

1
1
3
1
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
2
0
0
2

1
3
2
2
3
6
5

0
0
0
0
0
0
0

180:92
174:97
174:100
170:103
161:111
157:113
146:126

408:261
398:261
402:269
387:279
368:274
366:296
348:318

39
35
34
34
34
27
26

Kozlovice
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DC Moravia „A“ Frýdek–Místek
Lucky Boys „B“ Palkovice
Blue Devils’ Čeladná
Kobra Šenov
DC Fortuna „A“ Frýdek–Místek
DC Libhošťští šviháci
DC Robini Tomis Palkovice
DC Moravia „B“ Frýdek–Místek
Schi Fu Osůvky „B“ Třinec

31
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
6
6
4
4
4
3
2
0

1
1
0
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
0
2
1
1
1
0
0

5
6
9
8
9
9
10
12
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0

154:119
127:146
94:176
117:156
126:146
119:153
112:160
96:175
68:202

369:300
314:349
253:396
302:367
310:342
302:358
283:370
263:402
204:435

25
22
18
16
15
15
12
8
0

2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
0
1
1
1

0
2
3
6
7
10
2

0
0
0
0
0
0
6

143:77
133:86
126:91
116:101
103:114
81:136
60:157

326:201
310:219
294:231
279:247
243:268
215:300
138:339

30
26
26
17
13
4
-8

Tabulka 3. liga — skupina B (po polovině soutěže)
1
2
3
4
5
6
7

DC Moravia „C“ Frýdek–Místek
DC Fortuna „B“ Frýdek–Místek
DC Bumbala Staré Město
DC U.F.O. „B“ Zelinkovice
Šasopasa „B“ Kozlovice
DC Krokodýl Frýdek–Místek
Hučka Team „B“ Frýdek–Místek

12
12
12
12
12
12
12

8
7
8
5
4
1
3

Kromě soutěže družstev se členové Šipkového klubu Kozlovice účastní celé řady turnajů jednotlivců kategorie „A“ (republiková Grand Prix), „B“ (regionální Masters), „C“ (Open oblasti), pořádaných jak Českým šipkovým svazem (ČŠS) tak samotnou Unií šipkových organizací (UŠO). A jak
vidno z níže uvedených výsledků, vůbec si nevedou špatně. Zatím se v letošní sezóně na všech
uskutečněných turnajích kategorie „B“ a „C“ podařilo vždy alespoň jednomu z našich hráčů umístit na stupních vítězů. Jak už jsem v minulém čísle Zpravodaje uvedl, Patricie Tobolová vyhrála regionální Master kategorie „B“! Tuto informaci však musím upřesnit. Neboť Patricie se stala první
hráčkou (ne hráčem) Kozlovic, který tento turnaj vyhrála. Historicky prvním hráčem Kozlovic, který
ochutnal pocit celkového vítězství na regionálním Masters byl Roman Sasyn, a to 8. 12. 2001 v Dolním Benešově.
Třetí lednový víkend se v Trutnově uskutečnila letošní první republiková Grand Prix. Představila
se na ní i trojice našich hráčů — Ludvík Chýlek, Roman Sasyn a Patricie Tobolová. A právě posledně jmenovaná Patricie Tobolová zde vybojovala fantastické 7. místo!
Umístění hráčů Šipkového klubu Kozlovice na jednotlivých turnajích:
Turnaje kategorie A
Republiková Grand Prix, 20. 1. 2007 — Trutnov
Muži: 129. Chýlek L., 193. Sasyn R.
Ženy: 7. Tobolová P.
Turnaje kategorie B
Regionální Masters, 16. 9. 2006 — Ostrava
Muži: 2. Chýlek L., 33. Sasyn R., 49. Peloušek P.
Regionální Masters, 21. 10. 2006 — Frýdek–Místek
Muži: 13. Chýlek L., 17. Sasyn R., 33. Wirth M., Peloušek P., Krpec R.
Ženy: 1. Tobolová P.
Regionální Masters, 17. 2. 2007 — Vrbno pod Pradědem
Muži: 2. Sasyn R., 17. Peloušek P.
Ženy: 1. Tobolová P.
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Regionální Masters, 17. 3. 2007 — Frýdek–Místek
Muži: 17. Chýlek L., Krpec R., 33. Sasyn R., 49. Peloušek P., Wirth M.
Ženy: 1. Tobolová P. 9. Wirthová V.
Ženy — dvojice: 2. Tobolová P. Wirthová V.
Turnaje kategorie C
Open oblasti, 9. 9. 2006 — Ostrava
Muži: 5. Chýlek L., 9. Sasyn R., 25. Rozehnal R., Rozehnal J., 33. Peloušek P.
Ženy: 3. Tobolová P.
Open oblasti, 7. 10. 2006 — Frýdek–Místek
Muži: 4. Sasyn R., 13. Wirth M.
Ženy: 2. Tobolová P., 3. Wirthová V.
Open oblasti, 11. 11. 2006 — Ostrava
Muži: 25. Sasyn R., Rozehnal R., Peloušek P.
Ženy: 5. Tobolová P.
Ženy — dvojice: 1. Tobolová P., Krejčíčková J. (Ostrava)
Open oblasti, 16. 12. 2006 — Frýdek–Místek
Muži: 3. Sasyn R., 9. Chýlek L., 13. Peloušek P., 17. Rozehnal R., 25. Krpec R., Wirth M.
Ženy: 4. Tobolová P.
Open oblasti, 13. 1. 2007 — Ostrava
Muži: 17. Chýlek L., 25. Sasyn R., 33. Wirth M.
Ženy: 2. Tobolová P.
Open oblasti, 10. 2. 2007 — Frýdek–Místek
Muži: 33. Sasyn R., Chýlek L.
Ženy: 7. Tobolová P.
Ženy dvojice: 2. Tobolová P., Staníková E. (Ostrava)
Žebříček SMOŠS k 1. 3. 2007 (klasifikováno 50 hráček)
1.
2.
3.
6.
21.

Jméno
Polaková Petra
Bělunková Hana
Diková Lenka
Tobolová Patricie
Wirthová Veronika

Klub
DC Tango Třinec
DC Snipper Horní Bečva
DC Lékárna Havířov
Šipkový klub Kozlovice
Šipkový klub Kozlovice

Odehrané turnaje
27
18
14
27
13

B
3
3
3
1
0

C
3
2
1
6
1

D
21
13
10
20
12

Body
3 255
2 795
2 696
2 008
190

B
3
3
3
2
2
2
1
1
0
0

C
2
5
3
4
6
3
3
1
3
1

D
0
0
1
1
24
22
18
7
20
20

Body
3680
3610
3447
2273
1736
884
566
411
284
186

Žebříček SMOŠS k 1. 3. 2007 (klasifikováno 377 hráčů)
1.
2.
3.
11.
19.
46.
62.
86.
105.
125.

Jméno
Vinárek René
Příhoda František
Dedek Dušan
Chýlek Ludvík
Sasyn Roman
Peloušek Petr
Wirth Miroslav
Krpec Roman
Rozehnal Radek
Rozehnal Jaroslav

Klub
Odehrané turnaje
Rubín Red Stones Ostrava
5
DC Profin Orlová
8
Casíno Kartáč I. Ostrava
7
Šipkový klub Kozlovice
7
Šipkový klub Kozlovice
32
Šipkový klub Kozlovice
27
Šipkový klub Kozlovice
22
Šipkový klub Kozlovice
9
Šipkový klub Kozlovice
23
Šipkový klub Kozlovice
21

Kozlovice
134. Tobola Radek
153. Žabenský Lumír
319. Matis Tomáš

33
Šipkový klub Kozlovice
Šipkový klub Kozlovice
Šipkový klub Kozlovice

15
22
2

0
0
0

0
0
0

15
22
2

165
130
14

Více informací lze získat na internetových stránkách Českého šipkového svazu —
www.sipky.org/cs/css/smoss.
Každou středu až do konce května probíhá v Hospůdce u Kováčka od 18.00 hodin šipkový turnaj
„Kováček Open“, kterého se mohou zúčastnit všichni vyznavači šipkového sportu. Bližší informace
lze získat na tel. čísle 777 823 613.
Průběžné pořadí „Kováček Open“ 2006/2007 (k 31. 1. 2007)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jméno
Roman SASYN
Radek TOBOLA
Patricie TOBOLOVÁ
Lumír ŽABENSKÝ
Jaroslav ROZEHNAL
Radek ROZEHNAL
Petr PELOUŠEK
Miroslav WIRTH
Veronika WIRTHOVÁ
Ludvík CHÝLEK
Tomáš MATIS
Roman KRPEC
Petra ŽÁČKOVÁ

Body
248
141
112
105
104
90
86
72
35
11
9
7
5

Odehrané turnaje
20
13
14
18
14
14
16
12
7
1
1
1
2

Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat OÚ Kozlovice za finanční příspěvek, který Šipkový klub Kozlovice použil na nákup dresů pro dvě soutěžní družstva a k úhradě části startovného ligové soutěže ročníku 2006/2007 pořádané Českým šipkovým svazem. Náklady na cestovné v soutěži družstev i jednotlivců a startovné na jednotlivých turnajích jednotlivců nejsou zanedbatelné. Je
nám jasné, že podobně jako v jiných druzích sportu i zde si musí drtivou většinu nákladů pokrýt
každý účastník sám. Přesto bychom chtěli touto cestou oslovit možné zájemce (sponzory), kteří by
měli zájem finančně podpořit Šipkový klub Kozlovice. Možná se v obci najdou zájemci, kteří by
chtěli podpořit tento stále více se rozvíjející druh sportu. Klub zase na oplátku může nabídnout
umístění reklamního loga firmy na dresech a v budoucnu na propagačních materiálech. Nutno podotknout, že v případě šipek nejde jen o sezónní záležitost. Vždyť šipky se v Kozlovicích hrají soutěžně od roku 1999.
Více informací o Šipkovém klubu Kozlovice a kozlovických šipkách lze získat na internetových
stránkách http://sasopasa.blog.cz.
Petr Peloušek

Knajpa Tour 2007
O dvou sobotách, 24. února (Restaurace Ve dvoře) a 10. března (Hospůdka U Kováčka), bojovaly
v rámci 8. ročníku místní soutěže družstev v elektronických šipkách Knajpa Tour družstva 1. ŠK Felčar, ZOO Měrkovice a Valašští žraloci. Celkovým vítězem letošního ročníku se stali obhájci loňského prvenství Valašští žraloci, kteří hráli ve složení: Wirthová V., Wirth M., Matis T., Peloušek P., Ro-
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zehnal R., Rozehnal J., Žabenský L., Žáčková P. Více informací na internetových stránkách http://sasopasa.blog.cz/.
Konečná tabulka Knajpa Tour 2007
1.
2.
3.

Valašští žraloci
ZOO Měrkovice
1. ŠK Felčar

4
4
4

4
2
0

0
2
4

31:13
25:19
10:34

73:40
64:50
30:77

8
6
4
Petr Peloušek

Turnaj ve florbalu
Foto 10 na celou šířku stránky
V neděli 11. 2. 2007 proběhl v tělocvičně ZŠ
Kozlovice florbalový turnaj.
Na turnaj se přihlásilo 11 družstev.Hrálo se ve
3 kategoriích:
1. kategorie 1.—4. třída
1. BÍLÍ TYGŘÍCI (V. + A Šteffkovi, P. Balla,
M. Sýkora)

2. BÍLÍ SOKOLI (J. Kubát, D. Fojtík, R. Kokeš,
J. Halamíček)
2. kategorie 5.—7. třída
1. BÍLÍ TYGŘI (V. Eliáš, T. Svoboda, D. Prašivka, D. Hlisnikovský)
2. KOZLOVJANI (R. Kabát, P. Sojčák, L. Pigoš,
M. Janků)
3. LOS MACHROS (R. Eliáš, J. Zeman, R. Kocián, L. Šmíd)

Kozlovice
4. ZLATÍ DRACI (J. Zeman, J. Fojtík, V. Tofel,
J. Vyviál)
5. PĚTIHLAVÍ DRACI (J. Štěpka, Z. Vyviál,
R. Krpec, D. Holčík, M. Chýlek)
3. kategorie 8.—9. třída
1. RYCHLÉ ŠPUNTY (J. Koliba, V. Kocián,
D. Zeman, J. Peloušek)
2. KOZLOVICE STEEL (P. Janotka, J. Pavlíček,
E. Kopčák, D. Pustka)
3. LOSER FBC (P. Jendřejas, P. Zvonek a spol.)
4. LHOŤANI (P. + J. Mohylovi, R. Závodný,
T. Zacha)
Turnaj měl úspěch a všem zúčastněným se
doufám líbil. Nezbývá než se těšit na další.
Děkuji všem sponzorům, kteří se postarali
o sladké odměny.
(Lékárna Kozlovice, p. Habrnal, fa RETA, ODS
Zeman, p. Pěluchová,restaurace Na Mlýně, All
sport)
Poděkování patří také p. Štefkové, p. Pelouškové a p. Kabátové, které s turnajem pomáhaly.
Horymír Kabát
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Turistické zájezdy v roce 2007
MOSTY — VELKÝ POLOM — HORNÍ
LOMNÁ pokračování hřebenovky Hrčava —
Mosty.
Kratší trasa (10 km):
Mosty — Skalka — lyžařský areál Severkahorský hotel Tetřev — Velký Polom (1067 m) —
Muřinkový vrch — lyžařské středisko Přelač —
Horní Lomná.
Delší trasa (18 km):
Z Muřinkového vrchu na Malý Polom a po
modré do Horní Lomné.
Navštívíme Mosty-Šance — zbytky opevnění
na měděné cestě a přírodní útvar „kamenné
gule“ ve slovenské Vyšné Megoňce.
Termín: sobota 26. 5. 2007
VELKÁ RAČA — VYCHYLOVKA
Kratší trasa (11 km):
Oščadnica — Laliky – chata Koliba — Velká
Rača (1236 m) a zpět.
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Delší trasa (17 km):
Z Velké Rače přes Malou Raču a Kyčeru do
Staré Bystrice.
Vychylovka — NKP Kysucká lesní železnice
a Muzeum slovenské dědiny — skanzen. Vstupné 60 Sk, jízdné vláčkem 40 Sk.
Termín: sobota 18. 8. 2007
MALÁ FATRA — VELKÝ KRIVÁŇ
Kratší trasa (13 km):
Chata pod Sokolím — sedlo Príslop — Baraniarky — Kravarské — Snilovské sedlo — Velký
Kriváň (1709 m) — chata Vrátná.
Delší trasa (18 km):
Chleb — Poludňový Gruň — chata na Grunichata Vrátná.
Termín: sobota 6. 10. 2007
Mgr. Marie Pospěchová, Mgr. Helena Tabachová

2. Bezpečnost při distribuci
2. zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu provádí v souladu
s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního plynu konečným zákazníkům.
V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž rozsah je přesně
definován zejména v technických normách a technických pravidlech. Především se jedná o pravidelné
inspekční činnosti, ke kterým patří kontrola trasy plynovodů a přípojek, kontrola ochranných pásem,
kontrola těsnosti, kontrola umístění vizuálních značek, orientačních sloupků a identifikačních tabulek či
provozní revize.
Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také tzv. odorizace zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky (odorantu) do zemního plynu v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická sloučenina, která již v malém množství dodává zemnímu plynu charakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje v okolní atmosféře (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak osoby opustit
„zamořený“ prostor.
Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní a poruchové služby Severomoravské plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených úniků s koncentrací výrazně pod spodní mezí
výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální nebezpečí, protože v
sobě zpravidla skrývá technický problém a tedy odchylku od bezpečného provozu zařízení
všech plynárenských kategorií. Občané by proto neměli váhat s nahlášením někdy i jen podezření na možný únik zemního plynu na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s.
tel. č. 1239 a přenechat jeho řešení specialistům z distribuční společnosti.

Kozlovice

37

Technické služby Vám nabízí:
• pronájem montážních plošin
MP 10, 12, 14, 16, 22
• realizace zahrad na klíč
• napouštění bazénů
(doprava vody)
• údržbu travnatých ploch, kosení
• vyhrabání listí
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků
• kultivaci ploch
• výkopy hrobů
• pronájem mobilních WC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opravy ploch asfaltovou směsí
strojní výkopové práce
přepravu materiálů
geodetické práce
řezání betonových, asfaltových
ploch
výstavbu a rekonstrukci
dlážděných prostranství
a chodníků
výrobu lehkých zámečnických
konstrukcí, sportovních prvků
stolařské, zámečnické
a natěračské práce
stavba plotů
dopravní značení svislé
i vodorovné

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
NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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