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zdarma

Slovo starosty
Každoročně v posledním Zpravodaji roku
dělám shrnutí uplynulého období.

s tím souhlasíme). Pak už jen se podle toho chovat.

4Jako vždy na konci roku Vás žádám, aby-

4O tom, co se dělo během roku, jsme vás
průběžně informovali. Udělal se velký kus práce
nejen na nové výstavbě, ale také na opravách
a údržbě. Chci za to poděkovat všem firmám
a rovněž našim zaměstnancům, kteří odvedli
dobrou práci a obci ušetřili (a vydělali) nemalé
finanční prostředky.

chom na sebe brali ohled a s přicházející topnou sezónou vytápěli svá obydlí pokud možno
„ekologicky“, abychom přeparkovali svá auta
a udělali tím místo pro zimní údržbu místních
komunikací. Věřím, že to všichni víme (všichni
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4Musím rovněž vyzvednout činnost našich
spolků — kulturních, sportovních i společenských. Tyto organizace se starají o náš volný čas
a v převážné míře organizují (nebo pomáhají
organizovat) většinu akcí v obci. K tomu patří
poděkování i vedoucím, kteří věnují (vesměs
bezplatně) svůj volný čas našim dětem a učí je
svým dovednostem.

velmi rychle a beznadějně vyprodány. Těší mě,
že se za naši obec nestydíme, ale naopak jsme
na ni hrdí.

4Letošní rok — to nebyla jen zábava a bu-

Příjemné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví v roce 2009.
Ing. Miroslav Tofel, starosta

dování nového. Po mnoha letech nás postihla
pohroma v podobě ničivých požárů hned dvou
rodinných domků. Organizované sbírky na
pomoc rodinám postiženým požárem nám
ukázaly, že neštěstí druhých nám není lhostejné. Jménem obou rodin vám děkuji za darované finanční prostředky i jinou pomoc.

Přeji Vám všem, abyste „neonemocněli“
předvánoční nákupní horečkou a abyste klid
a pohodu nevyměnili za maraton pořádaný po
supermarketech.

P.S. Všichni jste srdečně zváni na MF Souznění,
jarmark a letos i otevření areálu Fojtství vč. Valašského pivovaru. Program uvnitř Zpravodaje.

4Jsem moc rád, že ve velké míře je podporován názor, aby z Kozlovic zůstala „dědina“.
Moderní, s dobrými službami (obchody, lékaři,
technické zázemí, možnost sportování a kultury…), ale rovněž s blízkým přístupem do okolní
přírody. Rád bych vyslovil předvánoční přání, že
si nikdo z nás nepřeje výstavbu satelitních sídlišť, velkých bytových domů a golfových hřišť na
území naší obce.
4Poznámka na konec. V posledních letech
jsme nechali vyrobit reklamní předměty v hodnotě několika stovek tisíc Kč. Všechny jsou vždy

PROGRAM 10. ROâNÍKU SOUZNùNÍ 2008
www.souzneni-festival.cz
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel.
18.—21. 12. 2008 Ostrava a Kozlovice.
Generálním partnerem MF Souznění je ARCELOR MITTAL a Moravskoslezský kraj
Hlavním partnerem MF Souznění je Visegrad Found.
Čtvrtek 18. 12. — Ostrava.
18.00 — Obchůzky s koledou v exteriérech i vybraných klubech po Stodolní ulici v Ostravě — dětský soubor Hlubinka z Ostravy a hosté.
20.00 — Úvodní festivalový koncert duchovní a sváteční hudby v klubu TEMPL
• Účinkují: DFS Hlubinka z Ostravy, hudecká muzika Šlahorek ze ZUŠ Edvarda Runda Slezská Ostrava, CM Kovaříček ze ZUŠ Ostrava 1, vokální sk. Sluníčko — Bohumín.
• Průvodní slovo: Lenka Maňáková a Zdeněk Tofel.
Pátek 19. 12. — Ostrava.
19.00 — Koncert duchovní hudby v Chrámu Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách (věnován 100. výročí založení kostela).
Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum Corpus, Joseph Haydn: Missa in angustiis
(„Nelsonmesse“). Úvodní slovo: biskup Mons. František Václav Lobkowicz.
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Účinkují: Eva Dřízgová–Jirušová: soprán, Veronika Hajnová: mezzosoprán Robert Remeselník (Slovensko): tenor, Martin Gurbaľ: bas, Janáčkův komorní orchestr a hosté (koncertní mistr Jakub Černohorský), Moravský komorní sbor (sbm. Jiří Šimáček), dirigent
Paolo Gatto. Umělecké slovo: Alena Sasínová–Polarczyk
(Záznam Český rozhlas Ostrava, záznam TV NOE Ostrava).

Sobota 20. 12. — Beskydy — Kozlovice www.kozlovice.cz.
08.00 — Vánoční jarmark s lidovými řemesly — centrum obce Kozlovice
09.00 — Obchůzky s koledou a volná vystoupení — 3 scény: (sál Obecního úřadu, venkovní prostranství u obecního úřadu a pódium v areálu Fojtství).
• V sále OÚ Kozlovice vystoupí: SPV Kozlovice, Pěvecký sbor ZŠ Kozlovice, Klávesová škola
Lenky Lepíkové, Slavíci Slavík Moravia z Kozlovic, DFS Valášek, SLPT Valašský vojvoda,
FS Detva s ĽH Jara Hazlingera — Podpoľaní (Slovensko), Soubor písní a tanců Gilowianka z Gilowic (Polsko), FS Velička z Velké nad Veličkou, Horňácká CM Martina Hrbáče,
Martin Zálešák, Jožka Kútný, Martin Prachař (zpěv, slovo) a další.
• Od 9.00 hod. začne ve spolupráci s agenturou Relax v podhůří Beskyd program v areálu
Fojtství. V 11.00 hod. vystoupí divadelní soubor Kozlovice (Tři Králové) a Valašský vojvoda. 11.30 hod. Slavnostní otevření pivovaru spojené s ochutnávkou nového piva — vystoupí Valašský sbor portášský z Valašské Bystřice a soubor Alfa Gospel Praises ze Zábřehu na Moravě, slovem provází Břetislav Rychlík. Ve 12.30 Setkání vedoucích souborů
a zvaných hostí u starosty — restaurace „U Váhy“.
• V 15.00 hod. Koncert duchovní hudby v kostele sv. Michaela a sv. Barbory, vystoupí: FS Velička, FS Detva (SK) a SPT Gilowianka z Gilowic (PL).
• V 18.30 hod. Adventně — vánoční pořad. Vystoupí soubory Valášek, Valašský vojvoda,
finalisté soutěže Zpěváček 2008 — Aneta Juříčková z Lidečka, Kristýna Malá z Bánova,
Jan Kukal z Prahy a talentovaná osmiletá Sára Kokešová z Kozlovic, hosté: FS Detva s ĽH
Jara Hazlingera — Podpoľaní (SK), SPT Gilowianka z Gilowic (PL), soubor Velička z Velké
nad Veličkou, Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče a sólisté Martin Zálešák,
Jožka Kútný, Martin Prachař (také slovo) a další…
* Průvodní slovo: Markéta Žáčková.
Neděle 21. 12. — Ostrava.
10.30 — Slavnostní Mše svatá — kostel sv. Václava v centru Ostravy.
Vystoupí vybrané soubory a sólisté, Zpěváčci v krojích. Přímý přenos TV NOE.
16.30 — Setkání s lidovými tvůrci a uměleckými řemesly — Dům kultury města Ostravy.
Předvádění, prodej.
Volné vystoupení: ĽH J. Hazlingera, HCM M. Hrbáče, CM Kovaříček a další.
18.00 — Galakoncert Souznění v divadelním sále DK MO.
Vystoupí finalisté soutěže Zpěváček 2008 — Aneta Juříčková z Lidečka, Kristýna Malá
z Bánova, Jan Kukal z Prahy a talentovaná osmiletá Sára Kokešová z Kozlovic.
Hosté: FS Detva— Podpolaní s ĽH Jara Hazlingera (SK), FS Velička z Velké nad Veličkou,
HCM Martina Hrbáče, sólisté Martin Zálešák, Jožka Kútný, Martin Prachař (zpěv, slovo)
a další. Soubor Valašský vojvoda z Kozlovic se svými sólisty.
Hvězdou večera bude vokální seskupení 4TET Jiřího Korna (Jiří Korn, Jiří Škorpík,
Dušan Kolár a David Uličník). Slovem provází Monika Žídková (Miss ČR 1995, Miss Europe 1995, v současné době moderátorka Dobrého rána na ČT).
V závěru galakoncertu předáme na pódiu dar potřebným.
Záznam Český rozhlas Ostrava, Studio VEMORI, ČT Ostrava…
Doprovodné akce festivalu:
— Mezinárodní výstava dětských betlémů. Neděle 21. 12. V 16.30 hod. vestibul DKMO.
Kurátor Jiří Cvešper (předseda regionální pobočky Českého sdružení přátel Betlémů).
— Mezinárodní výstava dětských výtvarných prací „Vánoční pohlednice“ — ve spolupráci s Oravským osvětovým střediskem v Dolním Kubíně (SK). Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická v Ostravě — Vítkovicích. Od 5. 12. do 31. 1. 2009.
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— Souznění ve fotografii — Výstava fotografií Františka Řezníčka, Wernera Ullmanna a Pavla
Zuchnického. Kozlovice sobota 20. 12. a DK MO neděle 21. 12. 2008.
MF Souznění je přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.
Záštita nad MF Souzněním 2008:
Biskup Ostravsko–opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, primátor statutárního města
Ostravy Petr Kajnar, starosta MO Moravská Ostrava a Přívoz Miroslav Svozil a starosta obce Kozlovice Miroslav Tofel.
Pořadatelem je hudební agentura Zdeny, spolupořadateli jsou: statutární město Ostrava, obec Kozlovice a soubor Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz
Z koncertů bude pořízen zvukový i obrazový záznam digitální technikou. Sestřih uslyšíme ve vysílání Českého rozhlasu (stanice Praha, Vltava nebo Ostrava) a uvidíme v pořadech České televize (ČT
TS Ostrava), TV Noe a TV Fabex — studio Ostrava.
Vysílání Českého rozhlasu Ostrava, pořady:
Koktejl — vše o festivalu předem, 10.00 hod.
Klasické Vánoce na festivalu Souznění (I.) — 24. 12. 2008, 18.00 — 19.00 hod.
(Záznam koncertu duchovní hudby z Chrámu Panny Marie Královny v Ostravě – Mar. Horách)
Musica Antiqua — v jednání se stanicí Vltava pro rok 2009. Některý čtvrtek od 21.20 hod.
SOUZNĚNÍ II. — 24. 12. 2008, 16.00—17.00, sestřih z Galakoncertu.
Muzikanti hrajte — SOUZNĚNÍ III. — 29. 12., 18.30—19.00 hod. (část Galakoncertu z DK MO).
Vysílání České televize (ČT TS Ostrava), pořady:
Spotová kampaň (po pořadu Události v regionech, od 1. 12. 2008)
Sama doma — živě 12. 12. 2008
Dobré ráno — živě 16. 12. 2008

Zdeněk Tofel, 2. 12. 2008

Zprávy z obce
V˘sledek vefiejn˘ch finanãních sbírek na pomoc rodinám
postiÏen˘m poÏárem
Sbírka pro rodinu Pustkových
Sbírka pro rodinu Langerových

486 612 Kč
131 300 Kč

Do obou sbírek přispěla obec ze svého rozpočtu částkou 50 tis. Kč.
obecní úřad

Kanalizace
Projektová dokumentace Kozlovice — dostavba stokového systému ve stupni pro územní řízení byla dokončena. Na stavební úřad byla
podána žádost o vydání územního rozhodnutí.
Toto rozhodnutí (s nabytím právní moci) je
podmínkou pro podání žádosti o dotaci.
Ještě jednou chci poděkovat všem, jichž se
tato stavba týká, za vstřícný přístup. Kromě

dvou míst v obci, kde jsme
se s majiteli pozemků nedohodli, máme všechno v pořádku.
Projektová dokumentace
je teprve začátek — ta jednodušší část. Věřím, že budeme stejně tolerantní i při vlastní výstavbě.
starosta
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Pfiemístûní kontejneru na objemn˘ odpad
V průběhu měsíce listopadu 2008 jsme přemístili kontejner na netříděný objemný odpad
ze sběrného dvora za Fojtstvím na nové stanoviště u „Vlčkovy stodoly“ k příjezdové komuni-

kaci směr smuteční obřadní síň. Důvodem této
změny je potřeba snížení provozu a přejezdů
přes právě dokončovaný areál Fojtství č. p. 1.
obecní úřad

Problém s volnû pobíhajícími psy
V poslední době se na Obecní úřad v Kozlovicích obrací stále víc občanů s oznámením
o volně pobíhajících psech v katastru naší obce.
Jedná se zpravidla o zvířata nezajištěná, bez náhubku, která nejsou pod kontrolou majitele.
Tito psi mnohdy ohrožují, nebo vylekají nejen
seniory, ale i děti. Mohou být nebezpečím pro
silniční provoz a jsou také problémem na honebních pozemcích. Zkuste se vžít do situace
člověka, na kterého zaútočí neznámý pes, nebo
například rodiče dítěte, kterého napadne, či poraní neznámý pes.
Rovněž i znečišťování veřejných prostranství

a jiných ploch exkrementy těchto psů je problémem, a to jak estetickým, tak i hygienickým.
Upozorňujeme proto všechny majitele psů,
aby svá zvířata řádně zajistili a jejich chov uskutečňovali v souladu s platnou legislativou.
Volně pobíhající psi mohou být odchyceni, předáni do útulku a náklady na odchyt, vyšetření
a pobyt v útulku pak majiteli vyúčtovány.
Věříme proto, že ti chovatelé a majitelé psů,
kterým je tento článek určen, vyvodí pro sebe
závěry, které budou mít za následek zamezení
nekontrolovaného pohybu jejich zvířat.
obecní úřad

Máte jiÏ zaplaceny poplatky za rok 2008?
Dovolujeme si Vás upozornit, že již uplynuly
termíny pro zaplacení poplatku za vodné a poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) za rok 2008.
Poplatníky, kteří ještě nesplnili svoji poplatkovou povinnost, upozorňujeme, že mají ještě
možnost uhradit nedoplatky v základní výši stanovené obecně závaznou vyhláškou nejpozději
do 22. 12. 2008, a to na účet vedený u ČSOB, a. s.
č. 163215866/0300, (jako variabilní symbol
uveďte číslo popisné Vašeho domu), nebo v hotovosti v pokladně obecního úřadu, číslo dveří 3.

Po výše uvedeném termínu bude obecním
úřadem přistoupeno k vyměřování nedoplatků,
které mohou být zvýšeny v souladu s ustanovením § 11 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až na
trojnásobek.
Všem, kteří uvedené poplatky včas zaplatili,
děkujeme a dlužníky žádáme, aby využili možnosti úhrady nedoplatků do 22. 12. 2008, abychom nemuseli přistoupit k jejich vymáhání
exekucí, čímž by jim vznikly další nemalé náklady.
B. K., J. T.

Úprava cen vodného v obci
Rada obce Kozlovice schválila na zasedání
dne 10. 11. 2008 úpravu cen vodného s účinností od 1. 1. 2009 ve výši 17 Kč/m3. Důvodem
zvýšení ceny vodného je skutečnost, že obec se
stane v roce 2009 plátcem daně z přidané hod-

noty (DPH). Proto je nucena k stávající ceně
připočíst tuto daň.
Vodné za rok 2008 bude účtováno dle stávající platné ceny, tj. 15 Kč/m3.
obecní úřad

Informujeme občany, že Obecní úřad Kozlovice bude ve středu dne 31. 12. 2008 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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Co vás mÛÏe nebo musí zajímat…

Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme.
Poplatek ze psa do 31. 3. každého kalendářního roku. Držitel psa je povinen přihlásit jej do 15
dnů od následujícího dne po vzniku poplatkové povinnosti, která vzniká dovršením 3 měsíců
věku psa.
Poplatek za odpad je splatný do 30. 4. a do 31. 10. kalendářního roku.
Vodné musí být zaplaceno do 31. 5. kalendářního roku. Cena vodného činí 15 Kč/m3, cena
stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 21 Kč/m3.
Nájem hrobového místa — od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m2/rok. Za služby
je stanovena úhrada paušální částkou - jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob 100
Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka za
nájem hrobového místa za 1 rok.
Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad mohou občané odevzdávat každý den do připraveného kontejneru
umístěného u „Vlčkovy stodoly“ — po pravé straně přístupové cesty k zadní bráně hřbitova.
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat níže uvedené materiály, které však nesmí být znečištěny
nebezpečnými látkami:
Beton
1 t/400 Kč
Cihly
1 t/300 Kč
Pálené tašky a keramické výrobky
1 t/300 Kč
Zemina a kamení
1 t/100 Kč
Nabídka prací mechanismů
Občané mohou po předchozí domluvě využít nabídku obce na poskytování služeb:
DAEWOO AVIA — doprava nákladním autem
23 Kč/km
za každou započatou 1/15min. nakl. + vykl., čekání
100 Kč
Multikára sklápěč
20 Kč/km
za každou započatou 1/15 min. nakl. + vykl., čekání
50 Kč
Práce nakládačem UNC
550 Kč/hod.
Práce rypadlo-nakládačem KOMATSU
800 Kč/hod.
Práce traktoru včetně závěs. stroje nebo vlečky
500 Kč/hod.
Podrobnější informace k cenám najdete v ceníku č. 2/2008 obce Kozlovice, popřípadě na internetových stránkách obce.
Využíváte právních služeb obce Kozlovice?
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací jsou poskytovány v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu Kozlovice vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů
v době od 16.00 do 18.00 hodin. V roce 2009 budou konzultace v termínech:
13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7.,
11. 8., 25. 8., 8. 9, 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12., 29. 12. 2009.
Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje odborný lesní hospodář pan ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny v roce 2009 budou probíhat vždy jednou za čtrnáct dnů ve středu od 14.00
hodin do 14.45 hodin v přízemí budovy Obecního úřadu Kozlovice (v místnosti bývalé pošty)
v těchto termínech:
7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8.,
19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 11, 9. 12., 23. 12. 2009.
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Poruchy na veřejném osvětlení
hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo
731 196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně
p. Lumír Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012).
Poruchy na dodávkách elektřiny
V případě poruch na dodávkách elektřiny zjištěných mimo rozvody v objektu volejte vždy dodavatele — společnost ČEZ a. s. na poruchovou linku 840 850 860.
Poruchy v dodávkách zemního plynu
Zjištění úniku plynu nebo poruchy v dodávkách ohlaste na zákaznickou linku dodavatele
plynu, tel. č. 1239.
Obec Kozlovice ani obecní úřad není dodavatelem výše uvedených energií, proto žádá občany, aby v zájmu urychlení vyřízení svých požadavků kontaktovali vždy smluvního partnera —
dodavatele na výše uvedených telefonních číslech.

Obecní knihovna
Blíží se čas Vánoc, odpočinku a dlouhých večerů. A jako každý rok tak i tento pro Vás
v tomto čase knihovna zakoupila mnoho nových knih.
Z mnoha vybírám. Romány pro ženy — Adamův Pád (Sandra Brown), V pravou chvíli (Nora
Roberts), Útěk z Afrického pekla, Návrat do Českého pekla (Barbora Koudelková), Dědicové
Havraního útesu (Barbara, Taylor – Bradford).
Detektivní — děvčátko v modrém (Mary, Higgins – Clark), Zlá krev (Linda Fainstern), Tělo
v závěji (Catherine, Hall – Page). Cestopisné —
Pokořil jsem ledové království (Horn, Mike),
Objektiv má 20 let, Kolem světa na kole. Dobrodružné — Medvědi zabijáci, Volání na ďábla
(Wilbur, Smith), Navigátor (Clive Cussler),
Rommelová poslední bitva (Leo Kessler)
Dětské — Koník Hvězdička, Dvojčata Olsenovy — Léto po maturitě, Vánoce nápady pro

malé výtvarníky, Knížka pro dětí od dvou do
pěti let… a mnoho dalších.
Do nového roku chci poprosit čtenáře, aby
včas vraceli knihy a zbytečně je tak nezdržovali
v oběhu. Knihovna má mnoho pěkných nových
knih, snažíme se zakupovat i novinky, ale pokud
je čtenáři budou držet dlouho doma, tak knihovna nesplní svůj účel. Máme tady mnoho
knih půjčených z Frýdku–Místku, které musíme
po nějaké době vrátit, a tím, že se nevracejí
včas, si je může půjčit málo čtenářů. Dále připomínám, že se mnou můžete komunikovat
i přes email (knihovna@kozlovice.cz) ohledně
informací o vypůjčených knihách, rezervacích,
vyřizování mvs atd. Děkuji.
Nezapomeňte si přijít před vánocemi vypůjčit knihy. Poslední knihovna je 18. 12. 2008
Přeji veselé Vánoce a šťastný Nový rok
Lovásová Markéta

Vítání obãánkÛ
Dne 21. listopadu 2008 proběhlo v sále Obecního úřadu Kozlovice slavnostní vítání našich
nových občánků, kterého se zúčastnilo se svými
rodiči a nejbližšími příbuznými 17 chlapečků
a 8 holčiček. Každý občánek dostal od obce
malý dárek, rodičům byla předána finanční
částka 3 000 Kč a pamětní list. K příjemné at-

mosféře malé slavnosti přispěla muzika souboru Valašský vojvoda a pěkné vystoupení dětí ze
souboru Valášek. Děkujeme účinkujícím i jejich
vedoucím.
V letošním roce se k 31. 10. 2008 narodilo
v naší obci již 38 dětí. Všem rodičům přejeme
při jejich výchově hodně trpělivosti a radosti.
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Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
20. 12. 2008 … Souznění 2008
26. 12. 2008 … Vánoční turnaj ve stolním tenise
31. 12. 2008 … Premiérový Silvestr Valašského
pivovaru v Kozlovicích
10. 01. 2009 … Hasičský ples — SDH Měrkovice
10. 01. 2009 … Myslivecký ples
17. 01. 2009 … Valašský bál
31. 01. 2009 … Farní ples

07. 02. 2009 … Hasičský ples — SDH Kozlovice
13. 02. 2009 … Předposlední ples
21. 02. 2009 … Divadelní ples
***
Podrobnější informace o připravovaných
akcích najdete na internetových stránkách
obce, případně na plakátovacích plochách.

Podûkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat místním složkám i jednotlivým lidem za pomoc, kterou nám poskytli po nešťastné události, kdy nám 3. září 2008 vyhořel rodinný dům.
V prvé řadě děkujeme kozlovickým hasičům za pomoc při požáru i peněžní sbírku, která
nám velice pomohla při těžkém začátku. Dále děkujeme starostovi obce p. Toflovi a místostarostovi obce p. Červenkovi za ochotu a pomoc v této těžké životní situaci.
Zvlášť velké poděkování patří manželům Galáčovým z Měrkovic za poskytnutí bydlení
a všeho potřebného k žití. Velmi si toho vážíme. Děkujeme za potraviny, které nám poskytla večerka p. B. Pěluchové. Poděkování patří p. P. Pelouškovi a manželce I. Pelouškové za obětavost,
péči a pomoc, kterou nám věnují a také p. L. Žabenskému.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří nám pomáháte při stavbě nového domu
nebo jste přispěli na obcí vyhlášenou finanční sbírku. Jsme vám velice vděční. Děkujeme.
rodina Langerova

Oznámení o zmûnû ordinaãních hodin v ordinaci praktického lékafie
Od 1. ledna 2009 dojde ke změně ordinačních
hodin v ordinaci praktického lékaře pro dospělé.
Ve středu budou ordinační hodiny od 13.00 do
18.00 hodin, v ostatní dny zůstávají ordinační
hodiny beze změn od 6.30 do 12.00 hodin. Ráda
bych upozornila občany — důchodce a nepracující — že odpolední hodiny jsou určeny především pro pacienty zaměstnané, kteří nemají

možnost navštívit lékaře v dopoledních hodinách. V době odpoledních ordinačních hodin
budou ošetřeni přednostně pracující nebo pacienti, kteří nejsou schopni se do ordinace dostavit bez pomoci a jsou k ošetření dovezeni příbuznými — pracujícími. Pacienti s jakýmkoli
akutním onemocněním budou samozřejmě
ošetřeni v době ordinačních hodin kdykoli.
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Od 1. ledna 2009 nabízíme pacientům možnost objednat se k vyšetření na určitou hodinu.
Objednávat se mohou již v průběhu prosince
na telefonních číslech 558 697 117 a 603 549 670.
Objednaní pacienti budou ošetřeni přednostně, neobjednaní pacienti budou ošetřeni
samozřejmě také, ale až po objednaných pacientech. Objednávkový systém zatím budeme
zkoušet 3 měsíce, pokud se osvědčí a vy — pa-

cienti — budete spokojeni, budeme v objednávání pacientů dále pokračovat.
Preventivní prohlídky dále budeme provádět
kdykoli, ale vždy po objednání. Kromě doby
výše uvedených ordinačních hodin je možné se
objednat k preventivní prohlídce i v pondělí od
13.00 do 15.00 hodin.
Jakékoli připomínky k naší práci nebo dotazy
a požadavky na objednání můžete také posílat
na adresu janamachalova@email.cz.

OBâANSKÉ SDRUÎENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANâNÍCH PORADEN SPOLU
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DÒCHODCÒ âR INFORMUJE
Finanční poradnu mohou využívat držitelé
průkazů ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme
informace o slevách u vybraných pojišťoven:
• na pojištění domácnosti
• na pojištění nemovitosti
• na pojištění zákonné a havarijní osobních
automobilů
• na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách:
• na elektrickou energii u vybraného dodavatele

• na dodávku plynu u vybraného dodavatele
• na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
• na služby vybraného mobilního operátora,
pevné linky
• na pojištění domácnosti a nemovitosti
• na zákonné a havarijní pojištění osobních
automobilů
Informace — Rada Seniorů ČR,Českobratrská 18 Ostrava, úřední den každý čtvrtek od 9.00
do 12.00 hod., Svaz důchodců Frýdek–Místek
úřední den každý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod
a Svaz důchodců Poruba úřední den čtvrtek od
9.00 do 12.00 hod.
Informace tel. 518 321 861 po, stř. 9.00—12.00
hod., mob. 724 094 175, 605 464 400
mail: financniporadna.MorSL@seznam.cz
NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA

Upozornûní policie
Policie České republiky OOP Palkovice opětovně upozorňuje občany na množící se výskyt
podvodů a krádeží páchaných zejména na
starších a důvěřivých občanech.
Většinou se jedná o nabídku různého zboží
— deky, hrnce, lampy, různé výhry z loterií a žádosti o půjčky hotovosti (ujel autobus, chybí
peníze na benzín, vezou dítě do nemocnice, či
jedou za ním, potřebují si zavolat, chtějí zapít
léky…). Pachatelé apelují na výhodnost koupě,
výrazné slevy, neopakovatelnost akce.
Další metodou pachatelů je údajné vrácení
různých přeplatků s tím, že mají jen velkou
bankovku a potřebují rozměnit. Poté zjistí, kde
jsou uloženy peníze, a odcizí je.

V neposlední řadě pachatelé nejprve fingují
telefonický hovor od údajného příbuzného,
který pošle někoho pro peníze. S těmi se samozřejmě důvěřivý věřitel již nikdy neshledá.
Pachatelé — podvodníci — jedna až dvě
osoby — většinou přijíždějí osobním autem,
které nechávají zaparkované opodál, vyhlédnou si dům obývaný většinou staršími lidmi
a zkoušejí s nimi navázat kontakt.
Využívají přitom osamocenosti, velké důvěřivosti a poctivosti lidí této věkové kategorie
a pod nejrůznějšími záminkami se snaží doslovně vetřít se do domu.
Uvnitř domu odlákají pozornost domácích
osob, popřípadě rovnou využijí své fyzické pře-
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vahy, což využívají k páchání krádeží, zejm.
peněz, šperků a dalších cenností.
Jimi nabízené zboží je většinou nevalné hodnoty a kvality. Slibované výhry jsou zcela fiktivní, stejně jako důvody, pro které požadují půjčení finančních prostředků.
Rada občanům:
Do domu pusťte jen osobu kterou znáte a důvěřujete jí.
Pokud s takovou osobou jednáte, nespouštějte
ji z očí, nenechte skupinku, aby se v domě rozdělila.

Nepodléhejte zvýšenému nátlaku a neodbytnosti těchto osob, jednoznačně řekněte „NE“.
Zavřete před nimi dveře.
Nabízené zboží zakoupíte většinou levnější
a se zárukou v obchodech. Nenechejte se napálit
a okrást.
Jestliže se Vám podobná situace přihodí, neváhejte a volejte na bezplatnou linku 158 Policie
ČR. Policejní hlídka na místě tyto osoby prověří.
Třeba tak zachráníte důchod či úspory sobě,
svému sousedovi, sourozenci či rodině.
npor. Mgr. Václav Vlček,
vedoucí OO PČR Palkovice

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 — 11. 8. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— byla dodána studie — Modernizace a nástavba Mateřské školy
— byla vypracována zastavovací studie nového sběrného dvora
— byla provedena oprava střechy a vymalování smuteční obřadní síně
— byli osloveni sponzoři pro konání dne obce
— byla vypsána výzva na projektovou dokumentaci nového sběrného dvora
— byla vypsána výzva na inženýrskou činnost pro akci odkanalizování obce
— byla vypsána výzva na projektovou dokumentaci — oprava hasičské zbrojnice.
Rada bere informace na vědomí.
2. Radě byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
obcí Kozlovice a fa Telefónica O2 Czech Republic. a. s. v předmětu zřízení podzemní elektrické
přípojky NN na pozemku par. č. st. 657.
Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.
3. Radě byl předložen návrh nájemní smlouvy mezi obcí Kozlovice a fa Telefónica O2 Czech
Republic. a. s. v předmětu

a) zřízení základové stanice veřejné telekomunikační stanice
b) umístění tohoto zařízení na budově č. p.
550 (hasičská zbrojnice)
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na
10 let, nájemné je stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 20 000 Kč/rok.
Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.
4. Radě byla předložena smlouva úplatná
o zřízení věcného břemene mezi obcí Kozlovice
a ČEZ Distribucí, a. s. v předmětu — Provozování podzemního kabelového vedení NN a v právu
vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou uvedeného energetického zařízení. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou úplatu ve výši 2 000 Kč. Jedná se
o přípojku k parcele č. 1522/14 k. ú. Kozlovice.
Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.
5. Rada souhlasí se sepsáním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
v předmětu uložení kanalizační přípojky
v obecním pozemku k rodinnému domu č. p.
751 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5:0:0.
Pokračování na straně 16.
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6. Radě byly předloženy 2 varianty ZŠ Kozlovice na řešení počtu žáků v 8. ročníku.
a) udělení výjimky v počtu žáků — 33 dětí
b) doplacení úvazku pedagoga a rozdělení
8. ročníku na dvě osmé třídy (částka na
pedagoga činí cca 330 000 Kč/rok)
Rada schvaluje udělení výjimky v počtu žáků
8. třídy na 33 dětí.

let žádnou investiční a jinou stavební činnost na
komunikaci III./48410 (Kozlovice – Lhotka) od
data provedení její úpravy živičným kobercem.
Rada po doplnění článku III., vypustit z této
dohody úsek cca 300 m od napojení na komunikaci III/4848 směr Lhotka z důvodu blízké výstavby stokové kanalizace v tomto úseku, s podpisem dohody souhlasí.

7. Radě byla předložena dohoda mezi obcí Kozlovice a Správou silnic MSK, středisko Frýdek–
Místek, ve věci neprovádět v době minimálně pěti

8. Rada schvaluje ceník č. 4/2008 za kopírovací služby pro veřejnost, který nabývá účinnosti
dnem 1. 9. 2008.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 4. 9. 2008
Jednání se zúčastnilo 5 členů rady.
1. Dne 3. 9. 2008 došlo k požáru rodinného
domu rodiny Langerových (Kozlovice č. p. 386).
V průběhu požáru a při následné likvidaci zaji-

stila obec technickou výpomoc. Požár zničil
dům téměř totálně.
Rada schvaluje vyhlášení humanitární sbírky
na zajištění bydlení rodiny Langerových a na
obnovu rodinného domu zničeného požárem.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 4. 9. 2008
Přítomno 13 členů zastupitelstva, 2 členové
zastupitelstva se omluvili.
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnil jeden občan.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne
19. 6. 2008 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, považuje se za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace starosty:
— Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce jsou splněna.
— Byla provedena nabídka odprodeje stávající splaškové kanalizace Sm VaK Ostrava a. s. —
je nutno dodat kolaudační rozhodnutí a výši
pořizovacích nákladů.
— Sbírka na pomoc rodině Pustkových vynesla částku 485 812 Kč (předběžná částka).
— Vodovod — porucha na přivaděči v Ondřejníku — přiváděcí potrubí prorostlé kořenem
asi do _, porucha odstraněna.
Je vydáno pravomocné stavební povolení na
rozšíření vodovodu lokalita Červenka — finanční spoluúčast jednotlivými majiteli stavebních
pozemků řešena formou darovací smlouvy —
finančního daru, prozatím neuhradili 2 majitelé, stavba bude zahájena.

Připravuje se projektová dokumentace pro
stavební povolení — posílení vodovodu lokalita
Felkl.
— Tlaková stanice — propojení vodovodu
Kozlovice a Měrkovice — stavba dokončena,
schází dodání a montáž elektroměru.
— Vlastník objektu čerpací stanice připravuje záměr rozšíření areálu — bowling, ubytovací
kapacita pro 51 osob.
— Parkoviště před ZŠ + chodník u Viléma —
vyřizuje se stavební povolení (jednání se společností Telefónica 02 Czech Republic ohledně
uložení kabelů — provedeno zaměření), provedena oprava dešťového kanálu před školní zahradou.
— Sanace (odvodnění) jižní a východní zdi
ZŠ — hotovo.
— Farní plot — hotovo (posunutím plotu
vznikly lepší rozhledové poměry).
— Autobusová zastávka U Pily — hotovo, zastávka Střed — úprava probíhá v souvislosti se
stavbou č. p. 1 — Fojtství (investorem není
obec, na základě nájemní smlouvy provádí
vlastník objektu č. p. 1, otevření areálu Fojtství
proběhne v rámci Souznění, v objektu č. p. 1
bude umístěna obřadní síň obce).
— Probíhá rekonstrukce objektu č. p. 356 —
kadeřnictví (kosmetika, pedikúra) — obec měla
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v plánu pouze výměnu dveří, veškeré práce zajišťují kadeřnice — hradí obec.
— Nové vytápění v objektu č. p. 370 (firma
ANAVI — krejčovství).
— Provedeno přestěhování knihovny do nových prostor — poděkování především knihovnici. Od 3. 9. 2008 zahájen provoz knihovny,
bude zde probíhat rovněž prodej reklamních
předmětů obce.
— SRC — velká tělocvična obsazena asi
z 80 %, podobně malá tělocvična, rovněž je využíváno venkovní hřiště, poslední prázdninový
týden — soustředění oddílu basketbalu F–M —
dívky.
— PD kanalizace — jednání se Správou silnic
MSK ohledně vedení trasy v hlavní silnici — stanoveny podmínky — projekční firmy je respektují (umístění šachtic pokud možno mimo vozovku), jednání s ostatními vlastníky pozemků,
úspěšné jednání s majitelem rodinného domu
č. p. 357 — je možno vést v jeho pozemku —
patří poděkování.
— Bylo vypsáno výběrové řízení na inženýring, obec bude žádat státní dotaci — územní
rozhodnutí musí být pravomocné do konce
01/2009, do konce 02/2009 musí být podána žádost o dotaci, jinak rok zpoždění.
— Dva noví zaměstnanci obce — p. Jan Kahánek (po odchodu paní Hlisnikovské), pan Jiří
Tobola (po odchodu paní Eliášové). Oběma
pracovnicím pan starosta poděkoval za práci,
novým zaměstnancům popřál hodně úspěchů.
— Informace o dotačních titulech a výši
možné dotace (prostředky EU — ROP, MŽP,
MSK, na kanalizaci je možno získat dotaci 75—
80 %).
— Vyhotovena studie MŠ, stávajícího stavu
a zahrady, současně byla podána žádost o dotaci na zpracování PD, přiznána dotace 250 000
Kč. Ve 3. NP nemohou být umístěny prostory
MŠ.
— Vypsáno výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace — Modernizace budovy a celého areálu Mateřské školy v Kozlovicích — nabídku nepodal žádný zájemce.
— Hasičárna — zpracovává se projektová dokumentace na opravu budovy hasičárny (nutná
oprava střechy).
— Technický a sběrný dvůr — zpracována zastavovací studie + odhad nákladů. Vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, po konzultaci s MŽP nelze poskytnout dotaci.
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Po diskuzi k této problematice se zastupitelé
shodli na tom, že všechny akce nelze realizovat
současně — nelze pokrýt finančně, obec nemá
jistotu poskytnutí dotací, rovněž nelze fyzicky
řešit tolik projektů najednou.
Shodli se na tom, že přednostně se bude řešit
dobudování kanalizace a výstavba technického
a sběrného dvora.
— Veřejné projednání návrhu změny č. IV
územního plánu obce Kozlovice proběhne 29.
10. 2008.
— Dne 13. 9. 2008 proběhne již tradiční obecní slavnost — Kozlovice 2008.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty
na vědomí a souhlasí s nimi. Jako prioritní akce
schvaluje dobudování splaškové kanalizace
a výstavbu technického a sběrného dvora obce.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Kozlovice paní Mgr. Hana Ulčáková informovala ohledně jednání ve věci úhrady školních
kroužků (jsou poskytovány zdarma). Využívání
sportovišť SRC mimo školu je zpoplatněno na
základě ceníku vydaného radou obce.
Zastává názor, že kroužky organizované školou, by měly být poskytovány zdarma z následujících důvodů:
— školní kroužky byly vždy zdarma – jedná se
o školní záležitost, činnost v kroužku se slovně
hodnotí na vysvědčení
— škola má zájem, aby děti aktivně využívaly
dobu po skončení výuky, aby neskončily „na
ulici“
— aby kroužky byly přístupné co největšímu
počtu dětí
— zájem školy — v kroužcích probíhá příprava na různé soutěže a olympiády.
Škola prozatím nebude školní kroužky zpoplatňovat, bude sledovat náklady na činnost
jednotlivých kroužků.
2. Změna vyhlášky o místních poplatcích
Ve stávající vyhlášce je formální chyba.
Zastupitelům byl předložen návrh změny vyhlášky o místních poplatcích (původní částka
ubytovacího poplatku ve výši 15 Kč/lůžko/den
byla rozdělena do dvou poplatků, a to do poplatku z ubytovací kapacity ve výši 4
Kč/lůžko/den a poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 11 Kč/lůžko /den, v souladu se zákonem. Dále po konzultaci návrhu vyhlášky byl upraven § 41a. Celý další text vyhlášky beze změny.
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Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 ze dne 4. 9. 2008, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška obce Kozlovice č. 2/2003 o místních poplatcích ze dne 26.
listopadu 2003, ve znění Obecně závazné vyhlášky obce Kozlovice č. 3/2004 ze dne 15. prosince 2004, ve znění Obecně závazné vyhlášky
obce Kozlovice č. 1/2006 ze dne 13. prosince
2006.
3. Veřejnoprávní smlouva
Obec musí zabezpečit řešení přestupků
v obci. Může zřídit vlastní přestupkovou komisi
(nároky na vzdělání předsedy) nebo uzavřít veřejnoprávní smlouvu na zabezpečení této činnosti. V současné době zabezpečuje tuto činnost na základě veřejnoprávní smlouvy Magistrát města Frýdku–Místku.
Statutární město Frýdek–Místek předložilo
nový návrh veřejnoprávní smlouvy — obdrželi
jej všichni členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Frýdek–Místek. Orgány statutárního města Frýdek–Místek budou vykonávat pro orgány obce
Kozlovice v jejím správním obvodu přenesenou
působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
4. Pozemky lokalita „Fojtíková“
Jednání s ČEZem — před započetím prací
nutno uhradit připojovací poplatek — buď
obec nebo již skuteční majitelé. ČEZ má stavební povolení i vyčleněny finanční prostředky.
Prozatím je zadáno 6 parcel — je potřeba je
předschválit — potvrdit zájemcům. Další prodej svěřit realitní kanceláři.
Koncem roku provést výběrové řízení na realizaci inženýrských sítí a v příštím roce realizovat — zřejmě bez ohledu na další zájemce. Je
nutné zabezpečit finanční krytí.
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení dalšího prodeje pozemků v lokalitě „Fojtíková“
prostřednictvím realitní kanceláře za cenu 880
Kč/m2.
5. Prodej obecního pozemku
5.1 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
obecní parcely č. 1995 k. ú. Kozlovice o rozloze
308 m2 (ostatní plocha). Cena 100 Kč/m2.
5.2 Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje
prodej nově vzniklé parc. č. 4073/15 k. ú. Kozlovice ve výměře 160 m2 (dle geometrického
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plánu č. 1112-142/2008). Pozemek parc. č.
4073/15 tvoří díl „c“ oddělený z pozemku parc.
č. 4072/1 k. ú. Kozlovice ve výměře 18 m2, díl „a“
oddělený z pozemku parc. č. 4073/1 k. ú. Kozlovice ve výměře 42 m2 a díl „b“ oddělený z pozemku parc. č. 4108/1 k. ú. Kozlovice ve výměře
100 m2. Cena 200 Kč/m2.
6. Žádost o prodej obecního pozemku
Manželé požádali dne 9. 6. 2008 o odkoupení
obecního pozemku parc. č. 2001/1 k. ú. Kozlovice ve výměře 1202 m2. Od roku 2000 tento pozemek užívají na základě nájemní smlouvy.
Jedná se o pozemek v chatovišti, zastupitelstvo
tuto záležitost již jednou projednávalo. Stavební komise odprodej nedoporučuje.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměrem
prodeje obecní parcely č. 2001/1 k. ú. Kozlovice.
7. Projekt „Brána Beskyd“
Pan starosta informoval, že obec podá v září
žádost do ROP na poskytnutí dotace na realizaci projektu „Brána Beskyd“ — prostor před kamenným mostem ve Dvoře, vpravo při příjezdu
z Myslíka. Dofinancování a udržitelnost je
nutno doložit k žádosti.
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací projektu „Brána Beskyd“ a vyčlení finanční prostředky na dofinancování a na jeho udržitelnost.
8. Různé
8.1 Zastupitelům byl předložen návrh zadání
změny č. V upravený po projednání. U plochy
V/3 došlo na základě stanoviska Magistrátu
města Frýdku–Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, k omezení navržené plochy pouze pro 1 rodinný dům.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny
č. V územního plánu obce Kozlovice.
8.2 Pan starosta informoval o průběhu zásahu výjezdní jednotky při požáru rod. domu
Langerových a o poskytnuté pomoci postiženým.
Rada schválila veřejnou finanční sbírku na
pomoc rodině Langerových postiženou dne 3.
9. 2008 ničivým požárem.
Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní výpomoc pro rodinu Langerových (Kozlovice č. 386)
v souvislosti s požárem jejich rodinného domu
v celkové výši 50 000 Kč.
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Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 15. 9. 2008
Jednání se zúčastnili 4 členové rady (omluven Libor Král).
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— byl vydán stavební souhlas magistrátu
města Frýdku–Místku, odboru dopravy se
zahájením stavby Rozšíření chodníku
u tělocvičny ZŠ Kozlovice a Rozšíření
chodníku u ZŠ včetně odstavných ploch
— je připravována realizace rozšíření vodovodu v lokalitě Červenka.
Rada bere informace na vědomí.
2. Radě byl předložen návrh na úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením. Návrh
tvoří přílohu zápisu rady. Alarmující je především nárůst nákladů na § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu.
3. Radě byla předložena žádost o zrušení věcného břemene na pozemek p. č. 3296/2 k. ú.
Kunčice pod Ondřejníkem související s přivaděčem vodovodu Kozlovice. Žadatel poukázal
na skutečnost, že vodovod tímto pozemkem
neprochází. Výsledek skutečného zaměření
trasy prokázal, že trasa vodovodu pozemkem
skutečně neprochází.
Rada souhlasí s podáním návrhu obce Kozlovice na zánik věcného břemene.
4. Radě byla předložena žádost TJ Sokol Kozlovice — oddílu lyžování o příspěvek na údržbu
a dokončení zázemí šaten a skladu skokanského areálu v Kozlovicích ve výši 20 000 Kč. Plánovaný rozpočet TJ — oddílu lyžování na údržbu
a dokončení zázemí šaten a skladu v letošním
roce činí 100 000 Kč, 70 % této částky získala TJ
Kozlovice — oddíl lyžování z rozpočtu MŠTV.
Rada schvaluje TJ Sokolu Kozlovice — oddílu
lyžování mimořádnou dotaci ve výši 20 000 Kč
na dofinancování dokončení zázemí šaten
a skladu skokanského areálu v Kozlovicích.
5. Rada schvaluje pronájem sálu OÚ za účelem uspořádání kulturních akcí (28. 9. 2008 —
krmášová taneční zábava se skupinou Trifid
a dne 18. 10. 2008 — Kozlofest — koncert revivalových kapel).
6. Radě byla předložena žádost o opravu přejezdu — vybudování mostu přes bezejmenný

vodní tok z parcely 2215/1 k parcelám č. 2216
a 2217.
Na základě místního šetření a doporučení
stavební komise rada neschvaluje opravu přejezdu nebo budování mostu.
7. Radě byl předložen protokol z otevírání
obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
Projektovou dokumentaci — Oprava budovy
hasičárny v Kozlovicích. Byly osloveny 3 projekční firmy, cenovou nabídku podaly všechny
oslovené firmy a všechny splnily požadavky zadání. Hodnotícím kritériem zakázky byla nabídková cena.
Nabídka č. 1, STUDIO D Oprava, s. r. o., Holasovice
Cena nabídky č. 1 včetně DPH činí: 117 215 Kč.
Nabídka č. 2, ing. arch. Václav Cviček, Kozlovice
Cena nabídky č. 2 včetně DPH činí: 104 006 Kč.
Nabídka č. 3, ing. arch. Aleš Bílek, Metylovice
Cena nabídky č. 3 včetně DPH činí: 109 000 Kč.
Rada schvaluje jako nejvhodnější nabídku
pro vypracování projektu — Oprava budovy hasičárny v Kozlovicích nabídku č. 2 ing. arch.
Václava Cvička za cenu 104 006 Kč včetně DPH
a pověřuje starostu podpisem SoD.
8. Radě byl předložen protokol z otevírání
obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
Projektovou dokumentaci — Technický a sběrný dvůr obce Kozlovice. Bylo osloveno 5 projekčních firem, cenovou nabídku podaly všechny oslovené firmy a všechny splnily požadavky
zadání. Hodnotícím kritériem zakázky byla nabídková cena.
Nabídka č. 1: ATELIÉR FRÝDEK, ing. arch.
Blanka Petrová, Frýdek–Místek
Cena nabídky č. 1 včetně DPH činí: 1 267 350 Kč.
Nabídka č. 2: ARKAL s. r. o., Frýdek–Místek
Cena nabídky č. 2 včetně DPH činí: 1 249 500 Kč.
Nabídka č. 3: ing. arch. Aleš Bílek, Metylovice
Cena nabídky č. 3 včetně DPH činí: 1 175 000 Kč.
Nabídka č. 4: STUDIO D Oprava, s. r. o., Holasovice
Cena nabídky č. 4 včetně DPH činí: 1 285 200 Kč.
Nabídka č. 5: ing. arch. Václav Cviček, Kozlovice
Cena nabídky č. 5 včetně DPH činí: 1 166 200 Kč.
Pokračování na straně 22.
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Rada schvaluje jako nejvhodnější nabídku
pro vypracování projektu — Technický a sběrný
dvůr obce Kozlovice, nabídku č. 2 ing. arch. Václava Cvička za cenu 1 166 200 Kč včetně DPH
a pověřuje starostu podpisem SoD.
9. Radě byla předložena žádost o finanční
příspěvek na vybudování vodovodní přípojky
ke třem rodinným domkům, jelikož se jedná
o velkou vzdálenost od hlavního vodovodního
řádu cca 482 m.
Rada neschvaluje finanční příspěvek na budování vodovodní přípojky.
10. Radě byla předložena žádost o instalací
dopravního zrcadla z důvodu nedostatečného
výhledu při výjezdu z parcely č. 1883/4 na silnici III/4848A.
Rada neschvaluje instalaci dopravního zrcadla.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 8. 10. 2008
Jednání se zúčastnilo 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— bylo dokončeno rozšíření chodníku u tělocvičny a zahájeny práce na rozšíření chodníku u ZŠ včetně odstavných ploch.
Rada bere informace na vědomí.
2. Rada obce Kozlovice schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na úhradu výdajů za
uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na
věcné vybavení, neinvestiční opravy a revize
materiálu a techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 5 200 Kč a zároveň
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
3. Radě byla předložena žádost pana Václava
Tvardka (Sviadnov) o pronájem obecních pozemků parc. č. 804/24, parc. č. 231, parc. č.
3032/2 a žádost pana Silvestra Hanáka (Frýdek–Místek) o pronájem části obecních pozemků parc. č. 657, parc. č. 3943/1. Rada žadatelům
schvaluje pronájem uvedených pozemků za
účelem umístění pouťových atrakcí v roce 2009
v době krmáše.
4. Radě byl předložen protokol z otevírání
obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
Inženýrskou činnost pro akci — Kozlovice do-

stavba stokového systému. Byly osloveny 3
firmy, cenovou nabídku podaly všechny oslovené firmy a všechny splnily požadavky zadání.
Hodnotícím kritériem zakázky byla nabídková
cena.
Nabídka č. 1, Jakub Horáček — EKO RIA,
Bruntál
Cena nabídky č. 1 bez DPH činí: 1 815 000 Kč,
včetně DPH činí: 2 159 850 Kč.
Nabídka č. 2, KONEKO, spol. s r. o., Ostrava –
Mariánské Hory
Cena nabídky č. 2 bez DPH činí: 1 997 000 Kč,
včetně DPH činí: 2 376 430 Kč.
Nabídka č. 3, Karel Patouš, Opava
Cena nabídky č. 3 včetně DPH činí: 2 240 000
Kč, firma není plátce DPH.
Rada schvaluje jako nejvhodnější nabídku na
Inženýrskou činnost pro akci — Kozlovice dostavba stokového systému nabídku č. 1 Jakub
Horáček — EKO RIA, Bruntál a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy.
5. Rada schvaluje ceník č. 5/2008 — dopravného traktorovým nosičem kontejnerů pro veřejnost a podnikatele s účinností od 9. 10. 2008.
6. Rada schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01588/2008/RRK ze dne 24. 7.
2008, kterým se prodlužuje termín plnění na
31. 8. 2009 a pověřuje starostu jeho podpisem.
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Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 10. 11. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— po novele zákona o DPH platné od 1. 1.
2009 se obec Kozlovice stane v průběhu roku
2009 plátcem DPH — značné problémy
— jelikož se značně omezuje průjezd těžké
techniky přes areál Fojtství, jsme nuceni provizorně přemístit sběrný dvůr do Vlčkovy stodoly
za smuteční obřadní síní, jedná se i o přemístění kontejneru na velkoobjemový odpad
— byla realizována stavba rozšíření vodovodu v lokalitě Červenka
— v průběhu 45. týdne byl proveden krajským úřadem průběžný audit hospodaření
obce s výsledkem bez výhrad
— 3. 11. byla podána žádost o územní rozhodnutí na dostavbu kanalizace v obci Kozlovice
— byla předána projektová dokumentace —
Oprava hasičské zbrojnice.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
2. Rada schvaluje pro velký zájem občanů
i turistů pořízení reklamních předmětů do výše
částky 90 000 Kč a pověřuje starostu a místostarostu jejích výběrem. Reklamní předměty se zájemcům prodávají za skutečné pořizovací náklady — jejich pořízení neovlivní rozpočet
obce. Prodej se uskutečňuje v nové knihovně.
3. Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,
proběhly na ZŠ Kozlovice volby do školské rady.
Do školské rady byly zvoleny z řad pedagogů
Mgr. Ivana Kociánová a Mgr. Zdeňka Krpcová
a z řad rodičů paní Lenka Pěluchová a pan Václav Štefek.
Rada obce jmenuje za zřizovatele členem
školské rady pana Martina Pavlisku a pana Štěpána Pustku.
4. Radě byl předložen návrh na zřízení Likvidační komise, která v oprávněných případech
posuzuje nutnost vyřazení či likvidace majetku
s ohledem na jeho poškození nebo znehodnocení a navrhuje způsob vyřazení majetku včetně případné fyzické likvidace.
Rada jmenuje do Likvidační komise pana
Krále Libora, pana Červenku Lumíra a Mgr.
Minksovou Jaroslavu — předsedou komise určuje Mgr. Minksovou Jaroslavu.

5. Radě byl předložen návrh na úpravu ceny
vodného na rok 2009. V roce 2009 se obec Kozlovice stane plátcem DPH a k ceně vodného
bude připočtena patřičná sazba DPH.
Rada schvaluje cenu vodného na 17 Kč/m3
s účinností od 1. 1. 2009 — ceník 6-2008.
6. Radě byl předložen návrh na zvýšení nájemného nebytových prostor v provozovně holičství. K zvýšení nájemného dochází na základě vyvolané rekonstrukce nebytových prostor
financované obcí v hodnotě cca 100 000 Kč (stavební úpravy, vstupní dveře, vodoinstalace,
elektroinstalace, atd.)
Rada schvaluje nájemné nebytových prostor
v provozovně holičství ve výši 358 Kč/m2/rok
a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
7. Radě byl předložen požadavek školské rady
o umístění dvou přechodů pro chodce v blízkosti ZŠ a umístění odpadkového koše u silnice.
Rada bere na vědomí požadavek školské rady
a pověřuje starostu návštěvou jednání školské
rady a vysvětlením celé problematiky umísťování nových přechodů pro chodce.
8. Radě byly předloženy dvě žádosti o pronájem sálu OÚ — na 15. 11. 2008 pro uspořádání
hudební produkce k poslechu a tanci, a na 6.
12. pro uspořádání kulturní akce se skupinou
Trifid. Rada oba termíny pronájmu sálu OÚ
schvaluje.
9. Radě byly předloženy smlouvy úplatné
o zřízení věcného břemene mezi obcí Kozlovice
a firmou ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč.
Jedná se o elektropřípojky nn parc. č. 4007/1
a parc. č. 240/5.
Rada předložené smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.

Kozlovice

24

Životní prostředí
Zima
Sníh, a zdaleka nemusí být první, přiváží
podle starých pranostik svatý Martin na bílém
koni už v listopadu, ale skutečná zima začíná
obvykle až v lednu.
Sněhová peřina pokryje promrzlou krajinu
a ledová námraza vytvoří pohádkové scenérie.
Ze ztichlé přírody máme dojem, že život definitivně ustal. Příroda však nespí naplno, život se
jen ukryl a pokračuje v jiné podobě dál — např.
v záhybech a prasklinách kůry stromů, suchém
listí, trávě a rákosí, v porostech mechů a lišejníků přežívá mnoho druhů hmyzu. Pro mechy
a lišejníky vytvářející zajímavé útvary na kamenech, pařezech a kmenech stromů je zima vrcholným obdobím života.
Vedle přezimujících ptáků můžeme u nás
v zimě pozorovat i hejna „severských návštěvníků“ např. chráněného brkoslava severního,
který k nám přilétá v početných hejnech jen při
přemnožení a nedostatku potravy ve své severské domovině přibližně jednou za deset let.
Na zasněženém poli určitě nepřehlédneme
stopy zpočátku bloudící zvěře hledající potravu. Zamrzlá voda a hluboký sníh ji postupně
naučí stahovat se k místům, kde bývá krmivo
a sůl připravené člověkem.

Někdy se už na přelomu ledna a února na pár
dní oteplí, slunce trochu vysvitne a člověk se zaraduje, že je konec zimy. Radost však bývá obvykle předčasná, protože vzápětí přižene ledový
vítr mračna, napadne nový sníh, uhodí mráz
a zima vládne dál — do skončení její vlády je
v tuto dobu ještě daleko.
Co všechno nám může zima připravit?
— Ledový den — den s trvalým mrazem —
celých 24 hodin je teplota pod bodem mrazu
(pod 0°C).
— Námrazu — vzniká při teplotách pod
nulou v mlze z přechlazených vodních kapek,
které rychle mrznou při dotyku s předměty.
— Jinovatku — krystalickou námrazu, která
se tvoří sublimací (přímou přeměnou skupenství pevného ve skupenství plynné) vodní páry
a namrzáním vodních kapiček na přechlazených předmětech za teploty pod -3°C.
— Led — pevné skupenství vody, které vzniká
za normálních podmínek při teplotě 0°C (bod
mrazu). Největší hustoty dosahuje voda při
+4°C, s klesající teplotou již nehoustne.
— Mráz — pokles teploty pod 0°C. Teplota se
měří 2 m nad zemí, přízemní mráz 5 cm nad zemí.

Kozlovice

25

— Sníh — vzniká ve vzduchu mrznutím přechlazených vodních kapek při teplotách –12 až
–16°C. Tvoří se sněhové krystalky – šestiboký
sloupek, šestiboká destička, šesticípá hvězdice,
jehlička. Průměr sněhových krystalků je od
0,005 mm do několika mm, tloušťka je cca
jedna desetina průměru. Při teplotách kolem
nuly dochází k řetězení krystalků a vznikají sněhové vločky. S klesající teplotou ubývá ve vzduchu vlhkosti, proto nejvíce sněží při teplotě
kolem nuly. Při teplotě -5 až -10°C (sněží málo
kdy) vznikají velmi jemné krystalky v podobě
jehliček — tzv. diamantový prach.
— V mírném pásmu se v nižších polohách
obvykle sníh udržuje od listopadu do dubna
v průměru 30—70 dnů v roce (20—35 cm),

v horských polohách od října do května 100—
220 dní (50—250 cm).
— Ledové květy na oknech — se vykouzlí za
velmi nízkých venkovních teplot sublimací —
přímou přeměnou plynného skupenství vody
(vodní páry) v pevné skupenství vody (led) za
předpokladu, že v místnosti v blízkosti okenní
tabulky je rosný bod pod bodem mrazu.
Zimní klimatické údaje o Kozlovicích:
Průměrná teplota v lednu -3 °C, srážky v zimním období 300 mm, počet mrazivých dnů 120,
ledových dnů 40 a počet dnů se sněhovou pokrývkou 80. Větry převládají západní až severní.
V dolní části obce podél potoků je mrazová kotlina (častější a silnější mrazy).
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
Co se dûje ve ‰kole
Již druhým rokem se naši žáci vzdělávají
podle Školního vzdělávacího programu Rosnatka, který pro své žáky vytvořili učitelé naší školy.
V letošním školním roce se podle tohoto programu učí v 1., 2., 6. a 7. třídě. Ostatní žáci se
vzdělávají podle vzdělávacího programu Základní škola. Oba programy se např. liší:
— V počtu hodinové dotace některých předmětů, např. jsme v našem programu zařadili 3 hodiny tělesné výchovy týdně ve 2.,
4. a 5. ročníku.
— V zařazení nových předmětů v některých
ročnících, např. ve 2. třídě mají žáci předmět Informatika, ve kterém se seznamují
s PC a učí se ovládat základní výukové
programy. Předmět Informatika je zařazen
jako povinný také v 6. třídě, ovšem s daleko náročnějším tématickým zaměřením,
od 6. ročníku mají žáci nový předmět —
Výchova ke zdraví.
— V počtu volitelných předmětů a jejich hodinové dotaci. Žáci si volí předmět z následující nabídky: Hudební dílna, Domácnost, Ekologický seminář, Informatika,
Sportovní hry, Výtvarné činnosti, Seminář
z fyziky, z chemie, z biologie, z dějepisu, ze
zeměpisu, Technické kreslení, Technická
praktika, Společenskovědní seminář
a Anglická konverzace.

— Od 7. ročníku mají žáci povinný druhý cizí
jazyk — žáci si volí mezi ruským, francouzským a německým jazykem na konci
6. třídy.
— Do výuky jsou začleněna tzv. průřezová témata (osobnostní a sociální výchova, výchova v demokratického občana, výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní, environmentální a mediální výchova), která jsou průběžně zařazována do jednotlivých předmětů,
jejich tématické okruhy procházejí napříč
vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů.
Do našeho programu jsme se snažili začlenit
všechno dobré, co se ve škole dělá, a vše spojit
čtyřmi základními principy vzdělávání: učit se
poznávat — učit se jednat — učit se žít mezi
lidmi — učit se být.
Jelikož má naše škola k výuce k dispozici dvě tělocvičny, víceúčelový relaxační sál, hernu stolního
tenisu a venkovní hřiště, je jednou z priorit naší
školy tělesná výchova. Bez problémů je možné
v rozvrhu hodin jednotlivých tříd zařadit více
vyuč. hodin tělesné výchovy a sportovně zaměřených volitelných předmětů. Usilujeme o to, aby
veškeré pohybové aktivity přinášely žákům radost
z pohybu, uspokojení z dosažených výsledků
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a vzbudily v nich zájem o celoživotní pohybovou
aktivitu. Jedním z významných cílů tělesné výchovy na naší škole je její propojování s dalšími vzdělávacími oblastmi, především výchovou ke zdraví.
Výuka tělesné výchovy na škole je také doplněna
výukou plavání (2. a 3. třída), lyžařským výcvikovým kurzem (7. třída), nabídkou volitelných předmětů Sportovní hry v 7.—9. ročníku a nabídkou
několika sportovně zaměřených kroužků.
V letošním školním roce v rámci mimoškolní
zájmové činnosti pracuje ve škole 21 zájmových

kroužků (dva kroužky chemické, keramické, výtvarné a pohybových her, hudební, školní časopis, zobcová flétna, ochránce přírody, angličtina hrou, volejbal — vedoucími těchto kroužků
jsou učitelé naší školy, kroužky včelařský, stolní
tenis, sportovní a fotbal dívek vedou p. Tkáč,
p. Blabla a p. Čabaj).
Podrobnosti o činnosti kroužků a dalších akcích školy najdete na www.skola.kozlovice.cz
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Pfiijímací fiízení novû
V letošním školním roce dochází k výrazným
změnám přijímacího řízení na střední školy.
O veškerých změnách se dočtete na internetových stránkách školy http://www.skola.kozlovice.cz v části věnované výchovnému poradenství.
Mgr. Zdenka Krpcová, výchovný poradce

Exkurze ÏákÛ 9. tfiíd do Osvûtimi
Dne 6. 11. 2008 jsme se my — žáci 9. tříd zúčastnili exkurze v Polsku. Byla to exkurze v kon-

centračním táboře v Osvětimi. Jeli jsme asi 3
hodiny autobusem. Když jsme se dostali k již
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zmíněnému koncentračnímu táboru, tábor vypadal na první pohled docela obyčejně. Ovšem
návštěva zevnitř nás vyvedla z omylu. Celá třída
jsme šli nejprve do kina, kde nám byl promítnut
černobílý film, který se vztahoval právě k táboru. Sice jsme tomu moc nerozuměli, byl promítán v polštině, ale myslím, že nám bohatě stačily ty záběry. Po kině jsme všichni dostali sluchátka, svého průvodce a šli jsme na prohlídku
prvního tábora, který měl název Auschwitz.
Lidé — nebo dá se říct — otroci, co tam byli,
měli opravdu hrozné, nelidské podmínky. Lidé
tam umírali hlady, byli bezdůvodně zastřeleni
nebo utlučeni k smrti. Zajatci byli Poláci, Češi,
Řekové, Izraelci. Na nás to působilo velmi špatně, už jen ta představa, že bychom v těchto
podmínkách museli žít. V tomto táboře jsme na
vlastní oči viděli vlasy, zuby, oblečení, a různé
věci od lidí, kteří uvěřili německým vojákům.
Dále taky plynové komory, ve kterých bylo zavražděno okolo 3 miliónů lidí, pece, ve kterých
byla pálena těla. Po prohlídce Auschwitzu jsme
jeli do Birkenau vzdáleného asi 3 km. Tady
v tomto táboře byly podmínky podstatně horší.
Lidé zde byli převáženi v dobytčích vagónech,
a poté byli „ubytováni“ v koňských stájích. Nejprve spávali na zemi, na seně, potom jim postavili dřevěné dvojposchoďové „postele“, ovšem
podmínky nebyly o nic lepší. Lidé, co zde žili,
neměli možnost žádné hygieny. Své fyziologické potřeby vykonávali ráno a večer vždy na
povel kapa (žena či muž, kteří dohlíželi, aby se
nic nezdržovalo.) Své potřeby vykonávalo na
povel asi 160 lidí, a měli na to 5 vteřin. Kdo to

nestihl, byl bičován a vykopán ven z těchto
„budov“. Celkově na nás tato exkurze působila
velmi špatně.
Při zpáteční cestě jsme navštívili Krakov. Do
Krakova jsme přijeli okolo 14. hodiny. Šli jsme
na náměstí, kde jsme měli rozchod do 17.00.
Všichni mohli jít, kam chtěli. Viděli jsme
mnoho zajímavých a hezkých věcí. Nejvíce nás
zaujaly živé sochy. Cestou jsme viděli mnoho
obchodů s oblečením, obuví, suvenýry a další.
Šli jsme taky kolem trhů, kde bylo plno různé
bižuterie, kožichů, suvenýrů atd. Poté jsme si
někteří sedli do kavárny a objednali si něco
k pití. V 17.00 jsme měli sraz u kašny a šli zpátky k autobusu. Domů jsme přijeli asi v 21.30.
Exkurze se nám moc líbila. Byla dlouhá, hezká
a poučná.
Vendula Tichavská a Nikol Slaninová,
žákyně 9. A třídy

Valašská dědina
Betlémské svûtlo
I letos přivezou skauti do Kozlovic Betlémské světlo, které je
zapalováno z věčného světla
v bazilice Narození v Betlémě. Letadlem se dostává
do Rakouska a odtud je
rozváženo skauty po celé
České republice i dalších evropských zemích. Se svíčkou
nebo lucernou si pro plamínek můžete přijít 24.
prosince do kostela sv. Michaela a Barbory, kde
jej budeme rozdávat po programu k otevření

betléma, který začíná ve 14.30. Těm, kteří si již
pro světlo přijít nemohou, jej rádi doneseme.
Stačí se ozvat na číslo 603 910 723 (Pavla Machalová).
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem, v kterých má Bůh zalíbení.
Někdy se také objevuje nad našimi betlémy
jen nápis … a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Rád bych proto těmito řádky pozdravil všechny
lidi „dobré vůle“ v této naší krásné vesnici, a tím
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vlastně všechny, protože věřím, že v každém
člověku je alespoň malá jiskra této „dobré
vůle“. Jestliže Bůh sám chce být člověkem, jak
velikým darem je naše lidství — „být člověkem“? Člověčenství je to svaté místo, kde se Bůh
s námi setkává. Každý, kdo přijímá své vlastní
lidství i lidství druhých vděčně a odpovědně —
jako dar a jako poslání — už tím samým se setkává s Bohem.
Prožívat své lidství odpovědně znamená uvědomit si, že jsem byl stvořen z lásky a pro lásku.

To jediné přeji ze srdce nám všem, protože
i kdybychom kypěli zdravím a peněz měli nadbytek, ale neměli lásku svých bližních, náš život
je prázdný. Kdybychom dostali Nobelovu cenu
za svou šikovnost, ale nebyli schopni milovat
své bližní, náš život by byl promarněn. Kéž
i v našich domovech a rodinách zakoušíme tuto
vůni Betlémské jeskyně, kde se zrodila LÁSKA!
To přeji všem nejen o těchto Vánocích, ale
během celého příštího roku.
o. Stanislav

Pofiad bohosluÏeb o Vánocích
24. 12. Štědrý den
14.30 — Otvírání betléma, Betlémské světlo
21.30 — Lhotka
22.00 — Kozlovice
23.30 — Myslík
25. 12. Boží hod vánoční
07.30 — Kozlovice
09.00 — Lhotka
10.30 — Kozlovice

09.00 — Lhotka
10.30 — Myslík
28. 12. Svátek svaté rodiny
07.30 — Kozlovice
09.00 — Lhotka
10.30 — Kozlovice — Česká mše vánoční J. J.
Ryby v podání oderského sboru Chorus
Česká mše vánoční J. J. Ryby — neděle 28. 12.
2008 v 10.30 ve farním kostele při mši svaté
v podání oderského sboru Chorus.

26. 12. Svátek sv. Štěpána
07.30 — Kozlovice

T¤ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009
Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost
a koledovali pro ty nejpotřebnější. Mnoho z Vás
v minulých letech projevilo svou štědrost a přispělo koledníčkům přestrojeným za Tři krále do
pokladniček, nebo jste svůj dar poslali složenkou.
Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita tímto
pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným.
Také na počátku nového roku vyjde do ulic trojice dětí (i mladých), v doprovodu dospělé osoby
a mohou ve dnech 2. až 11. ledna zaklepat i u Vašich dveří s žádostí o přispění do sbírky. Jako pozornost za Vaší štědrost Vám předají malý dárek.
Charita Frenštát pod Radhoštěm použije
prostředky získané z Tříkrálové sbírky v roce
2009 na tyto účely:
— 65 % výtěžku zůstává v místní Charitě a tyto
peněžní prostředky budou použity na financování CHOPS — Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby

—
—
—
—

15 % činnost diecézní Charity
10 % humanitární pomoc u nás i v zahraničí
5 % činnost Charity ČR
5 % náklady s pořádáním třikrálové sbírky
Charity ČR

Úspěch Tříkrálové sbírky závisí na dobré spolupráci a je založen na ochotě lidí dobrovolně
pomoci s její přípravou. Obracíme se na všechny, kteří by s přípravou a realizací sbírky rádi
pomohli, aby se obrátili na Charitu ve Frenštátě
p. R., kde jim na níže uvedených telefonních číslech budou poskytnuty podrobné informace.
Pomozte nám pomáhat
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Hasiãsk˘ sloupek

Hasiči budou slavit
Příští rok v dubnu oslaví náš hasičský sbor významné jubileum — 100 let od svého založení.
Proto celý rok 2009 se ponese ve znamení těchto oslav. Oslavy zahájí v měsíci únoru výstava
fotografií v galerii obecního úřadu a Hasičský
ples. Hlavní oslavy pak proběhnou 30.—31.
května 2009. Více informací přineseme v prvním čísle Zpravodaje v roce 2009.
Výjezdová jednotka SDH Kozlovice
Výjezdová jednotka SDH Kozlovice byla v letošním roce povolána operačním střediskem
HZS MSK Frýdek–Místek ke dvaadvaceti mimořádným událostem.
Z tohoto počtu bylo 5 požárů, 1 dopravní nehoda a další zásahy byly technické pomoci (likvidace bodavého hmyzu, spadlé stromy, spadlý komín a mnohé další). Od ledna 2009 bude
znovu probíhat pravidelné školení výjezdové
jednotky.
Závěrem bych rád poděkoval večerce paní
Pěluchové a potravinám pana Habrnála, kteří
při zásazích u požáru rodinných domků v Kozlovicích bezplatně poskytli občerstvení pro zasahující hasiče.
Ulčák, Pavlát
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Dobré pivo Kozlovické — z ãisté vody ondfiejnické

V Kozlovicích k tradičně úspěšnému folkloru,
ke stále navštěvovanějšímu muzeu Obecná
škola, přibývá další pozoruhodnost — nejmladší český pivovar.
Pouhé dva roky mohli obyvatelé Kozlovic sledovat rychlý postup rekonstrukce hospodářských budov bývalého fojtství. Zájem veřejnosti

se zvýšil v okamžiku, kdy se proslechlo, že
v krásně klenutých prostorách najde své místo
domácí Valašský pivovar. Očekávání posílila
i anketa o názvy místních piv a slogan pivovaru.
K hrdosti rodáků jistě přispělo, že vítězem obou
anket se stal kozlovický občan.
Je nám ctí oznámit, že od 20. prosince 2008,
dne slavnostního otevření, Valašský pivovar
Kozlovice nabízí své služby ctitelům dobrých
piv a chutného jídla. V příštím roce mohou
hosté pivovaru očekávat pravidelná hudební
vystoupení a tématické večery.
K dobrému začátku mu připíjíme pivy jeho
značek — Valašským vojvodou, Kozlovickým
fojtem a Kozlovjanem.
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Sport
V˘sledky letní sezóny kozlovick˘ch skokanÛ
Osmnáctého října skončila v Desné v Jizerských horách mistrovstvím republiky letní sezóna skokanů na lyžích. Během léta jsme startovali na 12 republikových kvalifikačních závodech v Krkonoších, Jizerských horách, Beskydech a Novém Městě na Moravě. Naši závodníci si vedli velice dobře ve všech kategoriích.
Nejlepších výsledků dosáhl Michal Krpec,
který 6× zvítězil a v celkovém pořadí letního poháru žáků v nejstarší kategorii 13—14 zvítězil.
Na 13. místě skončil Jakub Špok. Jeho nejlepším
výsledkem bylo 3. místo v Liberci. Na 26. místě
byl začínající Foldyna Radim z Hájova.
V kategorii žáků 11—12 vybojoval celkově 16.
místo Dušan Doležel. Nejlépe zaskákal ve Frenštátě p. R. na Beskydském turné, kde vybojoval

9. místo. V této kategorii si vedli velice dobře závodníci Ondřej Krpec — celkově 21 a Marcel Vyvial 24.
V nejmladší kategorii žáků 9—10 získal 3.
místo v celkovém pořadí Ondřej Krpec, 2× zvítězil, 4× byl druhý. Marcel Vyvial obsadil 5.
místo, jednou vyhrál, 2× byl třetí. Výborně si
vedl nejmladší skokan závodního pole Marcel
Matušinský ročník 2001 z Krmelína, který skončil na 19. místě. Tito závodníci nestartovali na
Beskydském turné a do celkového pořadí jim
chyběly tři závody, které by je celkově určitě posunuly výš. Reprezentovali ČR a Kozlovice na
mezinárodním turné OMV v Rakousku a Německu, kde dosáhli výborných výsledků.
Ondřej Krpec ve své kategorii zvítězil, Marcel
Vyvial byl 4. a Marcel Matušinský 2.

Foto zleva: Doleželová Michaela, Sakala Jaroslav, Matušinský Marcel, Pustková Vladěna, Vyvial
Marcel, Krpec Ondřej, Doležel Dušan, Krpec Michal, Foldyna Radim, Fizek Pavel, Špok Jakub.
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Inzerce
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Dárková síň „Slunečnice“
v Palkovicích
Řešíte často problém s nákupem dárků k narozeninám,
k výročí, k svátku, nebo jdete na návštěvu, k příteli,
přítelkyni, máte schůzku, nebo si jen tak chcete udělat
radost z pěkné dekorace do bytu a nemáte čas obíhat
pět či více obchodů?
Pak jsme tu přesně pro vás.
Nabízíme vám široký výběr zboží z celého světa a taky
od domácích výrobců. Najdete tu keramiku užitkovou
i uměleckou, porcelán, bižuterii, dřevěné hračky
a plastiky zvířat, přírodní ručně vyráběné mýdla,
obrázky, sklo, suché vazby květin, svíčky, aromalampy,
ušlechtilé kameny, malované trička a šátky,
čaje japonské, čínské, dále indické zboží,
dárky pro děti, pro fotbalisty, pro myslivce,
máme i velký výběr přáníček, dárkových obalů,
vín a likérů, belgických čokolád,
zhotovíme vám dárkový koš apod.
Prodejnu Slunečnice najdete v Palkovicích
v bývalé Jednotě (u pošty)
Otevírací doba
Po až Pá — 8.00 až 12.00 a 14.00 až 17.00
a v So — 8.00 až 12.00
Na vaši návštěvu se těší Vlasta Weigertová,
tel. 777 222 221
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Srdečně zveme naše první silvestrovské hosty na

Premiérový Silvestr
Valašského pivovaru v Kozlovicích
aneb obnovení tradice po 20 letech!
Ve středu 31. prosince 2008 od 19:00 hod. až do bílého rána!
Posezení s cimbálovou muzikou a pivovarským harmonikářem
v restauračních prostorách pivovaru.
Speciální silvestrovské menu
• Pivní guláš Fořt s houskovým nebo špekovým knedlíkem
• Kozlovická kapsa plněná pivním salámem a kozím sýrem apod.

Vstup: 150 Kč/os. (v ceně novoroční přípitek a uzenářské prkénko).
Platba na místě.
Rezervace míst: Kateřina Žárská (provozní)
+420 603 566 285
zarska@relaxvpodhuri.cz
Šťastný vstup do nového roku
s místními kvasničáky Valašským vojvodou a Kozlovickým fojtem!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
NOVINKA v areálu Na mlýně
Od 6. prosince každou sobotu od 18 do 22 hod. pro vás hraje

v kozlovické restauraci U Mlynářky
harmonikář české i moravské písně.
Případné rezervace na:
Tel.: 558 640 789, 732 825 030
namlyne@relaxvpodhuri.cz
www.relaxvpodhuri.cz
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K r á s u V á n o c n e l z e v y j á d ř i t s l o v y,
ta se prožívá v našich srdcích.
Nechme se nést hlasem zvonů
zvoucích nás na půlnoční.
Zaposlouchejme se do krásných
vánočních koled a písní.

Buď vítán nový roku,
co nám přineseš v délce roku?
P o k o j a m í r, s v o r n o s t , n ě h u ,
hodně lásky — hlavně zdraví,
to bychom si všichni přáli.

( Přání paní Matyldy Sysalové *1911)
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