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Slovo starosty
Vážení přátelé.
Podíval jsem se do prvního čísla Zpravodaje
loňského roku a konstatuji, že letos bych mohl napsat
takřka přes kopírák to samé. Ani pro letošní rok
jsme nezvýšili daň z nemovitosti, ani poplatky za
odpady (popelnice), kde stále bohužel proděláváme
cca 600 tis. Kč. Stejně jako vloni je internet bezplatný, ale museli jsme částečně upravit (zdražit) cenu
pitné vody především o zvýšené DPH, které ovšem
odvedeme, takže obci nic nepřibude. Zdálo by se
tedy, že se vlastně nic neděje, jen jsme o rok starší.
Není to samozřejmě pravda.

U odpadů jsme se přece jen částečně polepšili
(i když na výsledku to prozatím není moc vidět)
— kleslo množství směsného (popelnice)
a velkoobjemového odpadu a narostlo množství
odpadu tříděného. Jen tak dále.
Cena vody prozatím zdaleka nezahrnuje veškeré
náklady, které jsou především k obnově celého
systému potřebné. Od letošního roku bude
pravidelně do jeho obnovy investováno cca 1,6
mil. Kč ročně. Obnova se bude provádět po dílčích
úsecích pokud možno vlastními silami. Je to
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jednoznačně nejlevnější a nejšetrnější způsob.
Z valné části vede potrubí ve Vašich zahradách.
Věříme, že nám budete nápomocni vstřícností,
a my se budeme snažit, abychom Vás moc
neomezili. Především za tímto účelem rada obce
schválila a my jsme koncem roku koupili nový
pásový bagr (minirýpadlo) — foto najdete ve FotoZpravodaji. Jen pro zajímavost, pokud by cena
vody obsahovala veškeré nutné náklady na financování obnovy, musela by se navýšit o cca 7—8 Kč/m3,
což by bylo dle mého názoru v současné době neúnosné. Vzhledem k tomu, že se nám daří docela
„slušně“ hospodařit, dotujeme cenu z rozpočtu
obce.
Podstatně byla navýšena rychlost a propustnost
naší intranetové sítě kozlovice.net. Zařízení
umístěné na Táboře bylo přemístěno na nový
stožár T–Mobile, což nám skýtá další možnosti.
V dohledné době bude modernizován „nejucpanější“ spoj a to „Bytovky“ u hřiště — Tábor.
Stejně jako vloni schválila rada dotační program
na podporu činnosti spolků a organizací v obci.
Bližší informace jsou uvnitř Zpravodaje a na webu.
Finanční prostředky byly o něco málo navýšeny —
především pro dětské kolektivy. Spolkový život
v obci je velice pestrý a na vysoké úrovni. Velmi
pozitivně vnímám především spolky, které se
starají o děti a mládež.
Je dokončena projektová dokumentace dětského hřiště u MŠ. Bude se jednat o část s dětskými herními prvky a o část s dopravním hřištěm.
Děláme vše proto, abychom tento projekt realizovali ještě v tomto roce. Podali jsme žádost o dotaci,
kterou jsme bohužel nedostali. Sledujeme ještě
další možnosti, a pokud nebudeme opět úspěšní,
tak hřiště vybudujeme nejpozději v příštím roce za
vlastní (z rozpočtu obce).
O jarních prázdninách jsme dali bezplatně
k dispozici sportoviště obce (tělocvičny) dětem
a mládeži. Nabídka byla využita málo, nicméně ji
určitě zopakujeme.
Zima už snad pomalu končí, tak malé ohlédnutí
za zimní údržbou. Věřím, že byla dostatečná. Letos
nám poprvé přibyly i nově vybudované chodníky,
na jejichž údržbu byla použita sekačka (malotraktor pořízený na jaře) s radlicí. Diskuze o tom, zda
jsme vyhrnovali moc často, či málo jsou legitimní, ale
bez konkrétní zkušenosti (znalosti) této problematiky
liché. Možná si to neuvědomujeme, ale rozloha
obce a hodně rozdílná nadmořská výška nám
připravuje naprosto rozdílné podmínky. Nad
garážemi mrzne a my provádíme posyp a před
školou je „břečka“. I proto jsme rádi, když zavoláte
a dáte nám o případných problémech vědět.
Skutečně nemůžeme být stále všude. Děkujeme.
Po zimní údržbě bude následovat po–zimní
úklid. Na místní komunikace určitě zajistíme zametání, ale otázka je kdy. Když se to udělá moc
brzy, tak většinou ještě nasněží a my opět sypeme.

Kozlovice
Když se dlouho čeká, tak není k dispozici technika
(protože zametá celá republika) a moc se práší.
Nezbývá, než vzít do rukou metly a pokusit se s tím
něco udělat. Berte to jako inspiraci, než dorazí
technika, předem děkuji. Pozn.: za úklid krajské
komunikace III. třídy skutečně neodpovídáme,
i když se snažíme práce koordinovat.
V letošním roce provede SSMSK (Správa silnic
Moravskoslezského kraje) rekonstrukci mostu
naproti paní Skálové. Co prozatím vím, je to, že
oprava proběhne v době letních prázdnin a po
dobu max. 16 dnů bude plná uzávěra cesty. Doprava od garáží do středu obce bude zajištěna.
Bližší, už konkrétní informace zajistím do dalšího
Zpravodaje.
V minulém Zpravodaji byla uveřejněna výzva na
pracovní místo úředníka obecního úřadu. Nejedná
se o navýšení počtu pracovníků, ale o nástup na
budoucí uvolněné místo po odchodu do důchodu.
Na veřejnou výzvu reagovalo a přihlášku podalo 37
uchazečů. Na základě podaných přihlášek bylo vybráno šest zájemců, kteří nejlépe splňovali podmínky výzvy. Těchto šest uchazečů bylo pozváno
k ústnímu pohovoru před výběrovou komisi.
Místo bude přiděleno paní Janě Tobolové (Kozlovice). Věřte mi, že výběr nebyl vůbec
jednoduchý a o to více je mi líto, když se na mě
někteří neúspěšní uchazeči zlobí. Nečekal jsem to.
Až jako poslední bod, byť svým významem
nejdůležitější, vzpomenu rozpočet obce. Jeho
návrh naleznete ve Zpravodaji a visí na úředních
deskách. Je zpracován tak, aby zohlednil veškeré
potřebné výdaje v závislosti na očekávaných
příjmech a ještě „něco“ zbylo. To „něco“ je takřka
10 mil. Kč!, což je dostatečný polštář na případné
krizové stavy. Celková výše rozpočtu činí cca 42
mil. Kč. Kromě běžného provozu obce rozpočet
zahrnuje splátky úvěrů, již zmiňovanou obnovu
vodovodu, opravy místních komunikací — především poničenou cestu na Bahennou (dali jsme ji
vloni při opravě mostu na Lhotku pěkně zabrat),
ale i v Měrkovicích, výměnu oken a dveří OÚ,
sanaci (odvodnění) jižní zdi školy, drobné opravy
smuteční obřadní síně, pomoc při budování
klubovny skautů, zahájení budování chodníku na
hřbitově (nebo alespoň nákup materiálu), dobudování části splaškové kanalizace, dětské hřiště,
práce na Základně a mnoho dalšího. Rozpočet
s tím vším počítá (jinými slovy finančně na to
máme), ale hodně bude záležet na počasí a ostatních vlivech.
Dále chceme připravit podklady pro podání žádosti o dotace na zateplení školy, školky a vybudování sběrného dvora.
Čas plesů skončil, před námi jsou Velikonoce
a doufám, že už konečně i slunečné dny.
Ing. Miroslav Tofel
starosta obce
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Nejčastěji vyskytovaná příjmení v obci

Nejčastěji se v obci setkáme se jmény

Pustka — Pustková
Krpec — Krpcová
Kocian — Kociánová
Zeman — Zemanová
Chýlek — Chýlková
Žáček — Žáčková
Tabach — Tabachová

Marie
Jan
Jiří
Petr
Jana

114
111
83
66
63
55
51

106
93
81
80
72

Pavel
Josef
Martin
Ludmila
Tomáš

64
62
55
55
50

Nejstarší občankouje paní Marie Strakošová — 98 let,
nejstarším občanem pan Oldřich Tkáč — 93 let.

Naši jubilanti
Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví v měsíci lednu až březnu tito naši občané:
paní Božena Pavlíčková
paní Libuše Miková
paní Marta Tabašková
paní Marie Papíková
paní Marie Jalůvková
paní Vlasta Volná
paní Anna Nedvědová
paní Marie Ulčáková
paní Ludmila Juřenová
pan Ladislav Cviček
pan Bohumír Zeman
paní Naděžda Vašendová
paní Drahomíra Buchtová
paní Ludmila Morisová
pan Oldřich Urbiš
paní Jiřina Pustková
paní Julie Šmiřáková
paní Františka Žabenská
paní Anna Benová
paní Marie Vyvialová
paní Anežka Harabišová
pan Jan Valenta
pan Josef Juřica
pan Jan Mrkva
paní Miluše Hladná
paní Zdenka Pustková
paní Jarmila Šoltýsová

80 let
84 let
80 let
85 let
80 let
86 let
80 let
86 let
81 let
86 let
82 let
86 let
82 let
86 let
83 let
87 let
83 let
87 let
83 let
88 let
83 let
89 let
83 let
89 let
83 let
93 let
84 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Žádáme naše občany, kteří se v roce 2013
dožívají významného životního jubilea (80
a více let) a nepřejí si být zveřejněni v kozlovickém
zpravodaji, aby tuto skutečnost oznámili na
Obecní úřad Kozlovice, kancelář č. 4.
Děkujeme.

V měsíci prosinci až únoru nás navždy opustili:
ve věku 65 let paní Marie Červenková
ve věku 76 let pan Stanislav Vyvial
ve věku 90 let paní Emilie Sebránková
ve věku 63 let pan Karel Šťastný
ve věku 74 let paní Blažena Mitačková
ve věku 82 let paní Emilie Vlčková
ve věku 86 let paní Božena Pustková
ve věku 72 let pan František Prokop
Rodinám vyslovujeme
hlubokou soustrast.
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Dotace obce — informace o vyhlášeném programu
Rada obce schválila Program na podporu spolkové činnosti v obci Kozlovice — aktivit v oblasti
sportu, kultury a využití volného času na rok 2013. Tyto prostředky velmi významně podporují činnost
našich spolků a organizací.
Všechny potřebné dokumenty a informace naleznete v elektronické podobě na webových
stránkách obce www.kozlovice.cz pod odkazem: Spolky, organizace/Dotace/Dokumenty.
• Žádost o dotaci
• Podmínky dotace
• Smlouva o poskytnutí finanční dotace — vzor
• Vyúčtování dotace — vzor
Žádáme Vás o dodržení pravidel a termínů. Děkujeme.
Starosta obce

Nezapomněli jste uhradit místní poplatky, vodné nebo stočné?
A. Poplatky podle místní vyhlášky č.1/2012 jsou splatné takto:
1. místní poplatek za psa............................................................ každoročně nejpozději do 31. března
2. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu ve výši 492 Kč/osobu a rok....................... jednorázově nejpozději do 31.října
nebo ve dvou stejných splátkách po 246 Kč/osobu ................ 1.část do 30.dubna, 2.část do 31.října
B. Vodné v sazbách dle platného ceníku....................... nejpozději do 31. května následujícího roku
(za rok 2012 účtujeme 21 Kč/m3)
C. Stočné účtované občanům fakturou ........................ do14 dnů od data vystavení (uvedeno na fa)
vystavenou OÚ Kozlovice
Platbu můžete provést v hotovosti osobně v pokladně OÚ (kancelář č. 4) nebo bezhotovostně na
účet č. 163215866/0300 — jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho domu.
V případě, že poplatky nebudou zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří OÚ Kozlovice tyto
poplatky platebním výměrem a může včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část
zvýšit až na trojnásobek.

Kozlovice
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U vodného a stočného může být účtován v případě pozdní úhrady úrok z prodlení ve výši 0,1 %
dlužné za každý den prodlení s úhradou.
Věříme proto, že všichni občané v zájmu předcházení dalších finančních výdajů zaplatí své závazky
včas a ve správné výši. Pokud si nejste jisti, zda máte vše v pořádku, zavolejte nebo pošlete e-mail.
OÚ Kozlovice

Nejlepší odpad? Ten, co vůbec nevznikne
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
Pokud vznikne, pak je třeba jej co nejlépe využít
— ideálně při produkci nových výrobků. V praxi
to znamená, že zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici
a pak na skládce nebo ve spalovně.
Velký důraz se klade na opětovné použití
a navrácení výrobků do používání až do
skutečného ukončení životnosti. To se týká
i vysloužilých elektrospotřebičů, které v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř
tolik jako plastové obaly.
Moderní technologie, jimiž dnes disponují
zpracovatelské firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich
pak lze vrátit zpět do výroby jako druhotné
suroviny. Odborná recyklace navíc zaručuje, že
naše životní prostředí neznečistí různé
škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy.
Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony
používané dříve v chladicích zařízeních.
Výrobci a dovozci elektrospotřebičů založili
takzvané kolektivní systémy, neziskové
společnosti, které zajišťují plnění jejich zákon-

ných povinností. Jedná se o společnosti ELEEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP. Mezi ně
rozdělilo Ministerstvo životního prostředí jednotlivé skupiny spotřebičů z domácností. Podle
tohoto rozdělení zajišťují jednotlivé kolektivní
systémy ekologické nakládání například svysloužilými lednicemi, pračkami, televizory, počítači nebo
osvětlovacími tělesy.
Také obec Kozlovice již druhým rokem
s těmito společnostmi spolupracuje a předává
odevzdané vysloužilé elektrospotřebiče občanů
Kozlovic k jejich dalšímu využití. Elektrospotřebiče můžete odkládat 24 hodin denně na místo
zpětného odběru — na zem před plechovou
boudu, která je označena vývěsními cedulemi
společnostmi ASEKOL, EKOLAMP aELEEKTROWIN.
Nově budou v nejbližších měsících v obci
umístěny kontejnery červené barvy, do kterých
bude možno odkládat vysloužilé elektrospotřebiče menších rozměrů. Připomínám jenom, že
spotřebiče musí být kompletní a nerozebrané.
Čím více vysloužilých elektrospotřebičů odevzdáte do našeho sběrného dvora u „Vlčkovy
stodoly“ a do červených kontejnerů, tím více
chráníte naše životní prostředí i svoje
peněženky. Děkujeme za spolupráci.
Místostarosta obce

Sběrný dvůr — Vlčkova stodola
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Sběr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od
úterý 23. dubna 2013 do středy 24. dubna 2013
budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.
Do přistavených kontejnerů můžete odkládat
staré hadry, boty, matrace, díly starého nábytku,
koberce, apod. Tyto kontejnery nelze využít
pro nebezpečný odpad!
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu
budou přistaveny na těchto sběrných místech:
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže —
odbočka k bývalému polesí

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

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu 6. dubna 2013 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Nebezpečným odpadem jsou: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od
postřiků a různé chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, apod.
Dále pak rozebrané, či rozbité televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice,
mrazničky, sporáky, pračky.
Kompletní — nerozebrané lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací
hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory,
rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče nepatří do nebezpečného odpadu,
ale odevzdávají se ve sběrném dvoře (Vlčkova stodola) formou zpětného odběru elektrozařízení.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD ........................................................07.30 — 07.40 hod.
Horní konec u bývalého obchodu..............................................07.45 — 07.55 hod.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku č.p. 153, p. Uhrová, ........................................................08.00 — 08.10 hod.
U čekárny ČSAD „U Váhy“......................................................... 08.15 — 08.25 hod.
U hasičárny ..................................................................................08.30 — 08.40 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku č.p. 405, paní Pešlová ..08.45 — 08.55 hod.
U bývalé sklárny...........................................................................09.05 — 09.15 hod.
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“ ............................................09.20 — 09.30 hod.
U pana Pudila, č.p. 136, prodej ryb (Rybí).................................09.40 — 09.50 hod.
Měrkovice u hasičárny ............................................................... 10.00 — 10.10 hod.
Střed obce — obecní zařízení („Vlčkova stodola“) .................. 10.20 — 10.30 hod.

Informace majitelům autovraků
Ekologickou likvidaci autovraků stanovuje zákon 185/2001 Sb., kde řadí vozidlo s ukončenou životností
do kategorie nebezpečných odpadů. S nebezpečnými odpady musí být náležitě zacházeno. Proto
jsou majitelé vozidel s ukončenou životností nuceni předávat vozidla pouze autorizovaným zpracovatelům
autovraků. Autorizovaných zpracovatelů jsou v každém kraji desítky. Mnoho těchto zpracovatelů
autovraků provádí likvidaci a odvoz vraků zdarma, ba naopak, pokud je vůz kompletní, dokonce
nějakou korunu zaplatí.
Je proto nepochopitelné, proč nám někteří spoluobčané zahlcují velkoobjemový odpad
množstvím dílů z autovraků, a tím zcela zbytečně a bezohledně zvyšují náklady na celý odpadový
systém. Pokusme se polepšit.
Místostarosta obce

Kozlovice
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POLICIE !ESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ "EDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Územní odbor Fr#dek-Místek
Obvodní odd$lení Palkovice

Statistick! p"ehled kriminality, p"estupk# spadajících pod obec Kozlovice za
období: 01.01.2012 - 31.12.2012 ve srovnání s rokem 2011
I.
evidováno celkem 23 trestn!ch $in#-p"e$in# (2011 celkem 52)
∞

Trestné $iny proti majetku: 15 p"ípad# (2011 celkem 45)

kráde%e vloupáním do motorov!ch vozidel: 1 (2011 celkem 8)
kráde%e vloupáním do objekt#, dom#, byt# apod.: 6 (2011 celkem 22)
kráde%e prosté (nezaji&t'ného majetku): 6 (2011 celkem 11)
po&kození cizí v'ci: 2 (2011 celkem 1)
∞

Trestné $iny proti %ivotu a zdraví:2 (2011 celkem 3)

∞

Trestné $iny proti rodin' a d'tem:2 (2011 celkem 0)

∞

Trestné $iny obecn' nebezpe$né: 3 (2011 celkem 1)

∞

Trestné $iny proti %ivotnímu prost"edí: 1 (2011 celkem 0)

II.
Statistick! p"ehled p"ípad# na úseku p"estupkového zákona
evidováno celkem 50 p"estupk# (2011 celkem 45)
∞
∞
∞

p"estupky proti majetku: 26 (2011 celkem 24)
p"estupky proti ob$anskému sou%ití: 16 (2011 celkem 16)
p"estupky proti bezpe$nosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: 8 (2011
celkem 5)
Sd!lení ob"an#m obce Kozlovice
Na základ' evidované statistiky informují policisté Obvodního odd'lení v Palkovicích
v&echny ob$any obce Kozlovice, %e ve srovnání s rokem 2011 do&lo k v!raznému poklesu
nápadu trestné $innosti v obci, a to zejména u majetkov!ch trestn!ch $in# jako kráde%í,
kráde%í vloupáním do rodinn!ch dom#, byt#, provozoven a rekrea$ních objekt#.
Policisté Obvodního odd'lení v Palkovicích by rádi pod'kovali v&em ob$an#m obce
Kozlovice, nebo( bez jejich v!razného p"isp'ní by s jistotou nedo&lo k tak v!raznému
zlep&ení bezpe$nostní situace v obci a zejména aktivní p"ístup ob$an#, jejich podn'ty a
informace napomohly k rychlému a cílenému "e&ení stup)ující se kriminality v obci od roku
2011.
Touto cestou bychom zárove) cht'li znovu vyzvat v&echny ob$any obce Kozlovice, aby
v%dy v p"ípad' v!skytu jakékoli podez"elé osoby $i vozidla neprodlen' kontaktovali linku
558 656 174, p"ípadn' bezplatnou linku 158. Rovn'% v p"ípad' jak!chkoli dotaz#, nám't# a
p"ipomínek m#%ete vyu%ít slu%ební email Obvodního odd'lení Policie *eské republiky v
Palkovicích: fmooppalko@mvcr.cz .
Dále bychom cht'li upozornit, %e zlep&ení bezpe$nostní situace v obci Kozlovice je i nadále
jednou z na&ich priorit, p"i$em% v této souvislosti bude zam'"en v!kon slu%by i na
dodr%ování zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy se na&i policisté ve
spolupráci s policisty Dopravního inspektorátu Územního odboru Fr!dek-Místek zam'"í na
problémové úseky jako je dodr%ování zákazov!ch zna$ek, zejména dodr%ování zákazu
zastavení v úseku u Z+ Kozlovice a okolí. V p"ípad' zji&t'ní jakéhokoli poru&ení zákona o
provozu na pozemních komunikacích budou policisté striktn' postupovat podle p"íslu&n!ch
ustanovení zákona.

prap. Mgr. Ond"ej Ple$ka v.r.
preventista

Kozlovice

12
Pošta v Kozlovicích

Vzhledem k tomu, že dochází k omezování služeb na naší poště, požádal jsem Českou poštu s.p.
dopisem o vysvětlení — viz níže. Následuje odpověď, kterou jsme obdrželi.
Citace dopisu:
Žádost o informaci
Jako starosta obce s obavami sleduji rušení pošt a omezování jejich služeb v různých obcích naší republiky i nejbližším okolí.
Zjistil jsem, že i v naší obci dochází k určitému omezení služeb, byť provozní doba zůstane asi zachována. Jinak ale neumím popsat situaci, kdy místo dvou bude fungovat jen jedna přepážka.
Již současné fronty jsou neúnosné. Věřím, že se tato informace nezakládá na pravdě.
Rada obce mě pověřila, abych celou situaci prověřil a informoval o těchto skutečnostech občany obce.
Vzhledem k tomu, že se domnívám, že informovat o službách pošty mi nepřísluší, zdvořile Vás žádám
o podání informace a objasnění celé situace. Vaši odpověď pak zveřejním v obecním Zpravodaji
(uzávěrka je 28.2. 2013).
Již několikrát jsem jednal a žádal o zvážení možnosti instalace bankomatu, který by „přepážce“ velice
ulehčil. Nedá se v této věci něco dělat?
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Odpověď naleznete na protější straně.

Informace z knihovny
Naše knihovna je stále navštěvovaným
místem obce, nejen občany našimi, ale také se
zde zastaví mnoho turistů, kteří obdivují naši
obec apotěší je turistické razítko slogem kozlovického
kozlíka.
V roce 2012 navštívilo naši knihovnu celkem
4 339 lidí, což je opět více než v roce loňském,
a také více, než je obyvatel Kozlovic. Knihovní
fond byl obohacen 564 novými tituly, a to jak
z našeho knihovního fondu, tak i z regionálního, takže v současné době máme 8078 svazků
+ výměnný výpůjční regionální fond, který se
obnovuje a je obohacením knižní nabídky. Je
z čeho vybírat. Hojně jsou také vypůjčována periodika.
Oproti jiným knihovnám nebyl navýšen registrační
poplatek. Je stejný jako v předchozích letech —
dospělí 50 Kč a děti 20 Kč za jeden rok.
V knihovně rovněž proběhly knihovnické
akce. Nejvýznamnější bylo Pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny (záznam si můžete
prohlédnout na kozlovických internetových
stránkách Kozlovice.tv ), ale i tematické akce
pro děti z mateřské školy i základní školy.
Každoročně probíhá v knihovně soutěž
o Nejpilnějšího čtenáře z řad dospělých i dětí.
Také se vyhodnocují Nejčtenější tituly, jak
z literatury pro děti a mládež, tak i z literatury
pro dospělé.

Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
Nejpilnějšími čtenáři v roce 2012 byli:
Dospělí
1. Kohutová Jana
vypůjčeno 305 titulů
2. Turková Dana
228 titulů
3. Pavlíčková Anna
157 titulů
4. Šokalová Zdenka
147 titulů
5. Meduna Václav
130 titulů
Děti a mládež
1. Mikušková Dorota
2. Žárský Samuel
3. Tabach Richard
4. Rokytová Danka
5. Němcová Jitka

vypůjčeno 201 titulů
171 titulů
111 titulů
79 titulů
77 titulů

Nejčtenější tituly v minulém roce:
Dospělí
1. Anna Falcká
vypůjčeno 15×
Whitton, Hana
2. Nebezpečné radosti
vypůjčeno 11×
Small, Beatrice
3. Kateřina
vypůjčeno 10×
Černá, Jaroslava
4. Nebe nemá dno
vypůjčeno 09×
Androníková, Hana
5. Proroctví sester
vypůjčeno08×
Zinková Michaela
Děti a mládež
1. Není král jako král
vypůjčeno 15×
2. Štěňátka § koťátka
12×
3. Úkryt posledního vlkodlaka
11×
4. Donžon— košile noci
9×
5. Velká škola kouzel
8×

Kozlovice
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Zpráva velitele výjezdové
jednotky
Ve čtvrtek 6. prosince 2012 hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák
slavnostně předal jednotkám sboru dobrovolných
hasičů vybraných obcí a také Hasičskému
záchrannému sboru MSK novou speciální techniku za 7 826 985,60 Kč. Slavnostního aktu se
zúčastnilo 15 zástupců obdarovaných obcí,
mezi kterými nechyběla i naše obec. Na nákup
techniky pro vybavení jednotek dobrovolných
hasičů kraj ze svého rozpočtu vyčlenil částku
bezmála 2,4 mil. Kč a pro HZS MSK částku 5,4 mil. Kč.

Připravované kulturní, sportovní
a společenské akce
23.03. 2013 .... Divadlo — premiéra
24.03. 2013 .... Mrazík—zájezd do divadla
24.03. 2013 ... Křížová cesta
31.03. 2013 .... Velikonoční zábava—MYBAND
06.04. 2013 .... Zájezd do divadla
08.04. 2013 .... Bazar dětského oblečení a věcí
14.04. 2013 .... Hobby jezdecké závody
19.04. 2013 .... Diskotéka
30.04. 2013 .... Stavění máje
04.05. 2013 .... Jezdecké závody
05.05. 2013 .... Jezdecké závody

Kozlovice
Naše jednotka si z tohoto slavnostního
předávání odnesla 4 kusy dýchacích přístrojů
Drager, včetně ochranných masek a příslušenství. Tyto nové přístroje značně zvýší ochranu
zasahujících hasičů a taky dobu jejich nasazení.
V letošním roce naše jednotka vyjela zatím
k jediné události. Jednalo se o výbuch s následným požárem panelového domu ve Frenštátě.
Pro všechny zúčastněné byl tento požár velice
fyzicky a psychicky náročný. Chtěl bych členům
naší jednotky, kteří u této události zasahovali,
poděkovat.
Pavlát T.
velitel JSDH Kozlovice
11.05. 2013 .... Zájezd do divadla
11.05. 2013 .... Jezdecké závody WRC
11.05. 2013 .... Po zarostlém chodníčku
12.05. 2013 .... Jezdecké závody WRC
18.05. 2013 .... Kozlík Cup r. 2004
24.05. 2013 .... Noční pohárová soutěž
01.06. 2013 .... Jezdecké závody ČJF
08.06. 2013 .... Dětský den
09.06. 2013 .... Jezdecké závody WRC
16.06. 2013 .... Koncert žáků Lenky Lepíkové
22.06. 2013 .... Divadlo pro školu
22.06. 2013 .... Kozlík Cup r. 2005
28.06. 2013 .... Rozloučení s deváťáky
29.06. 2013 .... Mini Cup 2013 — Měrkovice

Historie Kozlovic nejen ve fotografii
A ještě trocha historie
Kvíz — Kozlovice a Valaši
1. Kdy přišli Valaši do Kozlovic?
a.
V 10. století
b.
V 13.—14. století
c.
V 15.—16. století
2. Jaké povinnosti měl vojvoda?
a.
Prodávat půdu
b.
Vybírat daně od Valachů
c.
Řídit hospodářství na horách
3. Kdo byl portáš?
a.
Chovatel ovcí ve vyšších polohách
b.
Strážce hranic
c.
Valašský soudce

4. Co je to „košár“?
a.
Místo, kde Valaši pásli ovce
b.
Dřevěná chýše, ve které bydleli
c.
Ohrada, kde dojili ovce
5. Kterým řemeslem, krom horského zemědělství,
se Valaši živili?
a.
Zpracováním sukna
b.
Kovářstvím
c.
Výrobou skla
6. Valašské hospodářství zaniklo s nástupem
hutního průmyslu:
a.
V 17. století
b.
V 18. století
c.
Na počátku 20. století
Řešení kvízu naleznete na str. 40.

Kozlovice
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Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?

Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, a co na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím
nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email: vasenda@kozlovice.cz, mobil 721 222 633, tel. 558 697 205.

Kozlovice
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Zápisy a usnesení
Zápis č. 4 — 2012 ze zasedání Zastupitelstva Obce Kozlovice
konaného dne 7. 12. 2012 v 17.00 hodině budově ZŠ Kozlovice
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Nepřítomni: 2 členové zastupitelstva — omluveni (p. Ludvík Konečný, pan Stanislav Pustka)
Jednání zastupitelstva se zúčastnil 1 občan a 2
hosté (p. ředitelka a p. zástupkyně ředitelky ZŠ
a MŠ Kozlovice, p. o.).
Při zahájení jednání bylo přítomno 11 členů zastupitelstva, jeden člen se dostavil v průběhu
hlasování o návrhové komisi, další v průběhu
projednávání bodu 1. programu.
Jednání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta.
Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Oproti původně zveřejněnému programu byl
program upraven — byl vypuštěn bod 3.3
Prodej a záměr prodeje obecních pozemků
(pan T.) z důvodu, že nebyl dosud předložen
geometrický plán odsouhlasený Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek—Místek, a s tím související
bod 4.2 Nákup pozemků (od pana T.).
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
— Obec obdržela odpověď náměstka hejtmana MSK k žádosti o opravu silnice do
Měrkovic. V odpovědi je mimo jiné uvedeno, že se pokusí zajistit zařazení silnice do
plánu souvislých oprav na rok 2013.
Zastupitelstvo doporučuje v této věci dále
jednat a oslovit hejtmana MSK.
— Odbor kontroly Krajského úřadu MSK Ostrava
provedl průběžný audit — bez závad.
— Je dokončena výstavba splaškové kanalizace
lokalita Červenka — příprava na převzetí
stavby (provedena tlaková zkouška, příprava kamerové zkoušky).
— Probíhá stavba kanalizace v lokalitě směr
Tichá. Stavební povolení s nabytím právní
moci bylo vydáno až 16. 11. 2012 (ne vinou
obce), předpoklad dokončení — leden 2013.
— Bylo zakoupeno minirýpadlo Volvo EC27C
(výzva k podání cenové nabídky na zakázku

malého rozsahu byla zaslána pěti firmám,
všechny oslovené firmy podaly cenovou
nabídku, hodnocení nabídek provedla
výběrová komise dle stanovených podmínek — nejvýhodnější nabídku podala
firma Volvo Stavební stroje).
— Pro JSDH obce (hasiči) se podařilo se zajistit 4 nové dýchací přístroje Dregr, které jsme
bezplatně obdrželi od Krajského úřadu
MSK. Slavnostní předání proběhlo na KÚ —
předával hejtman kraje.
— Proběhlo výběrové řízení na dodavatele
energií formou DNS (v rámci SMOPO) —
vítězové Pragoplyn, Centropol.
— Za velké účasti občanů a krásného zimního
počasí proběhlo dne 2. 12. rozsvícení
vánočního stromu v areálu Fojtství.
45/2012 — Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru panu Mgr. Golovi. Ten přítomné
informoval o jednání výboru dne 26. 11. 2012
(kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení rady obce č. 7/2012 – 13/2012 a usnesení
ZO č. 2/2012 – 3/2012). Výbor neshledal závady,
z jednání vzešly následující dotazy, které zodpověděl pan starosta:
— rada obce č. 7. bod 1 — jaká rizika plynou pro
obec z nepojištění lesů?
odpověď: V roce 2012 byly přehodnoceny a uzavřeny nové pojistné smlouvy pojištění majetku
obce, kromě pojištění lesů. Pojištění lesů by
činilo cca 70 — 80 tis. Kč ročně, vztahuje se na
požár a vichřici.
Nevztahuje se na škody způsobené kůrovcem,
krádeží, těžkým sněhem,... Uzavření pojištění
lesů by bylo náročné i po stránce administrativní. Po zvážení dospěla obec k závěru, že pojištění lesů je zcela nerentabilní.
— rada obce č. 11, bod 2 — mohou zastupitelé
obdržet schválená „Pravidla Obce Kozlovice při

Kozlovice
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
mimo režim zákona“?
odpověď: Pravidla byla vypracována podle
metodiky Ministerstva pro místní rozvoj,
zastupitelům bude zasláno.
— rada obce č. 11, bod 5 — jak dopadlo jednání
mezi obcí a p. T. ohledně pozemků kolem garáží?
odpověď: Při jednání s panem T. jsme byli
ujištěni, že nemá zájem omezovat vstup a vjezd
na pozemek — má zájem se dohodnout (viz
bližší informace ve Zpravodaji). Pan T. má podanou žádost o prodej částí obecních pozemků.
— v zápisech rady se objevují odkazy na přílohy
zápisu rady, tyto přílohy nejsou uloženy na FTP,
zastupitelé k nim nemají přístup.
odpověď: Přílohy pro jednání rady obce tvoří
hodně podkladů (nekopírují se ani pro členy
rady) – jsou založeny u jednotlivých zápisů, je
možno nahlížet do originálů.
— ZO č. 2, bod 7.3 — kdy se budou moci zastupitelé
podívat na aktuální stav Základny?
odpověď: Kdykoliv po předchozí domluvě.
46/2012 — Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy kontrolního výboru a odpovědi
starosty obce na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0
2.2 Finanční výbor
Informaci podal předseda výboru Ing. Josef
Klímek – finanční výbor prozatím nezasedal,
kontrolu plnění rozpočtu provede v měsíci
lednu 2013 (prozatím jsou k dispozici podklady
o plnění rozpočtu do 10/2012).
47/2012 — Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
3. Prodej a záměr prodeje obecních pozemků
3.1 Prodej Investment BONUS, spol. s r. o.
Firma Investment Bonus, s. r. o. podala žádost
o vzájemný prodej a koupi částí pozemků —
uvedení do skutečného stavu. Záměr prodeje
částí obecních pozemků schválila Rada Obce
Kozlovice dne 5. 11. 2012, záměr byl zveřejněn
na úřední desce od 14. 11. do 30. 11. 2012. Rada
prodej obecních pozemků doporučuje.
Byl předložen geometrický plán č. 1413—
87/2012 vyhotovený dne 16. 10. 2012 a odsouhlasený
Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálním pracovištěm Frýdek–Místek dne
2. 11. 2012. Podle citovaného GP se jedná
o prodej části pozemku parc. č. 4072/3, zahrada
a části pozemku parc. č. 4072/1, ostatní plocha,
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ostatní komunikace.
Prodejní cena obecních pozemků je navržena
podle bodu 2. metodického postupu ve výši
250 Kč/m 2 (souhlas 12 členů přítomných
zastupitelů).
Pan Gola navrhuje doplnit metodický postup
na stanovení prodejní ceny obecních pozemků
o cenu při prodeji „připlocených“ pozemků, tj.
uvedení do skutečného stavu.
Zastupitelstvo o tomto návrhu nerozhodovalo.
48/2012 — Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej části obecního pozemku parc. č. 4072/3
k. ú. Kozlovice, zahrada, podle geometrického
plánu č. 1413–87/2012: díl „b“, výměra 4 m2, díl „e“,
výměra 5 m2, a dále části obecního pozemku
parc. č. 4072/1 k. ú. Kozlovice, ostatní plocha
ostatní komunikace, podle geometrického
plánu č. 1413–87/2012: díl „d“, výměra 20 m2,
díl „g“, výměra 23 m2 firmě Investment BONUS,
spol. s r. o., IČ 28179803, se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, 101 00 Praha
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
a příslušných dokumentů. Cena 250 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 1 : 0
3.2 Prodej paní H.
Paní J.H., Kozlovice, podala žádost o odkoupení
části obecního pozemku, který byl původním
majitelem dlouhodobě přihrazen. Na tuto
skutečnost se přišlo při vyřizování pozůstalosti.
Jedná se o pozemek parc. č. 4012/2 k. ú.
K o zlovice dle geometrického plánu
č. 1402–113/2012 o výměře 42 m2. Rada tento
prodej doporučuje, záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce.
Po obdržení podkladů pro jednání zastupitelstva
se přišlo na skutečnost, že podle geometrického
plánu se jeví, že v úseku od bodu 5 k hranici
sousedního pozemku parc. č. 161/2 nebude asi
dodržena potřebná šířka místní komunikace.
Z toho důvodu bylo navrženo prozatím
nerozhodovat o této záležitosti a požádat o vytyčení dvou bodů ke zjištění šířky komunikace
(musí být zachována šířka minimálně 3,5 m).
3.3 Prodej paní Š.
Zastupitelstvo obce dne 29. 6. 2011 usnesením
č. 33/2011 schválilo záměr prodeje obecních
pozemků parc. č. 3937/12 a části parc. č. 3937/4
a 4095/23 k. ú. Kozlovice. Cena 217 Kč/m2.
Podle GP č. 1375–140/2011 se jedná o nově
odměřené pozemky:
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— parc. č. 4095/63, ostatní plocha, jiná
plocha, výměra 100 m2
— parc. č. 3937/17, trvalý travní porost,
výměra 65 m2
— parc. č. st. 1314, zastavěná plocha, výměra
43 m2
a pozemek parc. č. 3937/12, ostat. plocha,
ostatní komunikace, výměra 93 m2.
49/2012 — Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej obecních pozemků k. ú. Kozlovice parc.
č. 4095/63, ostatní plocha, jiná plocha o rozloze
100 m2, parc. č. 3937/17 trvalý travní porost
o rozloze 65 m2, parc. č. st. 1314, zastavěná
plocha o rozloze 43 m3 a pozemku parc.
3937/12, ostatní plocha, ostatní komunikace
o rozloze 93 m3 paní L.Š., Kozlovice, a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy a příslušných
dokumentů.
Hlasování: 13 : 0 : 0
3.4 Telefónica
Telefónica Czech Republic, a. s. podala žádost
o odkoupení obecního pozemku pod ústřednou parc. č. st. 1131/1 k. ú. Kozlovice, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 22 m2.
Rada obce prodej doporučuje. Záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce, rada navrhuje
kupní cenu 500 Kč/m2 (dle schválené
metodiky). Cena je s kupujícím předjednána.
50/2012 — Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej obecního pozemku parc. č. st. 1131/1,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2,
k. ú. Kozlovice firmě Telefónica Czech Republic,
a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha a pověřuje starostu podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasování: 13 : 0 : 0
3.5 Pan J.
Jedná s o prodej pozemku parc. č. 2890/26
v lokalitě Fojtíková, kde záměr prodeje byl
zveřejněn již v minulosti, cena byla stanovena
ve výši 880 Kč/m2.
51/2012 — Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej obecního pozemku parc. č. 2890/26,
trvalý travní porost, o výměře 1147 m2, k. ú.
Kozlovice panu Ing. T.J., bytem 700 30 Ostrava
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
a příslušných dokumentů. Cena 880 Kč/m2.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Kozlovice
3.6 Paní B.
Paní M.B., Kozlovice podala žádost o odkoupení části obecního pozemku PK parc. č. 832
k. ú. Kozlovice v šířce 8 m (cca 1 000 m2) z důvodu využití na přístupovou cestu na vlastní pozemek PK parc. č. 842/2. Rada tento prodej nedoporučuje (prodejem by došlo k rozdělení souvislého obecního pozemku).
52/2012 — Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje části obecního pozemku PK
parc. č. 832 k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 13 : 0 : 0
4. Nákup pozemků
4.1 Od Investment BONUS, s. r. o.
Nákup pozemků souvisí s prodejem obecních
pozemků — viz bod 3.1.
Podle geometrického plánu se jedná o část
pozemku parc. č. 3375, zahrada, k. ú. Kozlovice
— díl“i“, výměra 2 m2, díl „k“, výměra 1 m2.
53/2012 — Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
nově odměřených pozemků podle geometrického
plánu č. 1413–87/2012, a to část pozemku parc.
č. 3375, zahrada, k. ú. Kozlovice, díl „i“, výměra
2 m2 a díl „k“, výměra 1 m2 od Investment
BONUS, spol. s r. o., IČ 28179803, se sídlem
Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, 101 00
Praha. Cena 250 Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasování: 13 : 0 : 0
4.2 Od Jednota, spotřební družstvo F-M
Na minulém jednání zastupitelstvo obce
schválilo záměr nákupu pozemku parc.
č. 3032/8, ostatní plocha, výměra 38 m2, k. ú.
Kozlovice. Vlastník Jednota, spotřební družstvo
F–M požaduje za tento pozemek 2 650 Kč.
54/2012 — Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
pozemku parc. č. 3032/8, ostatní plocha, k. ú.
Kozlovice od Jednota, spotřební družstvo F–M,
T, G. Masaryka 1101, Frýdek–Místek, IČ 00032379
za cenu 2 650 Kč a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy a příslušných dokumentů.
Hlasování: 12 : 0 : 0
Při hlasování bylo přítomno pouze 12 členů zastupitelstva.
5. Plnění rozpočtu, rozpočtové změny
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na
schválení upraveného rozpočtu za rok 2012.
Jako podklad k tomuto bodu jednání obdrželi
zastupitelé rozpočet k 30. 11. 2012 — potřebné
navržené úpravy jsou zvýrazněny.

Kozlovice
Informaci a vysvětlení podal pan starosta.
Zároveň byl předložen návrh, aby rada obce
byla pověřena schvalováním rozpočtových
změn do konce roku 2012 v plném rozsahu.
55/2012 — Zastupitelstvo obce schvaluje předložené
rozpočtové změny v celkové výši 1 886 430 Kč —
viz příloha zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0
56/2012 – Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje
radu obce prováděním rozpočtových změn
v plném rozsahu. Toto pověření platí do 31. 12. 2012.
Hlasování: 13 : 0 : 0
6. Rozpočtové provizorium 2013
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2013
(prozatím nemáme k dispozici dostatek přesných podkladů, nebyl schválený ani státní
rozpočet) bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium na
rok 2013 je navrženo ve výši 9 mil. Kč — běžný
provoz obce — mzdy, energie, plyn, PHM, údržba
MK,…, neinvestiční výdaje, investiční výdaje,
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kozlovice,
splátky úvěrů a úroků.
57/2012 — Zastupitelstvo obce schvaluje předložené
rozpočtové provizorium na rok 2013 ve výši
9 000 000 Kč — viz příloha zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0
7. Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích
1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Novelizace se vztahuje k poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadu od 1. ledna 2013 (byl rozšířen okruh
poplatníků, došlo ke zvýšení horní hranice
sazby poplatku, byla zavedena společná
odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce
za zaplacení poplatku). Z toho důvodu je potřeba vydat novou obecně závaznou vyhlášku
o místních poplatcích.
Zastupitelé obdrželi návrh obecně závazné
vyhlášky č. 1/2012, která obsahuje změny podle
novelizace zákona o místních poplatcích, nově
jsou rovněž specifikovány parcely, které jsou
veřejným prostranstvím.
Návrh obecně závazné vyhlášky byl projednán
v radě a byl odsouhlasen odborem dozoru
a kontroly MV ČR.
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Vznesené dotazy k návrhu obecně závazné vyhlášky
zodpověděl pan starosta. Výše jednotlivých
poplatků nebyla změněna.
58/2012 — Zastupitelstvo obce schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních
poplatcích.
Hlasování: 12 : 0 : 0
Při hlasování bylo přítomno pouze 12 členů zastupitelstva.
8. Různé
8.1 Záměr prodeje splaškové kanalizace u Základny
— horní konec
Z logiky provozování splaškové kanalizace
vyplývá vhodnost (nutnost) prodeje prozatím
obcí vlastněné kanalizace na horním konci
u Základny. Jedná se o kanalizaci, která původně
ústila do samostatné ČOV, která byla v rámci
stavby Kozlovice — dostavba stokového systému
zrušena a tato kanalizace byla zaústěna do nově
vybudované kanalizace. Rada prodej SmVaKu
Ostrava doporučuje.
Bylo provedeno geodetické zaměření této
splaškové kanalizace.
59/2012 — Zastupitelstvo obce předběžně
souhlasí sprodejem kanalizace vlokalitě „Základna“
na horním konci a pověřuje starostu jednáním
se SmVaK Ostrava.
Hlasování: 11 : 1 : 0
8.2 Zhodnocení plánu práce 2012
Informaci podal pan starosta, konstatoval,
že naplánované akce pro rok 2012 byly splněny.
60/2012 — Zastupitelstvo obce bere informace
o zhodnocení práce v roce 2012 na vědomí
a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0
Při hlasování bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.
8.3 Diskuze
Pan starosta předal slovo paní ředitelce Základní
školy a Mateřské školy Kozlovice, p. o.
Mgr. Haně Ulčákové. Paní ředitelka v krátkosti
informovala o činnosti školy za první tři měsíce
školního roku 2012/2013.
— Upozornila především na skutečnost, že
bude nutno řešit prostory pro zřízení
dalšího oddělení MŠ, protože stávající kapacita bude nedostačující (4. oddělení je
umístěno v budově ZŠ pouze dočasně —
povolení prodlouženo o 2 roky).

Kozlovice
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— Informovala o využití finančních prostředků poskytnutých v rámci projektu „EU
Peníze školám“.
— Bude probíhat přijímací řízení na střední
školy a do mateřské školy.
Pan starosta poděkoval paní ředitelce za informace.
Zápis vyhotoven dne: 13. 12. 2012

Informace ze zasedání rady obce
ze dne 26.11. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Omluven:
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Odměny členům JSDHO Kozlovice (hasiči)
03. Nákup minirýpadla — výsledek výběrového
řízení
04. Výběrové řízení na nákup energií
05. Cena vodného na rok 2013
06. Cena stočného na rok 2013
07. Přidělení obecních bytů
08. Odměna ředitelce ZŠ a MŠ Kozlovice
09. Zřízení věcného břemene (Juchová, RWE)
10. Smlouva o možnosti provést stavbu
(Švrček)
11. Žádost o pronájem sálu (skauti)
12. Řešení venkovního osvětlení Základny

ze dne 28. 12. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Omluven:
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Rozpočtové změny
3. Žádost o ukončení nájmu pozemků
4. Přidělení obecního bytu v domě č.p. 350
5. Přičlenění obecních pozemků k honitbě
Kozlovice
6. Žádost o pronájem sálu a finanční
příspěvek na dětský karneval
7. Smlouvy o nájmu hrobového místa
8. ZŠ — žádost o převod z rezervního fondu
9. Projekt Brána Valašska — obratiště 2 (točna
u pily)

ze dne 7. 1. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Omluven:
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty

02. Smlouva s firmou DIGIS (GIS systém)
03. Prodloužení ÚR — vodovod Rybí
04. Provoz sportovních zařízení obce o jarních
prázdninách
05. Žádost o finanční příspěvek — Bartošovice
06. Žádost o pronájem sálu — F.
07. Žádost o odprodej pozemků — T.
08. Pronájem areálu bývalé základny,
přístupový chodník
09. Žádost o bezplatné užití obecních pozemků
(motoskijoring)
10. Pronájem areálu bývalé základny (skauti)

ze dne 4. 2. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Omluven:
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Žádost o pronájem — včelaři
03. Žádost o pronájem — AVON — T.
04. Žádosti o pronájem sálu OÚ
05. Smlouva o provedení stavby na cizím
pozemku (B., H.)
06. Žádost o přidělení obecního bytu
07. Přijetí daru — dýchací přístroje pro hasiče
08. Příspěvek na dopravní obslužnost
09. Přeložka vodovodu — J.
10. Žádost o informace — K.
11. Stolní kalendář obce na rok 2014
12. Sportovně–kulturní komise
13. Strom na výrobu úlů — včelaři
14. Program na podporu spolkové činnosti
v obci Kozlovice — aktivit v oblasti sportu,
kultury a využití volného času na rok 2013
15. Bankomat
16. „Zbytková“ pravomoc rady podle §102 odst.
3 zákona o obcích (128/2000 Sb.)

ze dne 18. 2. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Omluven:
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Spolek pro obnovu venkova — příspěvek
3. Pronájem obecních pozemků — B.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene — ČEZ (J.)
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

Galerie na chodbě, foto Stanislav Ulčák

Nové minirýpadlo obce (bagr), foto obec

Zařízení obecní sítě
kozlovice.net umístěné
na novém stožáru
T—Mobile na Táboře,
foto obec

FotoZpravodaj

Souznění, foto Filip Jakeš
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Můžete vidět na Bahenné, foto obec
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Děti v knihovně, foto Dana Holubová

Ze života školy
Co se děje ve škole
— Dne 24. ledna 2013 se u nás ve škole konal
zápis dětí do 1. tříd pro rok 2013/14. Mezi
dvanáctou až osmnáctou hodinou dorazili do
školy rodiče se svými dětmi. K zápisu přišlo 43
dětí, z toho rodiče 3 dětí projevili zájem o odklad školní docházky. Během zápisu děti
předvedly své dovednosti při určování geometrických tvarů, barev, písmen, kreslily lidskou
postavu, recitovaly básničku nebo zazpívaly
písničku. Za splněné úkoly si každý budoucí
školák vybral dárečky, které vyráběli žáci naší
školy.
— V prosinci proběhla úvodní sada bloků
programu „Buď OK“, který je v naší škole realizován
společností RENARKON (http://www.renarkon.cz/cs). V jednotlivých třídách byly
úvodní programy zaměřeny na posilování
a rozvoj sebepoznání, upevňování přátelských
vztahů a vazeb, vedení ke vzájemné toleranci,
komunikaci a vztahy ve třídě. Jednotlivé aktivity
byly vedeny přiměřeně věku žáků, v nižších
třídách prostřednictvím pohádkových motivů.
V únoru proběhla další část programu v páté

a osmé třídě. V rámci osmých tříd byly besedy
zaměřeny na omamně psychotropní látky včetně drog a jejich nebezpečnosti pro lidský organizmus.
— Školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. Evy
Kvapilové vzorně reprezentoval školu na 10.
ročníku Festivalu dětských pěveckých sborů,
který se v prosinci uskutečnil v kostele sv. Jana
a Pavla ve Frýdku – Místku.
— Žáci 4. — 9. třídy se zapojili do projektu
MINISČÍTÁNÍ 2012, který organizuje Český statistický úřad jako součást svého dlouhodobého
projektu zvyšování statistické gramotnosti.
Cílem je zlepšení vnímání statistiky a zvýšení
obecných znalostí tohoto oboru, zajímavě
a prakticky přiblížit žákům princip sběru, zpracování a využití statistických dat ve výuce.
— Pro žáky druhé a šesté třídy byly určeny
besedy s názvem ,,Hasiči dětem“. Děti se
zúčastnily dvou besed, které byly zaměřeny na
preventivně výchovnou činnost v oblasti
požární ochrany. Děti hovořily s profesionálními hasiči, s instruktory, přemýšlely a hledaly
správné odpovědi, vysvětlovaly svá rozhodnutí
a trénovaly určité postupy pro vyřešení kritické
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situace. Děti se naučily, jak se zachovat, hoří-li
u nás v domě, jak přivolat pomoc, co znamená
zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény, jak se vybavit při opuštění bytu. Seznámily se s výstrojí
hasičů. Na závěr dostaly od dráčka Hasíka pexeso
,, Zásahová technika IZS“. Program Hasík CZ je
akreditován MŠMTČR.
— Poslední lednový den zorganizovali žáci
9. třídy florbalový turnaj pro své spolužáky z 5. — 9.
třídy. O popularitě florbalu na naší škole svědčí
velká účast žáků — do turnaje se přihlásilo 10
týmů, z toho 3 dívčí. Týmy byly rozděleny do
dvou základních skupin, z obou základních
skupin postoupily dva nejúspěšnější a v semifinálových zápasech se utkaly o postup do
finále.
— Ve ŠD se již tradičně konal Maškarní
karneval. Byl rozdělen na dvě části — karneval
pro děti 1. tříd, ve kterém se soutěžemi pro
prvňáky pomáhali žáci 5. třídy, a karneval pro
děti 2. — 5. tříd — tančilo se, soutěžilo a nejradostnější tečkou byla tombola, kde vyhráli
všichni.

Zápis do 1. třídy

Karneval ŠD
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— Žáci školy se pod vedením svých učitelů
zapojují do různých soutěží a olympiád.
V letošním školním roce již proběhly následující soutěže:
— SAPERE — vědět, jak žít — soutěž pořádaná pod záštitou MŠMT, družstvo ve složení
Veronika Bražinová, Jana Vyvialová z 8. B
a Tereza Korčeková z 8. A získalo v okresním
kole krásné 1. místo a bude reprezentovat okres
Frýdek– Místek v krajském kole.
Astronomická olympiáda — soutěž vypisuje
MŠMT a Česká astronomická společnost,
nejlepšími řešiteli školního kola ve svých kategoriích a zároveň postupujícími do krajského
kola se stali Daniel Lokaj ze 7. A, Petra Pustková
z 8. A, Martin Borák a Jan Milata z 9. A.
— Finanční gramotnost — soutěž vyhlášená
MŠMT vychází ze standardů finanční gramotnosti a navazuje na výuku tohoto předmětu na
školách. Družstvo ve složení Jonáš Stonavský,
Martin Chýlek a Patrik Mališ z 8. A obsadilo
v okresním kole velmi pěkné 3. místo.
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Fyzika hrou
— Elektrotechnická olympiáda — v celostátním kole elektrotechnické olympiády se na
druhém místě v pořadí umístil Ondřej Kocián
a třetí byl Jan Rosinský z 8. B, výborného výsledku dosáhl i Martin Chýlek z 8. A a Magda Závodná z 9.A. Cílem aktivit této soutěže je popularizace
výsledků vědy a výzkumu v oblasti techniky
a podpora podvědomí o důležitosti studia technických oborů. Naše škola tímto navázala
hlubší spolupráci při podpoře technicky talentovaných žáků s katedrou telekomunikační
techniky FEL ČVUT v Praze.
— Olympiáda v anglickém jazyce — v okresním
kole olympiády v anglickém jazyce naši školu
reprezentovali Šárka Kupčáková z 9.A (kategorie
II.A) a Jan Halamíček ze 7.A třídy (kategorie I. A),
který obsadil velmi pěkné 12. místo z 27 účastníků
soutěže a zaslouží si za svůj výkon uznání.

— Recitační soutěž — v obvodním kole byla
nejúspěšnější Dana Rokytová z 5. A, která ve své
kategorii zvítězila a postoupila do okresního
kola.
— Turnaj Orion Florbal Cup — v obvodním
kole naši školu reprezentovala dívčí i chlapecká
družstva, do okresního kola postoupilo družstvo
chlapců 8. — 9. třídy ve složení Richard Tabach,
Jakub Štefek, Patrik Hranický, Martin Sýkora,
Petr Chocholatý, Martin Borák, Vojtěch Dudek,
Martin Pustka, Marcel Vyvial, František Škuta,
Ondřej Blažek a Richard Blahut. Umístili se na
5. místě.
Další podrobnosti o aktuálním dění ve škole
najdete na www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Kulturní a sportovní život obce
MYSLIVECKÝ ROK KONČÍ,
AŤ JE DOBRÝ NOVÝ!
Tak jako v sousedních honitbách, tak jako
v ostatních revírech v celé ČR končí myslivecký
rok i myslivci v Kozlovicích. Pro upřesnění:
myslivecký rok začíná1.dubna a končí 31. března následujícího roku. Je to logické reagování
na životní procesy v přírodě, které odpovídá
naší geografické poloze. Hodnocení ročního
mysliveckého hospodaření proběhne na
výroční členské schůzi v sobotu 23. 3. 2013.
Hlavní činností Mysliveckého sdružení (MS) je
výkon práva myslivosti v pronajaté honitbě
Kozlovice od Honebního společenstva (HS) Kozlovice,
tj. společenstva vlastníků honebních pozemků.

Výměra honitby je cca 1700 ha převážně na
katastru Kozlovic, Měrkovic, Myslíka a nepatrným dílem na k.ú. Kunčic p. O. V listopadu
2012 se uskutečnila valná hromada HS Kozlovice,
kde mimo jiné byly schváleny nové stanovy
a byl zvolen nový výbor ve složení: Petr
Tománek—honební starosta, ing. Petr Ulčák
— honební místostarosta, Lumír Červenka
— pokladník, Ivo Mičulka, ing. František
Zeman, Milan Kocián a Milan Kladiva. Pro
honitbu máme v rozhodnutí stanoveny normované a minimální plánované stavy zvěře
srnčí, zaječí a bažanta obecného. Lov ostatní
spárkaté zvěře — jelení, dančí a černé —
probíhá podle platné legislativy na základě povolení nadřízeného orgánu pro myslivost. MS
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má v současné době 23 členů. Činnost řídí a koordinuje pětičlenný výbor momentálně ve
složení: předseda — ing. Petr Mičulka,
místopředseda — Zdeněk Kovář, myslivecký
hospodář — ing. arch.Václav Cviček, jednatel
— Jiří Ulčák a nejdůležitější člen výboru pokladník
— pan Jaroslav Chýlek. Základní normou pro
naši činnost je zákon o myslivosti č. 449
z r. 2001 a navazující platné zákony jako trestní
zákon, občanský zákoník, zákon o sdružování
občanů, zákon o ochraně přírody, zákon o střelných zbraních, lesní zákon, zákon o veterinární
péči a další. Myslivost se vyvinula z lovectví
(v některých zemích mimo střední Evropu
zůstalo pouze lovectví), takže myslivost je také
definována „jako chov, zušlechťování, ochrana,
lov a hospodářské zužitkování zvěře, péče
o zvěř a péče o její životní prostředí. Zvěř je pak
z pohledu zákona brána jako obnovitelné
přírodní bohatství státu. Naším nadřízeným
orgánem z hlediska státní správy na úseku
myslivosti je Magistrát města Frýdku–Místku,
odbor životního prostředí a zemědělství. Revíry
obecně jsou stále více ovlivňovány civilizačními
faktory, které se samozřejmě negativně projevují na počtech a kvalitě populací zejména
drobné zvěře. Vymizely koroptve, mizí bažanti,
dřívější bohaté výřady zajíců na honech jsou již
historií. Nemalý vliv na stavy a chování zvěře
a současně na výši škod způsobených zvěří mají
zásadní změny v zemědělské činnosti, zejména
co se týče omezenější druhové skladby v rostlinné
výrobě. Na magistrát podáváme pravidelná

hlášení o odlovu, plány chovu, lovu, péče o zvěř
včetně ročních výkazů o honitbě, sčítací protokoly a další. Do odlovu se počítá i úhyn způsobený jednak přirozenou mortalitou, dále při
senosečích a v poslední době rostoucí úhyn při
střetu s dopravními prostředky a úhyn následkem stržení volně pobíhajícími psy. Roční odlov
nijak zvláště nevybočuje z průměrů posledních
cca 20 let, mimo odlovu drobné a mimo extrémní
zimy. V posledním období zaznamenáváme
také v Kozlovicích nárůst škod na pastvinách
způsobených divočáky. Regulace stavů
odlovem černé je značně problematická zejména
proto, že se jedná o zvěř migrující s převážně
noční aktivitou, kdy za špatné viditelnosti je
současně povolenými prostředky neslovitelná.
O dalších aspektech mysliveckého hospodaření
vyplývajících z platné legislativy, např. stran
státní veterinární péče o zdraví lidí a zvířat,
budeme informovat někdy v příštích číslech
zpravodaje.
Na prahu jara, který je současně prahem
nového mysliveckého roku, chci poděkovat za
pochopení a dobrou spolupráci vlastníkům
honebních pozemků a zemědělcům, kteří na
nich hospodaří. Chci poděkovat panu učiteli
Brusovi a dětem ZŠ v Kozlovicích, zástupcům
Obecních úřadů v Palkovicích a zejména
v Kozlovicích. Všem příznivcům myslivosti
a přírody vůbec přeji hezké jarní a další měsíce.
Ing. arch. Václav Cviček,
myslivecký hospodář

Myslivci připravují oves na zimu 2012—2013, foto Václav Cviček
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Valášek v roce 2013
Po skoro dvouměsíční pauze od Vánoc zapříčiněné plesovou sezonou začal DFS Valášek
opět pravidelně zkoušet jednou týdně v pátek
v sále OÚ. A jak tedy zahajujeme souborový život
rok 2013? Již tradičně patří folklorní jaro ve
Valášku přípravám na soutěž dětských zpěváků
lidových písní — Zpěváček 2013. Během dvou
regionálních kol, které proběhnou v Ostravě
během března a dubna se dozvíme, kdo letos
postoupí do květnového finále do Velkých Losin.
V průběhu letošního roku máme v plánu
rozšířit vystoupení Valášku a rádi přijmeme
pozvání k účinkování na letních festivalech na
Soláni a také v Rožnově pod Radhoštěm. Dále
nebudou chybět tradiční Sochovky ve Lhotce,
Den Obce Kozlovice, Souznění 2013 a také
samozřejmě zorganizujeme soustředění celého
souboru, jak jsme si už všichni zvykli — na nějaké zábavné téma.
Informace o aktuálních výsledcích zpěváčků
reprezentujících Valášek na soutěži Zpěváček
2013 a další dění v souboru sledujte na
www.valasek–kozlovice.cz.
Petra Prašivková

Ve Valášku nejen zpíváme a tančíme — Yannick
(2. kolo Zpěváčka 2012), archiv souboru

Valašský vojvoda

Přípravka — 30. výročí Valášku (2012),
foto Filip Jakeš

foto Stanislav Ulčák

Vánoční čas je už sice dávno za námi, ale na
dobré skutky se nemá zapomínat. Proto velice
rádi připomínáme, že výsledkem finanční
sbírky, která se uskutečnila během čtyř dnů
Mezinárodního festivalu adventních a vánočních
zvyků, koled a řemesel Souznění, konaného od
13. 12. 2012 do 16. 12. 2012, byla finanční částka
ve výši 13 873 Kč.
Finanční výtěžek z charitativní sbírky byl
předán paní Mgr. Miloslavě Soukupové,
ředitelce Lidové konzervatoře a Múzické školy
v Ostravě na nedělním festivalovém galakoncertu v Ostravě.
Ještě jednou poděkování všem, kteří přispěli.
Věra Tobolová,
vedoucí souboru Valašský vojvoda,
ekonom festivalu Souznění

Křížová cesta
Areál Na mlýně a farnost Kozlovice Vás
srdečně zvou na putování křížovou cestou na
vrch Skalky ke zvoničce sv. Barbory. Sraz
účastníků je v neděli 24. března ve 14:30
u 1. zastavení. Následuje pobožnost křížové
cesty za doprovodu Dechové hudby Kozlovice.
Poutníci jsou po skončení křížové cesty zváni
na občerstvení a koncert dechové hudby
v areálu Na mlýně.
Slávek Vašenda

Krásné Velikonoce, radost
z každého prožitého dne.

Kozlovice
Dechovka Na mlýně
Dechová hudba Kozlovice připravila na
neděli 24. března 2013 jarní koncert Na mlýně.
Za příznivého počasí se představí na venkovní
scéně ihned po skončení pobožnosti křížové
cesty přibližně v 15:30. V případě nepříznivého
počasí proběhne koncert v kolibě, která se
nachází v jižní části areálu Na mlýně. V hodinovém koncertu se představí zpěváci Marcela
Kotzůrová a Vit Pavlíček. Pro posluchače
a návštěvníky bude připraveno občerstvení ve
venkovních stáncích nebo přímo v kolibě.
Slávek Vašenda

Mladí hasiči
Naši nejmladší hasiči mají za sebou velmi
úspěšný rok. V celoroční hře PLAMEN, které se již

Mikulášská nadílka na Výroční valné hromadě,
foto Kateřina Toflová

T!ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 – KOZLOVICE
Rádi bychom z celého srdce pod!kovali v"em "t!dr#m dárc$m,
kte%í i letos p%isp!li na tuto sbírku.
Díky skupinkám ob!tav#ch koledník$ se poda%ilo v Kozlovicích vybrat:

80 351,- K!
Velké pod!kování pat%í v"em mal#m i velk#m koledník$m, bez nich& by se tato sbírka
nemohla realizovat..
V#t!&ek sbírky je ur'en na podporu a rozvoj Pe'ovatelské a Asisten'ní slu&by a Vznik
Charitního "atníku.
Cel# v#nos nez$stává jenom v na"í Charit!, ale je ur'en i na dal"í projekty Diecézní Charity,
na humanitární pomoc a dal"í projekty pomoci organizované Sekretariátem CH(R.
V Charit! Fren"tát pod Radho"t!m z$stává 65% v#nosu této sbírky.
Za Charitu Fren"tát p.R.
Anna (echová
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tradičně účastníme, skončili na krásném 3. místě.
Do této soutěže jsme se zapojili i v této
sezóně. Zatím máme za sebou pouze Závod
požárnické všestrannosti. Do boje jsme vyslali 2
družstva složená ze zkušených členů, ale i začínajících. Náš nejlepší tým se umístil na 8. místě
z celkových 22.
V zimních měsících jsme si užili spoustu
zábavy v hasičárně. Hráli jsme hry, procvičovali
odborky, zúčastnili se Výroční valné hromady,
kde jsme měli krátké vystoupení, a dokonce nás
navštívil i Mikuláš. Ale hlavně jsme se připravovali na Hadicovou a uzlovou soutěž, která se
bude konat ve Frýdku–Místku v březnu.
V měsíci únoru proběhl i velmi úspěšný
nábor do našich řad a rozrostli jsme se o pár
nových členů.
Kateřina Toflová

Tréning na soutěž, foto Anna Kociánová

Rozsvícení vánočního stromu
s punčem v Měrkovicích
Večer 22. 12. 2012 se v Měrkovicích sešli
všichni ti, kteří se chtěli podělit o dobrou předvánoční náladu a nasát toho správného
vánočního ducha. V loňském roce se již podruhé uskutečnila pod hlavičkou SDH
Měrkovice předvánoční akce v hasičské zbrojnici
v Měrkovicích. Přímo ve zbrojnici byl postaven
vánoční strom a každý, kdo přišel, ozdobil
tento strom svou vánoční ozdobou. Za tuto ozdobu
si pak zasloužil vánoční punč, který je specialitou starosty SDH Měrkovice. O tom, že všem
chutnal, svědčí v závěru velice dobrá nálada
a 60 litrů vypitého punče. V loňském roce byla
tato akce ještě obohacena o rozsvícení
vánočního stromu, který byl umístěn před
hasičskou zbrojnicí a je tak zřejmě historicky
prvním takto rozsvíceným stromem
v Měrkovicích.
Radek Zdražil
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Rozsvícení vánočního stromku v Měrkovicích, foto Radek Zdražil

Fotbalisté nezahálejí ani v zimním období
FC Kozlovice připravil 28. prosince 2012
zimní turnaj „Kozlík Cup“ pro benjamínky
narozené v roce 2004 a mladší. V hale SRC
Kozlovice bojovalo šest týmů. Vítězství si
nakonec odvezli benjamínci z Frýdku–Místku.
Domácí pod vedením Petra Žáčka vybojovali
2. místo a na 3. místě se umístily Vlčovice.
Další turnaj proběhl 9. února 2013. Tentokrát
nastoupili na palubovku mladí fotbalisté
narození v roce 2005 a mladší. Domácí družstvo
získalo bronzové medaile. Stříbrní byli hoši
z Frýdku–Místku a vítězství si odvezli fotbalisté
ze Zašové. Turnaje připravil a řídil Petr Žáček.
Na travnatém hřišti FC proběhnou turnaje
pro ročníky 2004 a 2005 ve dnech 18. května
a 22. června 2013.

Žáci absolvovali sérii turnajů o halového přeborníka kraje. Jejich snažení skončilo v semifinále, ve kterém svěřenci Miloše Bally a Rostě
Křístka obsadili čtvrtou a sedmou pozici.
Dorostenci pod vedením Josefa Piskoře
a Ondry Pišteka ve stejné soutěži svá semifinále
vyhráli a postoupili do závěrečných bojů o přeborníka kraje. Všem hráčům, trenérům
a rodičům děkujeme za příkladnou
reprezentaci klubu i obce.
Muži startují na turnaji ve Frýdlantu n.O.
a vedou si více než dobře. Po čtyřech
odehraných zápasech jsou na čele tabulky s devíti body, za tři výhry a jednu porážku. Do jarní
části soutěže vstoupí v neděli 24. března 2013
domácím utkáním proti Kopřivnici.
Radomír Chýlek, předseda FC Kozlovice

Muži, foto Radomír Chýlek

Kozlik Cup — 28. 12. 2012, foto Petr Žáček

Kozlovice
Skokani Kozlovic se drží v popředí
Po 6. republikovém závodu žáků ve skoku na
lyžích si vedou kozlovičtí skokani v Českém poháru následovně. V kategorii žáků 11—12 je
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zatím na třetím místě stále se zlepšující David
Tabach a 4. Marcel Matušinský. V kategorii žáků
13—14 bojují o lepší pozici v čele ČP na 3. místě
Marcel Vyvial a 5. Ondřej Krpec.
Naši nejmladší reprezentanti už umí také
skákat a v krajských a republikových závodech
předáků obsazují přední místa. Tento víkend
v Desné byli na stupních vítězů 3 naši skokani.
1. místo obsadil společně Matušinský Lukáš
a Štěpán Kysel, 2. místo Jakub Jalůvka a 6. místo
Filip Laník.
Na mezinárodním závodu veteránů v Harrachově 23. 2. 2013 za účasti skokanů z NSR,
Ukrajiny a Ruska se neztratili veteráni z Kozlovic.
Zbyněk Mikeska obsadil 4. místo a Petr
Matušinský 9. místo.
Pavel Fizek st.

1. Matušinský Lukáš
a Kysel Štěpán,
2. Jalůvka Jakub,
6. Laník Filip,
foto Pavel Fizek

III. ročník volejbalového turnaje „CAP CUP“ 2013
Volejbalový turnaj ženských družstev se
v Kozlovicích již pomalu stává tradicí. Opět se
po roce sjely týmy především z okolí, aby
poměřily své síly před začátkem druhé části
sezóny, případně ještě dopilovaly nedostatky.
Letos byl turnaj pojat v trošku větším měřítku.
Ve sportovním klání se utkalo celkem šest týmů,
a to dva týmy Kozlovic, Raškovice, Kopřivnice,
Kunčice pod Ondřejníkem a tým z Ostravy Svinova. Naše děvčata si zavzpomínala na své
volejbalové začátky v malé tělocvičně, kde
proběhly některé ze zápasů. Systém byl
jednoduchý, každý hrál s každým na dva hrané
sety do 20 bodů. Byly to velmi vyrovnané zápasy,
ale Kozlovice se opět projevily jako velké bojovnice a v turnaji zvítězily. Konečné pořadí: 1.
Kozlovice A, 2. Ostrava Svinov, 3. Kunčice

p. Ondřejníkem, 4. Kopřivnice, 5. Kozlovice B, 6.
Raškovice. Velké poděkování patří všem sponzorům, díky kterým si každý tým odvezl pěknou
cenu. Byli to: Obec Kozlovice, Potraviny Habrnalová, Miroslav Bednář, Marcela Kahánková,
ODS Zeman, Večera U kostela, Zahradnictví
Žáčková, Vinotéka, Valašský pivovar v Kozlovicích,
Lékárna Kozlovice, Jiří Štefek, Večerka Švrček,
Jiří Šnajdr, Jednota Bordovice a NERVY a. s.
Děkujeme všem fanouškům, kteří přišli zpříjemnit atmosféru na turnaj, atěšíme se na povzbuzování
na mistrovských utkáních, která proběhnou na
domácí půdě vždy od 9:00 hod v těchto termínech:
02. 3. Kozlovice — Raškovice
16. 3. Kozlovice — Třinec
13. 4. Kozlovice — Palkovice C

Kozlovice
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Přátelská utkání
mladých volejbalistek
Mladé volejbalistky trénují již tři čtvrtě roku
a jsou tímto sportem nadšené. Zažily již i svá
první přátelská utkání. Prvním soupeřem jim
byl koncem listopadu tým z Palkovic. Naše
děvčata byla před svým vůbec prvním utkáním
velmi nervózní, ale bojovala statečně. Hned po
Novém roce si poměřila síly stýmem Frýdku–Místku,
který je daleko zkušenější. Oba zápasy naše
děvčata prohrála, přesto bojovala s nadšením
a byla pro oba týmy dobrým soupeřem.
S děvčaty budeme nadále trénovat dvakrát
týdně, abychom je na podzim mohly přihlásit
do přeboru starších žaček. I přes první
neúspěchy přejeme děvčatům, aby vydržela
a dále pilně trénovala. První vítězství se určitě
brzy dostaví.
Bc. Alena Bednářová

Zleva: Bc. Alena Bednářová, Renáta Boráková,
Tereza Korčeková, Pavla Bílková, Jana Vyvialová,
Klára Holubová, Aneta Sobotíková, Veronika Kovalová, Anette Vittová, Veronika Bražinová
a Veronika Pustková. Autor Jan Kvašňovský

Inzerce
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Nabídka zemní práce
Obkopávání budov
Izolace základů domů
Zemní a výkopové práce strojem výkopy, základy,
přípojky, bazény, podklady pod zámkové dlažby,
chodníky, terénní úpravy
Tel: 774 681 700, 775 637 265
ŽUMPA 12 m3 — 37 500 Kč 1 — komorová železobetonová
cena včetně dopravy do 20 km od Frýdku–Místku, výkopu, osazení, zahrnutí.
Tel: 608 877 165
●

Nabízíme:

stavby rodinných domů ● zateplení fasád ●
● čištění fasád ● zámkové dlažby ●
● sádrokartony ● omítky, obklady, dlažby ●
● stavby plotů ● zemní práce pásovým bagrem ●

Jiří Fluksa, tel: 608 877 165
www.stavby-rd.cz

Kozlovice
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PLOTY, GARÁŽOVÁ VRATA,
THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Gará!ová vrata v!klopná od 9.999 Kč.
Dále sek"ní a dvouk#ídlá.
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace
d"eva. Dopl#ková v$bava.

Provádíme i montá!e.
PLOTY – PLETIVO: Prodej, doprava materiálu, montá!e.
Pletivové, kované, pr!myslové, mobilní, branky a brány.
P"i objednávce plotu v#etn$ montá%e sleva 30% na okrasné d"eviny ze zahradnictví.

THUJE

na %iv& plot. Sazenice od 10 K#/kus. Mul#. tkanina. Mno%stevní slevy.

STÍNÍCÍ TKANINA: 35 – 90% zastín%ní. R&zné v$'ky.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B%lá, 724 00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé (R.

ZDARMA DOPRAVA p"i celkovém nákupu nad 7.000 K#.

!!Chovejte k"epelky!! www.krepelkajaponska.cz
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