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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o dění
v obci.
V minulém čísle Zpravodaje jsem uvedl, že za
hlavní úkoly letošního roku považujeme uvedení do provozu Sportovně rekreačního centra
a kvalitní zpracování projektové dokumentace
splaškové kanalizace obce.

4První úkol (Sportovně rekreační centrum)
jsme již takřka splnili. Proběhla kolaudace celého objektu (bez jediné připomínky, či vady). Za
necelý rok vyrostl komplex za cca 34 mil. Kč.
Pokud si uvědomíme, v jakých stísněných podmínkách se stavělo, a navíc na téměř nejrušnějším místě v obci, dovolím si říci, že je to slušný
výkon. Touto cestou chci poděkovat generální-
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mu dodavateli firmě Morys s. r. o., stavebnímu
dozoru firmě Arkal s. r. o., projekční firmě a autorskému dozoru Projekční kanceláři ing. arch.
Václava Cvička. V neposlední řadě musím také
poděkovat poslanci parlamentu ČR ing. Karlu
Sehořovi (ODS), který se zasloužil o státní dotaci ve výši 5 mil. Kč.
Bylo mnoho příznivců, kteří nás podporovali,
ale objevili se i takoví, kteří měli „názor jiný“.
Areál stojí (mluvilo se o něm takřka 10 let) a je
na nás, abychom ho využívali. Do konce měsíce
budou dovybaveny šatny nábytkem a bude dokončen plot kolem venkovního hřiště s umělým
povrchem a rovněž bude vybavena nábytkem
nová knihovna (se stěhováním počítáme v letních měsících).
Oficiální otevření a den otevřených dveří
proběhne v rámci Dětského dne a oslav 130.
výročí stávající školy v Kozlovicích — v sobotu
7. 6. 2008. Všechny prostory školy a sportovního centra budou otevřeny a přístupné — jste
srdečně zváni. Podrobnosti viz plakát uvnitř
Zpravodaje.
O způsobu provozování budete informováni.
Jednoduše řečeno — provoz nástavby jídelny
bude zabezpečovat škola (s požadavky se obracejte na paní ředitelku), tělocvičny, hřiště a pinpongové herny obec (s požadavky se obracejte
na pana Vašendu). Připravujeme samostatný
odkaz na webu obce, kde budou veškeré podrobnosti vč. rozvrhu hodin. Jednotlivá sporto-

viště si pak můžete objednat (rezervovat) telefonicky.

4Druhý úkol (PD splaškové kanalizace) jsme
začali realizovat. Projektové práce započaly. Momentálně probíhá polohopisné a výškopisné zaměření předmětného území. Bližší informace se
dočtete v článcích uvnitř Zpravodaje pod názvem Kozlovice — dostavba stokového systému
a Jak je to s vypouštěním odpadních vod.
4Ještě stále jsou k dispozici stavební pozemky v lokalitě Fojtíková. Pokud obec do
konce prázdnin stavební místa neprodá přímým prodejem, budou nabídnuta realitní kanceláři. Bližší informace opět uvnitř Zpravodaje.
4O již zmíněných problémech, dalších plánech, vašich námětech a připomínkách bychom s Vámi rádi diskutovali na tradičních společných besedách, které chceme opět zorganizovat, a to:
Po 9. 6. od 18.30 hod. — restaurace Ve Dvoře
(sál)
Út 10. 6. od 18.30 hod. — obecní úřad (bývalá
pošta)
St 11. 6. od 18.30 hod. — restaurace U Kováčka (sál)
Čt 12. 6. od 18.30 hod. — Měrkovice škola
Besed se zúčastní zástupce Obvodního oddělení policie ČR v Palkovicích.
Přijďte podiskutovat a nasbírat informace.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Rozpoãet obce Kozlovice
TABULKA PŘÍJMŮ 2008
§, položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1335
1337
1341
1343

Text
Daň z příjmů FO záv. činnost
Daň z př. FO sam. vyděl. čin.
Daň z př. FO z kapitál. výnosů
Daň z př. právnických osob
Daň z př. práv. osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Popl. za odnětí pozemků
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze psů
Popl. z veřejného prostranství

Rozpočet v tis. Kč
Schválený
4 500
600
300
5 300
2 829
8 000
3
1 200
30
50

Kozlovice
1344
1345
1361
1511
1701
2460
4112
4116
4121
4122
§1032
§2119
§2143
§2310
§2321
§3314
§3319
§3341
§3349
§3519
§3612
§3613
§3632
§3639
§3722
§3723
§3725
§5512
§6171
§6310
8115
8123
8124

Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy j. n.
Splátky půjček od obyvatel
Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní přijaté dotace neinv.
Neinv. dotace od obcí na žáky
Neinv. dotace od kraje
Podpora ost. produkč. činností LH
Ostat. záležitosti těžeb. průmyslu
Cestovní ruch
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz komunál. odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškod. kom. odpadu
Požární ochrana Kozlovice
Činnost místní správy
Př. z úroků a ost. nedaň. příjmy
PŘÍJMY CELKEM
Přebytek hospodaření min. let
Dlouhodobý úvěr
Splátky dlouhodobého úvěru
CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

3
5
10
60
530
12
12
704
110
149
900
60
24
5
1 500
25
9
150
5
10
220
280
160
80
800
30
20
300
30
40
180
29 232
15 171
7 240
-2 930
48 713

TABULKA VÝDAJŮ 2008
paragraf
1032
2141
2143
2212
2219
2221
2310
2321
3113
3311
3314
3319

Text
Podpora ost. produkč. činností LH
Vnitřní obchod, internet
Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozem. komunikací
Provoz veřejné silnič. dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Základní škola
Divadelní činnost
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury

Rozpočet v tis. Kč
Schválený
60
600
105
450
1 100
500
2 000
1 800
3 200
10
700
350
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3326
3330
3349
3399
3412
3419
3421
3519
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3725
3728
3745
4359
5512
5512
6112
6171
6310
6399
6409

Pořízení, obnova míst. památek
Činnost registrovaných církví
Záležitosti sdělovacích prostř.
Občanská komise
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a ml
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz nebezp. odpadu
Sběr a svoz komunál. odpadu
Využívání a zneškod. kom. odpadu
Monitoring nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Klub důchodců
Požární ochrana Kozlovice
Požární ochrana Měrkovice
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné př. a výdaje z fin. operací
Daň z př. práv. osob za obec
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM

5
100
80
160
16 300
180
150
150
100
500
650
100
150
1 000
90
2 200
130
30
200
25
250
50
1 600
4 500
30
2 829
6 279
48 713

Úfiední deska
Dle ustanovení § 26 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, každý správní orgán zřizuje úřední
desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na úřední desce se povinně zveřejňují písemnosti doručované veřejnou vyhláškou podle
ustanovení § 25 správního řádu a rovněž další
dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce
ukládají zvláštní právní předpisy (např. zákon č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů apod).
Na úřední desce obec zveřejňuje např. obecně závazné vyhlášky, nařízení obce, záměry
obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý
majetek, oznámení o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce, návrh rozpočtu obce, písemnosti do-

ručované veřejnou vyhláškou ve věcech územního plánování — pořizování územního plánu
obce, písemnosti doručované veřejnou vyhláškou ve věcech územního a stavebního řízení.
Sledujte obsah úřední desky, protože řada
dokumentů se doručuje a zveřejňuje pouze vyvěšením na úřední desce, nikoliv formou písemného doručení přímo adresátovi.
Úřední deska je v současné době umístěna
vpravo při vstupu do budovy OÚ, od 1. 7. 2008
bude přemístěna do vývěsní skříňky na autobusové zastávce Kozlovice — střed.
Obecní úřad v Kozlovicích
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Obec nabízí stavební pozemky

Obec Kozlovice, 739 47 Kozlovice č. 343,
v okrese Frýdek–Místek, nabízí stavební pozemky na výstavbu rodinných domů v obci
Kozlovice o výměře od 1100—1300 m2. Cena za
1 m2 pozemku činí 870 Kč (v ceně nejsou zahrnuty jednotlivé tzv. připojovací poplatky).
Bude se jednat o zasíťované pozemky — komunikace, chodníky, plyn, voda, kanalizace

splašková i dešťová, elektřina. Veškeré sítě
budou přivedeny na hranici jednotlivých stavebních pozemků. Předpoklad vybudování inženýrských sítí v roce 2009.
Bližší informace na Obecním úřadu Kozlovice, tel. č. 558 697 205, 728 733 931, e-mail: kozlovice@kozlovice.cz.

Czech POINT na Obecním úfiadu Kozlovice
Czech POINT — Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál — je projektem,
který má zredukovat přílišnou byrokracii ve
vztahu občan — veřejná správa. V rámci tohoto
projektu jsou zřizována místa pro komunikaci
s veřejnou správou, kde každý občan může získat informace o údajích, které vede stát v centrálních registrech.
Místo Czech POINTu bylo zřízeno i na OÚ
Kozlovice a v současné době je možno požádat
o následující ověřené výstupy z informačního
systému:
— výpis z katastru nemovitostí (podle čísla
listu vlastnictví, podle čísla popisného,
podle čísla parcely);
— výpis z obchodního rejstříku;
— výpis z živnostenského rejstříku;
— výpis z rejstříku trestů.

O výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku
trestů může požádat kterákoliv osoba (i když se jí
informace netýká), o výpis z rejstříku trestů může
požádat pouze osoba, které se výpis týká a která
se prokáže platným osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas), případně zmocněnec
na základě úředně ověřené plné moci.
Výpisy z informačního systému veřejné správy jsou zpoplatněny podle zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů:
— výpis z katastru nemovitostí, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku — za první stránku 100 Kč, za
každou další i započatou stránku 50 Kč;
— výpis z evidence rejstříku trestů 50 Kč.
Obecní úřad v Kozlovicích

Nebuìme bezohlední k práci druh˘ch
Vážení spoluobčané, musím Vás na žádost
našich zaměstnanců, kteří svážejí a třídí odpad
opět upozornit na nutnost dodržování určité
morální a hygienické kázně.
Do kontejneru na plasty patří opravdu jen vysloužilé výrobky a obaly z plastů! V poslední
době se vyskytují opět případy, kdy se v kontejnerech nacházejí zbytky zkažených potravin,
použité hygienické potřeby, saze a dokonce
kůže a kosti ze zabitých zvířat (v této roční době
již v rozkládajícím se stavu). Asi si dovedete
představit (nebo ne?) jak je „příjemné“ objevit
v kontejneru igelitovou tašku plnou zbytků
a červů. Posledním neuvěřitelným zážitkem zaměstnanců byl tento nález: občan vymetl
komín od sazí, vše nasypal do igelitového pytle
a vyhodil do kontejneru na plasty. Co na to říct?
To vše patří do popelnice. Na to je přece máme!

Problémy jsou i u třídění skla a kovů. Občan
přinese ke kontejnerům sklenice nebo plechovky v igelitové tašce. Nyní se projeví solidarita
nebo bezohlednost k práci druhých. Ti slušní vše
roztřídí na místě, ti bezohlední vyhodí vše společně i s taškou kamkoliv. Naši zaměstnanci pak
musí s rizikem úrazu z hromady skla nebo plechovek vše co tam nepatří pracně vyhrabávat.
Dále chci požádat, pokud se stane (většinou
o víkendech, kdy všichni gruntují), že je kontejner toho druhu odpadu, který jste právě přinesli plný, nevhazujte odpad do vedlejších kontejnerů, byť prázdných, ale odložte jej vedle.
Za splnění těchto požadavků předem děkují
zaměstnanci obce.
Místostarosta
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Sdûlení Policie âR
Vážení občané,
rád bych Vás informoval o některých změnách ve fungování a způsobu práce Obvodního
oddělení PČR v Palkovicích.
Začátkem letošního roku došlo k navýšení
početního stavu na našem oddělení o tři policisty, kteří k nám přišli z cizinecké policie.
V souvislosti s tím byla zřízena funkce zástupce
vedoucího oddělení, kterou od 1. 4. 2008 bude
vykonávat npor. Bc. Renata Senftová. Rád bych
poukázal na to, že jde o první ženu ve velitelské
funkci u zdejšího okresního ředitelství, a jsem
rád, že touto první vlaštovkou je právě naše oddělení. Zároveň věřím, že tento krok nám bude
v mnoha směrech přínosem.
S větším počtem policistů přistoupíme od
měsíce dubna k dalším krokům v naplňování
myšlenky community policing, tedy zejména
k přiblížení se Vám — občanům obcí, které
máme na starosti.
Změna je jednoduchá i složitá zároveň, protože i když jde o návrat k věcem, které dříve fungovaly, budou přesto vyžadovat jinou organizaci výkonu služby a změny v náplni práce některých policistů.
Zejména jde o to, že tři policisté OOP Palkovice budou vyčleněni pouze pro pěší obchůzkovou
službu, pro osobní každodenní kontakt s občany,
podnikateli a se samosprávou. Tyto policisty budete mít možnost potkávat ve svých obcích, na
poště, v obchodě atd., kde máte rovněž možnost
se na ně s čímkoliv obrátit, zeptat se nebo si postěžovat. Pokud Vám policista neodpoví hned,
přenese problém dál na své nadřízené.
Další novinkou bude pravidelná přítomnost
těchto policistů v přesně vymezených hodinách
na obecních úřadech jednotlivých spádových
obcí, mimo Palkovic. Zde tyto policisty v případě potřeby vždy občané najdou.
Community policing je spíš filozofie než taktika nebo nějaký specifický přístup. Byl bych
velmi rád, kdyby policie s veřejností aktivně komunikovala a nemusela by se chovat pouze reaktivně — tedy vyšetřovat a řešit kriminalitu,
která již nastala. Veřejnost pak přijme svůj spravedlivý díl odpovědnosti za vlastní bezpečnost
a bezpečnost celého společenství. Policie nebude považována za jedinou složku, která se o bezpečnost má, může a proto musí starat. Veřejnost
oproti tomu bude policií brána jako rovnopráv-

ný partner, na kterého je možné delegovat část
odpovědnosti za oblast kontroly kriminality
a pochopitelně i veřejného pořádku. Kdo se pod
pojmem veřejnost skrývá? V podstatě každý, kdo
se podílet na řešení problémů chce, přináší
něco podnětného a přijme svůj spravedlivý díl
odpovědnosti. Ta se projevuje zejména tím, že
disponujeme nějakou schopností cokoliv řešit
nebo se na řešení spolupodílet. Výsledkem takové spolupráce mohou být například nejrůznější
situační opatření od organizace obchůzkové
služby přes kvalitní technické zabezpečení až po
úpravy veřejných prostranství a podobně.
Nejpodstatnějším opatřením pro posílení
pocitu bezpečí je fyzická přítomnost policistů
na ulicích. Je to opakovaná pravda, ale skutečně — podle zkušeností našich i zahraničních
— působí přítomnost policisty na ulici uklidňujícím dojmem na usedlíky a odstrašujícím
na potenciální narušitele pořádku. Předpokladem samozřejmě je, že policisté se chovají korektně, dobře komunikují s občany, pohybují
se pokud možno pěšky a nepřivírají oči před
jevy, které občany trápí. Policista musí být
schopen vyslechnout názory usedlíků, pomoci, a pokud není pomoc v jeho kompetenci, slíbit předání podnětu svým nadřízeným. Důvěra obyvatel v policisty také stoupá, jestliže se
v dané oblasti pohybují stále stejní policisté,
kteří svůj okrsek velmi dobře znají a mohou si
kontakty s místními dlouhodobě budovat.“
Předpokládám tedy i zpětnou vazbu od Vás,
občanů, abychom mohli svou práci nadále
zkvalitňovat ke vzájemné spokojenosti.
Komisař npor. Bc. Václav Vlček
V Kozlovicích bude policista přítomen vždy
v pátek od 16.00 do 17.00 hodin v místnosti bývalé pošty (budova OÚ).
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Jak si dûti hrají…
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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
Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou zařízení pro shromažďování odpadů. (Za domem čp. 1 bývalé Fojtství — před sběrnou železného šrotu).
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat
Beton
Cihly
Taška a keramické výrobky
Zemina a kamení
Stavební materiály na bázi sádry (nesmí být znečištěny nebezpečnými látkami)

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

Nabídka prací a mechanismů
Občané mohou využít nabídku obce na různé práce za následující ceny: traktor s vlečkou včetně obsluhy — 450 Kč/hod., výkopové práce s UNC 750 včetně obsluhy — 500 Kč/hod. výkopové práce s Komatsu včetně obsluhy — 750 Kč/hod. Doprava nákladním automobilem Daewo
Avia — 1 km/19 Kč, doprava multikárou 1 km/16 Kč, podrobnější informace Ceník č. 1/2007
obce Kozlovice a internetové stránky.
Využíváte právních služeb obce Kozlovice?
Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního
úřadu v Kozlovicích vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od 16.00 do 18.00 hod.
V roce 2008 budou konzultace v termínech: 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.,
1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12.
Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2008 jednou za čtrnáct dnů vždy ve středu od 14.00 do 14.45
hodin v přízemí budovy Obecního úřadu v Kozlovicích (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9.,
1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.

Kozlovice
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Poruchy na veřejném osvětlení
Hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo
731 196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně p.
Lumír Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012).
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných
jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku–Místku.
K objednávce slouží Stravovací SENIOR kupón.
Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 100 druhů hotových sterilovaných
jídel uvedených na zadní straně Stravovacího SENIOR kupónu vždy dvě jídla — jedno ze sloupce A, druhé ze sloupce B. Cena jednoho jídla se zvyšuje od 1. ledna 2008 na 32,50 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami) v době od 8.30—9.30 hodin, odběr a placení od 13.00—14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel na 2. pololetí 2008
objednávka
pátek
25. 07. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
22. 08. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
19. 09. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
17. 10. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
14. 11. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
12. 12. 2008
odběr a placení

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
úterý
pondělí

28. 07. 2008
25. 08. 2008
22. 09. 2008
20. 10. 2008
18. 11. 2008
15. 12. 2008

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

Schválené dotace organizacím a spolkÛm obce Kozlovice na rok 2008
Schválená dotace Komu
10 000 Kč Divadelní společnost
40 000 Kč Valášek
35 000 Kč SLPT Valašský vojvoda
5 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
40 000 Kč
7 000 Kč
5 000 Kč

Strakoš Lubomír
Slavík Moravia
TJ Sokol — volejbal
FC Kozlovice
SDH Měrkovice
Šipkový klub

10 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
35 000 Kč
2 500 Kč
10 000 Kč

Hokejový klub
SPV-Kozlovice, o. s.
SDH Kozlovice
SDH Kozlovice
SDH Měrkovice
SDH Kozlovice

Předmět dotace
na činnost souboru
oprava kontrabasu a cimbálu a doplnění krojových
součástí
oprava cimbálu a nákup kláves pro pěvecké zkoušky
na zajištění Open Air festu v Kozlovicích
příprava a realizace koncertů
na pronájem tělocvičny na Hukvaldech
na údržbu areálu
Mini Cup fotbal
náklady spojené s účastí hráčů klubu na republiko
vých turnajích
náklady s pronájmem ledové plochy
na zakoupení aparatury
pohárová soutěž o pohár OÚ
na údržbu areálu
dětské odpoledne
na sportovní oděv a technický materiál mladých
hasičů

Kozlovice
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30 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč

FC Kozlovice
TJ Sokol — skoky
TJ Sokol — skoky
Skauti
TJ Sokol — florbal

5 000 Kč Český svaz včelařů
5 000 Kč Myslivecké sdružení
5 000 Kč Český kynologický svaz

mezinárodní turnaj žáků
na uspořádání 20. ročníku Beskydského poháru
na údržbu areálu
táborové potřeby
náklady spojené s postupem do regionálního přeboru
ochranné pomůcky nutné pro léčení i jinné činnosti se včelstvy
nákup medikamentů pro spárkatou zvěř, krmivo
oprava klubovny

Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
30. 05. 2008 … Mezinárodní turnaj přípravek
ve fotbale
31. 05. 2008 … Den koní spojený s aukcí koní
31. 05. 2008 … Mezinárodní turnaj přípravek
ve fotbale
07. 06. 2008 … Dětský den
15. 06. 2008 … Koncert žáků Lenky Lepíkové
22. 06. 2008 … 20. ročník Beskydského poháru
ve skocích na lyžích
28. 06. 2008 … Mini Cup 2008
05. 07. 2008 … Fichtl day
19. 07. 2008 … Immortal shadows fest vol. 11
25. 07. 2008 … Westernové závody
26. 07. 2008 … Westernové závody
26. 07. 2008 … Pastýři na mlýně
27. 07. 2008 … Westernové závody
15. 08. 2008 … Memoriál Radovana Boraka
23. 08. 2008 … Dětský den v Měrkovicích
23. 08. 2008 … Open air fest vol. 9

06. 09. 2008 …
13. 09. 2008 …
26. 09. 2008 …
27. 09. 2008 …
29. 09. 2008 …
05. 12. 2008 …
17. 12. 2008 …
20. 12. 2008 …
26. 12. 2008 …
10. 01. 2009 …
10. 01. 2009 …
17. 01. 2009 …
31. 01. 2009 …
07. 02. 2009 …
13. 02. 2009 …
21. 02. 2009 …

Pohárová soutěž — 35. ročník
Obecní slavnosti
Taneční zábava
Pouťová zábava
Krmášová zábava
Mikuláš na mlýně
Adventní koncert
Souznění 2008
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Hasičský ples — SDH Měrkovice
Myslivecký ples
Valašský bál
Farní ples
Hasičský ples — SDH Kozlovice
Předposlední ples
Divadelní ples

Podrobnější informace o připravovaných akcích najdete na internetových stránkách obce,
případně na plakátovacích plochách.

Sdûlení obãanÛm Kozlovic
V Kozlovicích stále přetrvává mylná domněnka, že pozemky kolem družstevních bytových
domů (tzv. červených bytovek u fotbalového
hřiště) patří obci. Nepatří a nikdy nepatřily. Od
roku 1965 tyto pozemky vlastnil stát (ne obec)
a členové Stavebního bytového družstva z Kozlovic je měli propůjčeny k trvalému užívání. Po
navrácení některých pozemků při restituci po
roce 1989 (v prostoru mezi MŠ a přilehlým
družstevním domem) si obyvatelé tohoto domu
část pozemku (zahrádky) odkoupili. Zbývající
pozemky pod domy a okolo domů na nichž je
technické vybavení domů, Okresní úřad ve

Frýdku–Místku příslušný k hospodaření s předmětnými pozemky (zastupující Českou republiku), převedl v roce 2002 do vlastnictví členů Stavebního bytového družstva zde bydlících. Dotčené pozemky jsou tedy soukromé a nejsou
zatíženy žádným věcným břemenem.
Z výše uvedeného vyplývá, že vstup nepovolaných osob na tyto pozemky je nežádoucí (podobně jako na jiné soukromé pozemky např.
vaše dvory a zahrady). Právo na ochranu soukromého vlastnictví pozemku je dáno zákony
ČR.
Výbor samosprávy

Kozlovice
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Fotozpravodaj
Jak vyrostlo v Kozlovicích Sportovnû rekreaãní centrum
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 23. 1. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— seznámení rady s předběžným plánem
práce pro rok 2008 — rozpočet;
— 30. 1. se bude konat závěrečný seminář projektu Kozlovice — dědina valašských vojvodů;
— pro stavbu Sportovně rekreačního centra
Kozlovice se v současné době projednávají konečné více a méněpráce vyvolané stavbou;
— nové technologie budou umožňovat rozšíření a zrychlení internetové sítě v Kozlovicích.
Rada bere na vědomí.
2. Radě byl předložena žádost o finanční
podporu pro vydání knih pro děti.
Rada nesouhlasí s přímou finanční podporou
pro vydání knih, souhlasí s následným zakou-

pením již vydaných knih pro potřeby ZŠ Kozlovice a obecní knihovny.
3. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí a následné smlouvy o zřízení věcného břemene pro umístění přípojky
vody a přípojky NN v obecních pozemcích.
4. Rada souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v lokalitě Fojtíková, cenovou povahu věcného břemene zvyšuje
na 1000 Kč.
5. Rada schvaluje pro konání dětského maškarního karnevalu finanční příspěvek ve výši
5000 Kč.
6. Rada schvaluje úpravu nájmů v nebytových prostorách v majetku obce na částku 250
Kč/m2/rok.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 20. 2. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Byla podána žádost o dotaci na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství na zpracování projektové
dokumentace pod názvem, Kozlovice — dostavba stokového systému. Pokud bude žádost
úspěšná, můžeme získat 75 % podpory.
Rada bere informace na vědomí.
2. Rada schvaluje předložený návrh dodatku
smlouvy č. 2 na práce a dodávky nezahrnuté
v realizačním projektu stavby Sportovně rekreačního centra Kozlovice (dřevěné obklady, podlaha, SDK konstrukce, slaboproud, zámková
dlažba… celkové navýšení činí 823 114,17 Kč vč.
DPH), a pověřuje starostu jejím podpisem.
3. Rada souhlasí s uvolněním pana Fizka
Pavla (na vlastní žádost) z funkce předsedy
sportovní a kulturní komise od 1. 3. 2008

a novým předsedou jmenuje pana Vašendu Jaroslava.
4. Radě byl předložen návrh na 2. vydání
publikace O obci Kozlovice. Realizace by se
uskutečnila v příštím roce, bude potřeba celou
akci řádně připravit.
Rada navrhuje zřídit pro vydání knihy speciální komisi — Komise pro 2. vydání publikace
o obci Kozlovice. Předsedou komise bude Mgr.
Hana Ulčáková. Práce budou zahájeny od 1. 4.
2008.
5. Radě byl předložen návrh k odprodeji starého hasičského automobilu ARO 450. Hasiči
v Měrkovicích zakoupili v loňském roce Avii
Furgon, která je zařazena do integrovaného záchranného systému.
Rada schvaluje prodej starého hasičského
automobilu ARO 450 obálkovou metodou. Nejnižší nabídka musí být 5000 Kč, termín podání
nabídek do 20. 3. 2008.

Kozlovice
6. Rada schvaluje předloženou žádost Základní školy a Mateřské školy Kozlovice, příspěvkové organizace o změnu výše odpisu z důvodu navýšení hodnoty budovy základní školy.
Roční odpis bude činit po úpravách 179 062,76
Kč (doba odpisu zůstává 100 let)
7. Rada schvaluje opravu obecní komunikace
Adamec — Meduna na horním konci ve výši
154 094 Kč dle cenové nabídky.
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8. Rada bere na vědomí předložený návrh rozpočtu pro rok 2008 a postupuje ho ZO. Návrh
bude umístěn na Úřední desce Obecního úřadu
Kozlovice, na internetu, na nástěnce autobusové zastávky Kozlovice — střed a v Měrkovicích.
9. Rada schvaluje smlouvu na tvorbu GIS
obce Kozlovice s firmou DIGIS, s. r. o. Ostrava –
Poruba za sjednanou cenu 61 285 Kč vč. DPH
a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 18. 3. 2008
Přítomno: 11 členů zastupitelstva, 4 členové
zastupitelstva se omluvili
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnilo osm občanů.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.
12. 2007 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly
k němu vzneseny žádné námitky, považuje se
za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
Obec Kozlovice společně s obcemi Palkovice,
Metylovice a Lhotka zaslaly dopis na ČSAD Frýdek–Místek s žádostí o zřízení nové autobusové
zastávky Místek, Poliklinika, žádost byla úspěšná, ale ne všechny spoje zastavují na zmíněné
zastávce, proto byl zaslán dopis na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, s žádostí o další rozšíření
zastávky pro ostatní spoje.
Informace starosty
— Výstavba Sportovně rekreačního centra: postupně dochází k přebírání stavby, do 31. 3.
2008 bude stavba přebrána, 19. 3. 2008 bude
podána žádost o kolaudaci, byl zrealizován učitelský vstup a tato plocha zároveň bude sloužit
jako požadavek požárního specialisty, bylo vypsáno výběrové řízení na interiér nové knihovny, slavnostní otevření nového areálu by mělo
proběhnout začátkem června 2008 — snad se
sportovním programem, bude nutné dohodnout provozování nového areálu, stanovit ceny
nájmu a další provozní věci.
— V Měrkovicích na Vrchovině bylo dokončeno
kryté stání na autobusové zastávce, je připraveno další stání Ve Dvoře, které se bude realizovat
po Velikonocích, dále proběhne oprava AZ
U Pily. Asi bude ekonomičtější ji zbourat a postavit znovu. Tím budou opraveny všechny AZ,
kromě zastávky U Kříže.

— Postupně se provádí opravy zábradlí (obecních) mostů přes řeku Ondřejnici.
— Bylo vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci Kozlovice — dostavba stokového systému a osloveno 5 firem — Dopravoprojekt Ostrava, Voding Hranice, projektová
činnost ve výstavbě — Zdeněk Látal, Koneko,
spol. s r. o., Studio D — inženýrské sítě.
— Obec Kozlovice podala žádost o dotaci na
projektovou dokumentaci kanalizace na Krajský
úřad Ostrava, kdy můžeme obdržet maximálně
75 % nákladů, při realizaci až 90 % nákladů.
— Proběhl závěrečný seminář k Jednotnému
komunikačnímu stylu, probíhá vyúčtování dotace na tento styl.
— Na členy ZO se pan starosta obrátil s otázkou, jak provozovat areál bývalé školy v Měrkovicích a požádal je, aby na příštím zasedání
předložili návrhy na využití tohoto objektu.
V současné době je málo využitý, skauti tam již
nechodí. Po stránce bezpečnosti je škola v pořádku, není jen provozní řád, protože se neví na
jakou činnost se má vypracovat. Klíče od budovy je možno předat jen osobě starší 18 let.
— Výstavba nových rodinných domů přináší
rozšiřování vodovodního řádu a větší spotřebu
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vody. Stávající potrubí v lokalitách, kde je výstavba rodinných domků, nedostačuje, a např.
na Červenkovém je nutno vybudovat část nového vodovodu. Náklady na budování i projekt
jsou vysoké, je zde možnost řešení, a to doplnit
vyhlášku o místních poplatcích za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení
na stavbu vodovodu, ale částka za 1 m2 vychází
něco přes 2 Kč, (stavební pozemek o výměře
1000 m2 × 2 Kč), což je velice málo, takže i toto
není ideální řešení. V loňském roce v období
sucha obec brala pitnou vodu z přiváděče
plnou kapacitou. ZO v minulosti schválilo, že
rozšiřování vodovodního řádu (především do
nových lokalit) budou hradit žadatelé.
— Krajský úřad Ostrava provedl přezkum hospodaření (audit) — bez závad a tento audit společně se závěrečným účtem za rok 2007 musí
být schválen do 30. 6. 2008.
— Jednota (nákupní středisko) — byla vypracována studie využití včetně statického posouzení, a případných nákladů na přestavbu, kdy
jsou 3 varianty řešení od 18 do 23 bytů. Členové
zastupitelstva by se měli s touto studií seznámit.
— V poslední době dochází ke zkupování pozemků pod horami a tito investoři žádají změnu
územního plánu, aniž jsou zde zajištěny inženýrské sítě včetně příjezdu. Proto je nutno zvážit případné schvalování změny územního
plánu v těchto lokalitách a neschvalovat stavby
pod horami.
— Informaci o veřejné výzvě na pracovníka
obce Kozlovice zařazeného do Obecního úřadu
doplnil pan starosta tím, že dochází k přesunu.
Paní Věra Pustková přejde na pracovní místo
paní Marie Hlisnikovské (matrikářky), která odchází do důchodu, a na místo paní Pustkové
bude přijat nový pracovník, kromě mzdové
agendy si bude muset udělat zkoušky právní
způsobilosti na úředníka obce, bude zastupovat
i matrikářku.
— Budova Mateřské školy čp. 666 — informace
k případné rekonstrukci této budovy podali
paní Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ a členka zastupitelstva
v jedné osobě, společně s panem starostou
obce. Budova předškolního zařízení je stará 30
let a nevyhovuje současným hygienickým předpisům, je nutné vyměnit okna — poměrně vysoký náklad na jejich výměnu (snad dotace
z EU), zatéká, plochá střecha — je třeba nové
krovy a novou střechu udělat sedlovou, zvážit,

Kozlovice
zda tyto prostory využít pro MŠ (ložnice, soc.
zařízení) nebo ZŠ — umístit 1. třídy, případně
na byty, zda zvolit 2 samostatné vchody. Pan
starosta doplnil tento výklad o využití zahrady
u MŠ — dětského hřiště, zda přístup i pro veřejnost, jak s parkovacími plochami u budovy MŠ
— Je nutno řešit komplexně a neopomenout
bezbariérový přístup, výměnu elektroinstalace
a umýváren.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
Dotazy:
— Pan ing. Milan Hanzelka, jak bude řešen byt
ve stávající budově?
— Pan starosta — do přízemí se nebude zasahovat, dotčeno bude hlavně 1. patro.
— Pan Mgr. Štěpán Pustka — může nájemce
bytu převést byt na dědice?
— Pan starosta — byt nájemce nepodléhá dědickému řízení.
2. Změna územního plánu obce
Pan starosta v krátkosti informoval o stavu zadání Změny č. IV územního plánu obce Kozlovice. Zastupitelstvo obce Kozlovice na svém zasedání dne 29. 11. 2007 schválilo zadání Změny
č. IV Územního plánu obce Kozlovice sestavené
po veřejnoprávním projednání, včetně stanovisek jednotlivých dotčených orgánů státní správy, upravené zadání bylo zveřejněno na internetových stránkách obce a bylo k nahlédnutí na
Obecním úřadu Kozlovice. Nad rámec, kdy to
není povinností obce, Obecní úřad Kozlovice
zaslal neúspěšným žadatelům informace o vyřazení jejich požadavků na změnu. Momentálně probíhá zpracování druhé fáze, a to Návrhu
změny č. IV. ÚP Urbanistickým střediskem
v Ostravě, dle smlouvy musí být dokončeno do
30. 4. 2008. Po schválení zadání obec obdržela 2
nové požadavky o zapracování do již schváleného zadání.
2.1 V první žádosti v lokalitě „Rybí“ se jedná
o proluku mezi dvěma rodinnými domky.
Lokalita je zařazena v současné době do zóny
krajinné zeleně. Žádost včetně doplňků o znovuzařazení pozemku jako doplňku ke IV. změně
územního plánu byla obci Kozlovice doručena
dne 2. března 2008. Na základě všech těchto dokumentů požádal Obecní úřad Kozlovice pořizovatele našeho územního plánu Magistrát
města Frýdku–Místku o stanovisko k této záležitosti. Z tohoto stanoviska vyplývá, že lze poža-
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davek dodatečně zařadit, ale musí proběhnout
celá procesní procedura schvalování v Zastupitelstvu obce, a to by trvalo 3 až 4 měsíce, finanční náklady by byly v tomto případě pomíjivé. Změna č. IV zahrnuje 35 žadatelů. Ti by museli čekat 4 měsíce do doby provedení opravy,
došlo by k dalšímu zdržení.
Proces schvalování územního plánu byl zveřejněn nejen na internetových stránkách, úřední
desce, ale byl i ve Zpravodaji. Došlo by ke zdržení, není to otázka 1 týdne, ale několika měsíců a ostatní žadatelé jsou už velice netrpěliví.
Vyjádření členů ZO:
— Pan Stanislav Pustka, vyřazených požadavků
bylo více, proto má strach, ať se neozvou i ti
ostatní. Jednalo by se o precedentní rozhodnutí.
— Pan ing. arch. Václav Cviček, dává panu starostovi za pravdu, že se to nestihne za 14 dnů.
— Pan Stanislav Pustka, nový územní plán
obce se bude pořizovat v termínu dle zákona.
Dotazy:
— Pan Mgr. Štěpán Pustka, zdržení by se týkalo
dalších 35 žadatelů?
— Odpověděl pan starosta, ano.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s opravou (doplněním) již schváleného zadání změny č. IV
územního plánu obce (hlasování: 3:6:2).
2.2. Žádost o změnu závazných regulativů
územního plánu obce Kozlovice, a to možnost
oplocení stávajících objektů včetně zahrad využívaných k objektu. Tuto žádost lze bez časového zdržení a bez nároku na finanční prostředky,
zařadit do již probíhajícího návrhu změny č. IV
ÚP obce Kozlovice.
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou závazných regulativů územního plánu obce Kozlovice a to zařazením možnosti oplocení stávajících
objektů včetně zahrad využívaných k objektu.
Tuto změnu zařadit do návrhu změny č. IV
územního plánu obce Kozlovice.
3. Rozpočet obce na rok 2008
Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2008 byl
řádně vyvěšen na úřední desce i elektronické
úřední desce a na dalších obvyklých místech.
Návrh rozpočtu vychází z předloženého plánu
práce. Z řad občanů ani z řad členů ZO jsme neobdrželi žádnou připomínku nebo návrh na
změnu. Rozpočet na rok 2008 je navržen jako
vyrovnaný ve výši 48 713 000 Kč. Pravidla pro
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sestavování a schvalování se řídí zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
ZO schvaluje závazné ukazatele, je předloženo
paragrafové znění. Po schválení rozpočtu bude
provedeno jeho rozpracování podle podrobné
rozpočtové skladby. Rozpočet obce na rok 2008
vychází z Plánu práce na rok 2008 a právě tento
Plán práce je podkladem pro sestavení rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2008 a návrh Plánu
práce na rok 2008 jsou přílohou tohoto zápisu.
Starosta obce předložil členům zastupitelstva
návrh, aby Zastupitelstvo obce Kozlovice pověřilo radu obce schvalováním rozpočtových
opatření do výše 500 000 Kč v jednotlivém případě.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Kozlovice na rok 2008 ve výši
48 713 000 Kč a pověřuje Radu obce Kozlovice
schvalováním rozpočtových opatření do výše
500 000 Kč v jednotlivém případě (hlasování:
11:0:0).
Pan starosta v tomto bodu jednání podal krátkou informaci k Plánu práce na rok 2008.
Nejdůležitějšími úkoly letošního roku jsou: zkolaudování a uvedení do provozu Sportovně rekreačního centra, zahájení prací na PD splaškové kanalizace, opravy a rekonstrukce vodovodu,
chodník od restaurace U Viléma až po čp. 180
— vyřizuje se stavební povolení, vyřešení situace se sběrným dvorem, nákup nosiče kontejneru (cca 500 tis. Kč). Podrobně viz příloha zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán
práce na rok 2008 (hlasování: 11:0:0).
4. Dotace
Ze zákona je každá obec povinna zajistit základní dopravní obslužnost na území obce a uhradit
prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci při zajišťování dopravní obslužnosti o sobotách, nedělích a svátcích. V případě, že obec neuhradí
prokazatelnou ztrátu, může dopravce přistoupit k rušení spojů.
4.1. Dotace ČSAD Frýdek–Místek a. s., k zajištění dopravní obslužnosti
Na úhradě celkové prokazatelné ztráty se podílí
20 % město Frýdek–Místek, 20 % obec Metylovice, 30 % obec Palkovice a 30 % obec Kozlovice.
Obec Palkovice má ustavenou komisi dopravy,
která prověřovala podklady spojené s výší dotace a došla k závěru, že požadavky dopravce odpovídají skutečnosti. V roce 2007 činila dotace

20

Kozlovice

Kozlovice

21

22
ČSAD Frýdek–Místek, a. s., 87 000 Kč, pro letošní rok požaduje ČSAD Frýdek–Místek, a. s. dotaci ve výši 90 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci k zajištění
dopravní obslužnosti na území obce Kozlovice
ČSAD Frýdek–Místek, a. s., ve výši 90 000 Kč na
rok 2008 a tímto usnesení i zplnomocňuje starostu obce k podpisu Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území
obce Kozlovice na pokrytí prokazatelné ztráty
na rok 2008 ve výši 90 000 Kč s ČSAD Frýdek–Místek, a. s.
4.2. Dotace Connex Morava, a. s., k zajištění dopravní obslužnosti
V roce 2007 této akciové společnosti činila dotace 94 000 Kč. Požadavek na rok 2008 je 97 292
Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci k zajištění dopravní obslužnosti na území obce Kozlovice Connex Morava, a. s., ve výši 97 292 Kč na
rok 2008 a tímto usnesení i zplnomocňuje starostu obce k podpisu Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, na území obce
Kozlovice na pokrytí prokazatelné ztráty na rok
2008 ve výši 97 292 Kč s Connex Morava, a. s.
4.3. Dotace Římskokatolické farnosti Kozlovice

Římskokatolická farnost Kozlovice, 739 47 Kozlovice č. 154, podala žádost o finanční příspěvek na opravu oplocení před farní budovou. Ve
schváleném rozpočtu obce na rok 2008 je v §
3330 — Údržba církevního majetku, částka
100 000 Kč. Podle zákona o obcích o poskytování dotací nad částku 50 000 Kč, rozhoduje zastupitelstvo obce. Vzhledem k tomu, že v tomto
místě obec chce vybudovat chodník, došlo
k dohodě o posunutí levého sloupu brány do
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pozemku a vyrovnání oplocení u skříňky plynu
asi 1 m dovnitř. Oplocení bude mít betonový základ, zídka kamenná, parapetní deska — pískovec, sloupky, kovová výplň.
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Kozlovice, 739 47 Kozlovice č.
154, na opravu oplocení ve výši 100 000 Kč.
Uznatelnými náklady jsou výdaje čerpané od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
5. Záměr prodeje obecního pozemku
Žádost o odprodej části obecních pozemků p. č.
4073/1, 4108/1 a 4072/10, ve výměře cca 100
m2. Stanovisko stavební komise přednesl pan
Stanislav Pustka předseda stavební komise
a člen zastupitelstva. Komise provedla šetření
na místě samém a zjistila, že pozemek p. č.
4108/1, k. ú. Kozlovice, je veden v KN jako vodní
plocha a v místě, kde je žádáno o odprodej je
zatrubněn. Komise doporučuje prodej podmínit
zřízením věcného břemena povolení vstupu na
pozemek za účelem údržby zatrubněného toku.
Obec tyto pozemky nevyužívá a neudržuje.
Pan starosta doporučuje nabídnout části těchto
pozemků i dalším zájemcům, kterých se to týká.
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje částí obecních pozemků p. č. 4073/1,
4108/1 a 4072/10, k. ú. Kozlovice ve výměře 100
m2. Cena 200 Kč/m2, geodetické zaměření
a ostatní náklady uhradí kupující.
6. Různé
6.1. Zpráva kontrolního výboru
Se zápisem z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva obce Kozlovice ze dne 20. 12. 2007
seznámil členy zastupitelstva jeho předseda
pan ing. Milan Hanzelka.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru zastupitelstva obce.
6.2. Lokalita Fojtíková
Cena stavebních pozemků byla stanovena
správně — velký zájem ze strany realitních kanceláří. Pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců „přímo“ (alespoň 10), bude asi vhodné
nabídnout prodej prostřednictvím realitní kanceláře, ev. prostřednictvím aukce. Naše finanční
situace je dobrá, proto není potřeba spěchat.
V letošním roce by se vyřídila příslušná povolení a na jaře 2009 by mohlo dojít k realizaci. Prozatím jsou 2 zájemci, kteří nechtějí hned stavět.
Na závěr jednání zastupitelstva pan starosta
informoval členy o příštím jednání zastupitelstva, které musí proběhnout do 30. 6. 2008 (závěrečný účet + audit).

Kozlovice
Dále podal informaci o představách s provozem nové tělocvičny — bylo by lepší, kdyby tělocvična zůstala v majetku obce Kozlovice, protože škola jako příspěvková organizace odpisuje nemovitý majetek a tyto odpisy by byly vysoké a zatížily by rozpočet obce. Nástavbu nad jídelnou bude asi vhodné převést na školu. Celý
areál by měl být využíván co nejvíce, protože
mzdy obslužných pracovníků budou vypláceny
i v době, kdy nebudou prostory obsazeny.
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Dotazy:
Pan Friedrieschek z řad občanů, se tázal pana
starosty na ohlas případného skanzenu za
panem Zdeňkem Toflem.
Pan starosta odpověděl, že nedošlo k žádnému
výraznějšímu posunu, zástupci firmy ŠmíraPrint řeší nový vstup a parkoviště, jednají
s vlastníky pozemků. Zda bude schválena
změna územního plánu, dnes nelze říci.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 26. 3. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Sportovně rekreační centrum — příprava
dokladů ke kolaudaci stavby;
— vypsáno výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu (do 2 mil. Kč) „Kozlovice — dostavba
stokového systému, zpracování projektové dokumentace“, zadávací podklady zaslány 5 firmám, termín podání nabídek do 3. 4. 2008.
Rada bere informace na vědomí.
2. Radě byl předložen kalendář sportovních
a kulturních akcí na rok 2008/2009 — viz internetové stránky obce
Rada schvaluje kalendář akcí pro rok
2008/2009 a souhlasí s pronájmy obecních pozemků a nebytových prostor v souvislosti s těmito akcemi dle daných podmínek. Jednotlivé
akce však musí organizátoři řádně ohlásit.
3. Radě byly předloženy návrhy smluv o dílo
mezi obcí Kozlovice a
— firmou Arkal s. r. o. V. Talicha 2266, 738 02
Frýdek–Místek, na zpracování projektové dokumentace Brána Valašska-Obratiště I a Brána Valašska-Obratiště II
— firmou DOR SPORT s. r. o., Bruzovice 247,
739 36 Sedliště, na dodávku a montáž sportovního vybavení nové tělocvičny,
— firmou Universal Productions Limited, organizační složkou, Bystré 132, 74401 Frenštát
p. R., v předmětu smlouvy — Natáčení a distribuce zpravodajství,
— firmou Clearmont, spol. s r. o. Slévárenská
20, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, v předmětu smlouvy — Dodávka a montáž TN návěsu NS
6 a mechanismu CTS 5038,
— firmou Projekční kancelář Ing. arch. Václav
Cviček, Kozlovice 56 — dodatek č.1 smlouvy

01/01/2007 na autorský dozor akce Sportovně
rekreační centrum Kozlovice.
Rada návrhy smluv schvaluje a pověřuje starostu jejich podpisem.
4. Rada schvaluje prodej starého hasičského
automobilu ARO 450 za nabídnutou cenu 6 000
Kč.
5. Rada souhlasí s cenovou nabídkou 173 663
Kč na rozšíření místní internetové sítě.
6. Rada bere na vědomí žádost o výměnu
vstupních dveří, skleněné vitríny a opravu vstupu do prodejny v objektu čp. 370 v Kozlovicích.
Součástí bude i nová fasáda. V letošním roce se
však v rozpočtu obce s takovou opravou nepočítá. Opravy plánujeme provést v příštím roce.
7. Rada souhlasí se zrušením věcného břemene parcely č. 3295/7 a 3514/1, k. ú. Kunčice p. O.
8. Rada schvaluje Základní škole a Mateřské
škole Kozlovice, příspěvkové organizaci, aby
hospodářský výsledek za rok 2007 převedla do
rezervního fondu.
9. Radě byly předloženy žádosti jednotlivých
spolků a organizací o přidělení dotací na rok
2008. Téměř nikdo z žadatelů nesplnil podmínku dodání prezentace svého spolku v elektronické podobě na webové stránky obce. Jednotlivé spolky, které nesplnily podmínku dodání
prezentace, budou ještě jednou osloveny.
Pokud tak neučiní, nebude dotace přiznána.
Konečné rozdělení dotací proběhne na příštím
zasedání rady obce.
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Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 14. 4. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Byla podána žádost o dotaci na projektovou
dokumentaci Modernizace budovy a celého
areálu mateřské školy v Kozlovicích Odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury
moravskoslezského kraje;
— v pátek 18. 4. proběhne kolaudace Sportovně rekreačního centra Kozlovice;
— v celostátním kole soutěže Zlatý erb byla
obec Kozlovice odměněna zvláštní cenou za
nejlepší webovou turistickou prezentaci.
Rada bere informace na vědomí.
2. S dokončením stavby Sportovně rekreačního centra je potřeba stanovit ceník nové tělocvičny a ostatních původních i nově vzniklých
prostor.

Ceny zahrnují použití šaten, soc. zařízení
a sprch. Pro soustředění cizích oddílů či skupin
budou ceny sjednávány jednotlivě.
3. Rada obce Kozlovice schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého
rozsahu — “Interiér knihovny a informačního
centra Kozlovice“ uchazeče Bronislava Krpce —
Truhlářství Kozlovice za nabídkovou cenu
230 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy.
4. Rada obce Kozlovice schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Kozlovice — dostavba stokového
systému, zpracování projektové dokumentace“
uchazeče, firmu STUDIO D-INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,
s. r. o., Chelčického 27, 747 05 Opava za nabídkovou cenu 1 666 050 Kč a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy.
5. Rada obce Kozlovice vypsala vědomostní
soutěž pro mládež pod názvem: KOZLÍKOVY
OTAZNÍKY aneb neseď u bedny zbytečně.
Rada schvaluje pravidla soutěže pro mládež
včetně věcných cen.
6. Rada bere na vědomí zápis občanské komise
a děkuje všem jejím členům za obětavou činnost.
7. Rada schvaluje pronájem sálu a přilehlých
místností dne 26. září 2008 za účelem pořádání
taneční zábavy.

Rada schvaluje následující ceník :
Velká (nová) tělocvična — 200 Kč/hod., permanentní návštěvníci alespoň 1× týdně 180
Kč/hod., dětské oddíly 100 Kč/hod.
Fit sál — 100 Kč/hod., permanentní návštěvníci alespoň 1× týdně 80 Kč/hod., dětské oddíly 50
Kč/hod.
Malá (stará) tělocvična — 100 Kč/hod., permanentní návštěvníci alespoň 1× týdně 80 Kč, dětské oddíly 50 Kč/hod.
Pingpongová herna — 60 Kč/hod., permanentní návštěvníci alespoň 1× týdně 40 Kč, dětské
oddíly 30 Kč/hod.
Venkovní hřiště s umělým povrchem — 80
Kč/hod., permanentní návštěvníci alespoň
1× týdně 60 Kč, dětské oddíly 40 Kč/hod. Použití umělého osvětlení 20 Kč/hod.

8. Rada schvaluje Římskokatolické farnosti
bezplatný pronájem sálu a přilehlých místností
za účelem setkání schol s názvem Hudební rej
(pro případ nepříznivého počasí).
9. Radě byly předloženy žádosti Divadelní
společnosti Kozlovice o pronájem sálu a přilehlých místností dne 2. 5. 2008 za účelem pořádání Divadelní přehlídky a dále o finanční příspěvek na pořádání této přehlídky.
Rada neschvaluje finanční příspěvek, jelikož
poskytne Divadelní společnosti bezplatný
nájem sálu a přilehlých prostor.
10. Rada neschvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p. č. 3890/2, jelikož se připravuje PD na
opravu mostu v blízkosti tohoto pozemku.
11. Radě byla předložena žádost florbalového
klubu TJ Sokol Kozlovice o mimořádný finanční
příspěvek. Florbalový klub TJ Sokol Kozlovice po-
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stoupil z regionálního přeboru do moravského
přeboru, který se uskuteční v Brně. K postupu
došlo až po uzavření žádostí o dotaci pro rok 2008.
Rada schvaluje florbalovému klubu TJ Sokol
Kozlovice mimořádný finanční příspěvek ve
výši 5 000 Kč.
12. Radě byla předložena smlouva o dílo mezi
obcí Kozlovice a ing. arch. Michaelem Kocy-

chem, Frýdek–Místek o provedení Projektové
dokumentace — modernizace a nástavba stávajícího objektu a úprava ploch celého areálu
mateřské školy v obci Kozlovice v rozsahu vypracování návrhu/studie stavby. Součástí díla je
i převedení skutečného stavu do elektronické
podoby. Cena díla je 145 000 Kč
Rada smlouvu o dílo schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.

Životní prostředí
Terapie v pfiírodû
Rozkvetlé stromy hovoří o životě, čistotě
a vůni, o plodivém úsilí všeho živého, ptačí zpěv
o hravosti, bzukot včel a čmeláků o nesmírné
pracovitosti a tvořivém úsilí. Zkuste se postavit
pod kvetoucí strom, dívat se a poslouchat…
Současný uspěchaný způsob našeho života vyvolává u mnohých lidí potíže, které může každý
na sobě pozorovat v souvislosti s přetížením organismu, pracovním vypětím a různými stresovými situacemi. K dlouhodobějším způsobům
zotavení a nabrání nových sil patří pobyt v přírodě. Každý člověk by měl mít „svou krajinu“,
kde se cítí dobře, a v ní svůj kout, strom nebo
keř u kterého vnímá přírodu všemi smysly. To
své místo můžeme najít v nedalekém okolí —
na zahradě, v sadě, v blízké přírodě… Nemusí
to být žádná exotická země.
Pobyt v sluncem rozzářené krajině plné zeleně
je člověku prospěšný také proto, že listy stromů,
keřů a květin v zahradách, sadech a v přírodě
vůbec tlumí hluk, vyrábí kyslík a zneškodňují pomocí speciálních látek (mající podobné účinky
jako antibiotika) choroboplodné zárodky.
Jeden vzrostlý strom vyprodukuje kyslík pro
40 lidí, spálením 1 t uhlí se vyčerpá roční spo-

třeba kyslíku pro 10 lidí, automobil při ujetí
1000 km spotřebuje kyslík, který by člověku stačil na rok.

Pfiíroda a civilizace
Definice civilizace: Zamořená voda, přidušená města — výkonní roboti a leklí lidé.
Zdravý vývoj přírody je základem zdravého
vývoje člověka.
Bez přírody blízké přirozenému stavu nedokážeme žít. Nezvykli jsme si na špinavé ovzduší

na nemocnou vodu… Jsme nemocní z vlastní
civilizace, a to chorobami, které postihují naši
biologickou podstatu i choroby duše.
Člověk dostal do opatrování tuto zemi, jejíž
tvář byla panenská. Ve jménu civilizace a jejího
vývoje se mu daří ji dokonale hyzdit. Ne však

Kozlovice

26

beztrestně. Ničí si své životní prostředí, jako by
pták kálel do vlastního hnízda.
My nejsme oprávněni říkat, co je užitečné
a co je škodlivé, to mohou být jenom naše představy, jimiž se příroda pochopitelně neřídí.
Všechny škody, které my lidé děláme ve všech
sférách lidské činnosti, vyplývají např. z nezájmu, pohodlí, neznalosti, nezodpovědnosti
a chamtivosti.
Vztah k přírodě by se měl utvářet již v prvním
desetiletí života, a to hlavně prostřednictvím
rodičů, stejně tak, jak se prostřednictvím práce
tvoří vztah k hodnotám.
Z publikace, která vyšla v roce 1988 k 25. výročí založení Československého svaz zahrádkářů
v Kozlovicích (letos by od založení v roce 1963
uplynulo 45 let).
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
Celo‰kolní projekt „·kola v promûnách aneb promûny ‰koly v ãase“
Ve dnech 25. 3. — 28. 3., tedy během celého
týdne, se všichni žáci školy zapojili do práce
v projektu, jehož vzdělávacím cílem bylo žákům
ukázat, jak se změnila naše škola za posledních
130 let, které uplynuly od položení základního
kamene stávající budovy školy v květnu roku
1878.
Děti na I. stupni pracovaly pod vedením
svých třídních učitelů, společně diskutovali
o tom, jak a čemu se děti kdysi učily, proč do
školy nemohly chodit všechny, jaká pravidla
chování ve škole platila, ale společně si povídali také o tom, co se v dávných dobách jedlo, jak
se děti oblékaly, apod.
Na II. stupni byli žáci rozděleni do čtyř skupin podle ročníků a každé skupině bylo přiděleno jedno období vývoje výstavby školy, kterým
se pak děti během čtyř dnů zabývaly a zpracovávaly ho z různých pohledů. Dozvěděly se, jak
budova vypadala, kolik učeben, kabinetů a dalších místností v ní bylo, kolik dětí chodilo do
školy, kolik zde bylo učitelů, jaký byl školní řád,
jak se lišil od současného řádu, učební plán
školy, četly z obecní kroniky a informovaly se
o záznamech týkajících se školy v různých ob-

dobích. Každý den měl jeden ročník besedu
s paní Prudkou, která dětem vyprávěla o historii školství v naší obci. Její vyprávění se setkalo
s velkým ohlasem u žáků, mnohem větším, než
jsme sami předpokládali. Paní Marii Prudké
moc a moc děkujeme.
Výsledkem celého projektu jsou práce žáků,
kresby, modely školy v jednotlivých obdobích,
popisy a půdorysy budovy, grafy počtu žáků
a učitelů, záznamy zajímavostí z minulosti
školy a jiné. Vše je vystaveno v prostorách školy
a vše můžete vidět v sobotu 7. června 2008 od
14.00 hod., kdy bude v prostorách školy probíhat také Den dětí, který připravují ženy SPV
Kozlovice, o. s., a kdy bude pro veřejnost otevřena nová tělocvična, ve které se můžete v 15.00
hod. a v 16. 00 hod. podívat na vystoupení žáků
školní družiny a děvčat z aerobiku. Během prohlídky areálu školy si můžete také poslechnout
školní pěvecký sbor, podívat se na vystoupení
jeho nejmenších členů a v internetové učebně
v 1. patře školy shlédnout videozáznamy ze
současných a minulých akcí školy. Občerstvení
bude zajištěno na zahradě školy.
Mgr. J. Minksová, zástupce ŘŠ
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Îáci ‰koly uklízeli fieku
Ve středu 30. 4. proběhl v naší škole ekologický den, kdy se žáci věnovali životnímu prostředí a vyčistili skoro celé koryto řeky Ondřejnice,
protékající obcí Kozlovice.
Všichni žáci druhého stupně společně s učiteli sbírali odpadky a naplavený nepořádek
z břehů a také z vody. Tento odpad, který „uvědomělí“ občané „uklidili“ do Ondřejnice, byl
částečně roztříděn a vyhozen do kontejnerů
a částečně v pytlích odvezen na skládku. Pokud
bychom nepočítali tu část, která byla přetříděna
do kontejnerů, tak jsme nasbírali bezmála dvě

desítky pytlů — a to jsme zdaleka nepobrali vše!
Práce žáků byla sice náročná, ale poučná. Doufáme, že si tak děti zapamatují, že odpad nepatří do potoka a že udržování hezkého a čistého
životního prostředí je povinností každého člověka.
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem
těm, kteří si nadále z Ondřejnice nebudou dělat
skládku, a naše děti se tak budou moci věnovat
smysluplnější činnosti, než odklízet vše, co bylo
„uklizeno“ do vody.
Bc. Jiří Brus
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SoutûÏe pro Ïáky základní ‰koly
Stejně jako každý školní rok i letos se žáci
školy zapojili do celé řady soutěží, ve kterých
mohou změřit své síly a srovnat svoje dovednosti se žáky ostatních základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, na která
i z naší školy odcházejí z pátých a sedmých tříd
někteří nejlepší žáci.
A o jaké soutěže se jedná? Jsou to především
olympiády v jednotlivých vyučovacích předmětech. Po absolvování školního kola postupují ti
nejlepší řešitelé do okresního kola, popř. do
krajského kola, kde už mají soutěžící silnou
konkurenci výběrových škol. Dále různé internetové a sportovní soutěže apod. A jak jsme dopadli letos?
Olympiády z jednotlivých předmětů:
Chemie:
— Tomáš Kalus (9.B) — 3. místo v okresním
kole a postup do krajského kola, ve kterém
obsadil celkově 15. místo, v praktické části
byl třetí nejlepší
— Sabina Klegová (9.B) — úspěšná řešitelka
okresního kola, umístila se v první polovině
soutěžících
Matematika:
— Tomáš Kalus (9.B) — 4. místo v okresním
kole
— Tamara Pustková (7.B) — 1. místo v okresním kole
— Markéta Kožuchová (7.A) — 3. místo v okresním kole
Zeměpis:
— Pavel Hrabec (9.A) — 2. místo v okresním
kole a postup do krajského kola, ve kterém
obsadil 7. místo
Fyzika:
— Tomáš Petrik (9. B) — 11. místo v okresním
kole
— Mikuláš Pustka (7. B) — 2. místo v okresním
kole
— Markéta Kožuchová (7.A) — 7. místo v okresním kole
— Tamara Pustková (7.B) — 14. místo v okresním kole
— Vojtěch Eliáš (7.B) — úspěšný řešitel okresního kola
Český jazyk:
— Tomáš Kalus (9.B) — 13. místo v okresním
kole
Dějepis:

— Vendula Zemanová (9.B) — 16. místo v okresním kole
Internetové soutěže:
— Žáci osmých tříd školy se zapojili do soutěže
Eurorébus a postoupili do krajského kola.
Naši školu reprezentovalo družstvo žáků:
Renáta Zátopová, Ladislav Šmíd a Pavel Zeman (8.B) a za jednotlivce Adam Svoboda
(8.A).
— Žáci 8.A se zapojili do celostátní soutěže
„Případy detektiva Packala“ a postoupili do
televizní soutěže ČT.
— Mnoho žáků je rovněž zapojeno do celostátní soutěže Soví Qíz a internetové soutěže
Kozlíkovy otazníky. Soutěže ještě probíhají,
takže všem zúčastněným „držíme palce“.
Sportovní soutěže:
Okrsková kola:
— přehazovaná dívky 6. ročník — 4. místo
— halová kopaná chlapci 8. a 9. tř. — 2. místo
— halová kopaná chlapci 7. tříd — 1. místo
a postup do okresního kola
— vybíjená žáků 5. tř. — 2. místo
— malá kopaná chlapci 8. a 9. tříd — 2. místo
— volejbal dívky 9. třída
Další soutěže:
— Korespondenční chemická soutěž Korchem
— mezi prvními pěti se umístila Sabina Klegová (9.B).
— Matematická soutěž Pythagoriáda — 1.
místo v okresní soutěži získala Markéta Kožuchová (7.A) a 4. místo Nela Štefková (7.A).
— Žáci 8.B — soutěž ČT „Bludiště“.
— Marta Tabachová (6.A) — postup mezi dvacet nejlepších v celostátní soutěži Zpěváčci
2008 ve Velkých Losinách.
— Ve škole proběhla pěvecká soutěž Loutnička,
vítězové 4 kategorií jsou: Sára Kokešová, Jana
Kvapilová, Tereza Kahánková a Vendula Zemanová.
— Zúčastnili jsme se také přehlídky talentované mládeže Brunofest v Brušperku, kde vystoupil školní pěvecký sbor, country taneční
skupina ze školní družiny, Vendula Zemanová — sólo zpěv, Eva Kolářová — břišní tanec.
Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy a jejich učitelům za přípravu k jednotlivým olympiádám a sportovním soutěžím.
Mgr. Jaroslava Minksová, zástupkyně ŘŠ
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Pfiijímací fiízení na stfiední ‰koly

Dne 21. 4. 2008 se konalo přijímací řízení na
střední školy. Záměrně volím pojem „přijímací
řízení“ místo pojmu „přijímací zkoušky“, protože většina našich žáků se na střední školy dostala na základě výběru podle výsledků studia na
základní škole, což bylo u mnohých středních
škol jediným kritériem pro přijetí. Na jedné straně „odpadl“ u našich žáků stres před samotnou
zkouškou, ale na druhé straně i motivace k dalšímu učení. Někteří naši žáci v prvním kole přijímacího řízení neuspěli a museli si hledat ná-

hradní školu a obor. V současné době jsou již
všichni žáci na středních školách umístěni.
Z celkového počtu 48 žáků je 43 žáků na maturitních oborech (z toho 11 na gymnáziích)
a pouze 5 žáků je na tříletých učebních oborech.
Na víceletá gymnázia jsou letos přijati 3 žáci
— jeden žák na osmileté a dvě žákyně na šestileté gymnázium.
Všem budoucím studentům přejeme hodně
úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Zdenka Krpcová, výchovný poradce

V‰em zájemcÛm o nov˘ relaxaãní sál v nástavbû jídelny
ZŠ a MŠ Kozlovice bude od 7. 6. 2008 pronajímat v nové nástavbě školy nad školní jídelnou
relaxační sál. Až do 22. 8. 2008 půjde o provoz
provizorní — zkušební, neboť vše je nutno nejprve bezpečnostně a organizačně ošetřit.
S plným provozem začneme od 1. 9. 2008. Proto
žádáme zájemce o pronájem zmíněného sálu,
aby se buď písemně (email: skola@kozlovice.cz)

nebo telefonicky (tel. 558 697 204) obrátili se
svými požadavky do 15. 8. 2008 na vedení školy,
abychom po společné domluvě našli co nejvhodnější časový rozpis, který bude vyhovovat
všem zájemcům. Rozměry sálu jsou 7 × 14 m.
Sál je klimatizovaný, ozvučený, celý prostor je
vybaven kobercem, je zde zrcadlová stěna.
Ing. Radmila Toflová, hospodářka školy

Valašská dědina
Îídkova mez
Kousek od cesty vedoucí na Královou horu,
pod kopcem k jihu obrácená, byla víc jak sto let
stará mez, která rozdělovala roli Žídkovou
a pole Hrnčárové. Byla to taková velká hráz
nebo břeh, který se nedal orat. Kdo by oral v kamenité hrázi?
Ale co všechno tam rostlo! Byla to přírodní lékárna. Již z jara jsme tam chodili sbírat léčivé byliny — petrklíče, fialky, kopřivy, bílou i žlutou
hluchavku, jahodník, později pak třezalku tečkovanou, dobromysl, mateřídoušku, řepík, zeměžluč, pupavu a Boží dřívko — velkou vzácnost,
která dnes už není k nalezení. Byl to vytrvalý
keřík, který když o něj někdo zavadil, krásně
voněl. Mez byla dlouhá, takže tam rostly i šípkové keře, černý bez, hloh, trnky, planá třešeň
zvaná vrabčárka, jeřabina a planá jabloň. Ta na
jaře krásně kvetla, a na podzim jsme k ní chodili
pro planá jablíčka zvaná plaňky, která se nakládala do soudku se zelím. V zimě byla moc dobrá.

Ptactvem se to na mezi jen hemžilo. Na jaře
zde hnízdili a v zimě přilétali pro bobulky, vzácnou to pochoutku. Žilo tam mnoho zajímavých
brouků, motýlů i včelky — když kvetly lípy, hučelo to do širého kraje. Viděla jsem tam i velkého brouka roháče i jeho samičku, jak se spolu
vyhřívali pod dubem na kameni. Zajíci zde měli
své pelíšky i jezevec svou noru. Všude kolem to
vonělo…
Takových mezí v polích bylo hodně. Byly užitečné, zadržovaly vodu v kopcích, byly útočištěm drobné polní zvěře. Pamatovaly císaře
pána, první republiku, přežily i obě světové
války. Pak nastal socialismus, kolektivizace zemědělství, zakládala se družstva a přišla doba
rozorávání mezí.
Asi dva roky po nastolení komunistické totality přišli z jara do té krásné meze, naší přírodní
lékárny, dva muži, naši „známí osadníci“. Nesli
sebou pilu, sekyry, krompáče a mez zapálili. Za-
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čali ji plundrovat. Majitel pan Žídek, když to
uviděl, šel k nim a ptal se, jakým právem tu mez
ničí. „Jsme ze zemědělského družstva a meze
patří družstvu, máme ji srovnat se zemí, takový
je příkaz,“ řekli jeho známí. „Už mi všechno sebrali a teď i tu mez, kde budu chodit na léčivé

byliny?“ Byl už nemocen a chodil o holi. „Prosím vás, nechte toho,“ řekl a otíral si slzy z obličeje. Chlapi se zarazili, byli to známí z obce,
vzali nářadí a odešli. I oheň přestal hořet, bylo
po dešti a mez byla vlhká.
Zdálo se, že mez bude zachráněna. Ale netrvalo ani měsíc, přijel traktor se třemi cizími dělníky a začali pracovat. Ne pracovat, ničit přišli!
Celá mez byla vypálena a zplundrována. Ubozí
ptáčci, kteří tam hnízdili a měli ve svých hnízdech mláďata, a co brouci… všechno uhořelo,
všechno, co tam žilo. Zůstaly tu jen hromady
kamení.
Mez je do dnešního dne holá, po léčivých bylinách ani památky, ani tráva tam neroste. Proč
to všechno bylo? Byla to lidská zloba, pomsta?
Kdo na to odpoví?
Na pokraji té meze tenkrát zůstala košatá
lípa, na které byla přibita plechová tabulka s nápisem Zákonem chráněná – to ochránci přírody
chtěli lípu zachránit. Ale ani ta lípa tam dlouho
nežila. Snad jí tam bylo smutno nebo se nemohla dívat na tu zkázu. Přišla bouře a blesk ji rozčísl v půli. Za velkého větru se půl stromu oddělilo a padlo k zemi, druhá půlka kmene obnažené lípy do roka uschla a čněla k nebi jako vykřičník. Nikdo se už nestaral.
Tak zmizela krásná Žídkova mez — přírodní
lékárna.
Život pod Královou horou Matylda Sysalová

O vãelafiení
O kom se nemluví a nepíše v médiích — jako
by nebyl. Včely a včelaři jsou teď tak trochu mediálními hvězdami, ale není o co stát, protože
zájem médií je vesměs povrchní a všímají si jen
výrazných úspěchů nebo neštěstí a katastrof. To
je právě náš případ. Když shrnu to, co jsem
viděl, slyšel a na co se mě vyptávají známí —
jedná se o tato témata:
— katastrofální úhyn včelstev během letošní
zimy;
— výskyt moru včelího plodu a následné pálení úlů;
— nekvalitní med v obchodní síti.
To jsou negativní témata, o kterých se občas
mluví a píše, ale rozhodně netvoří hlavní část
včelařského života. Já začnu z té lepší stránky,
a přejdu pak na jednu včelařskou nemoc, kterou můžete pomoci léčit i vy. Včelaři v Kozlovi-

cích i v celé republice mají svou organizaci, jejíž
historie sahá až do doby Rakouska-Uherska,
a tato jim pomáhá překonávat a konstruktivně
řešit mnohé z problémů, které přináší čas. Včelaři se u nás projevují hlavně prodejem medu
a občas nějakou obecní výstavou či zájezdem.
Významným počinem pro zviditelnění bylo
v poslední době vytvoření včelařských internetových stránek navázaných na obecní stránky ttp://www.kozlovice.net/~vcelari/. Zvu všechny zájemce a zvědavce podívejte se a ozvěte se
svým zájmem, dotazem, nápadem. Včelaření je
vzácná stálice v dnešní době, kdy se mnohé
mění a relativizuje — včely dělají med i ostatní
úkony v přírodě stejně už tisíce let a včelaři se
jen toho snaží využít pomocí různých pomůcek
a metod ke svému i obecnému užitku. Před měsícem bylo v Chlebovicích na fojtství v podkroví

Kozlovice

31

otevřeno unikátní včelařské muzeum s komplexní informací o včelách i o historii a současnosti včelaření. Kromě toho je tam i parta obětavých a schopných lidí, kteří pořádají hodnotné akce pro malé i velké a zájemcům poradí
a pomohou.

Pokud jde o negativní dopady teplé zimy, situace v Kozlovicích nevybočuje z průměru – ze 300
včelstev uhynula asi 1/3. Věřím ale, že během sezony se počet vrátí do přibližně původního stavu
— něco se vyřeší svépomocí, na něco bude pod-

pora. Něco se dá koupit, ale co se koupit nedá, to
je nadšení a chuť do včelaření. A tento nedostatek je větší hrozba než choroby včel. Průměrný
věk našich včelařů je 61 let a mnozí starší včelaři
nemají nástupce. Vyzývám tedy — majitelé zahrad, sadů, lesů i všechny, kdo mají vztah k přírodě - čichněte ke včelaření: — teoreticky (je tu
školní kroužek, muzeum, mnoho knih, časopisů
i CD viz. http://www.vcelarstvi.cz) i prakticky —
nechte se pozvat na exkurzi nebo brigádu a vezměte na sebe tuto zálibu i poslání po předcích.
Kvetoucí zahrady a louky plné života i medový
výtěžek (dle přírodních podmínek, velikosti
a vlastnosti včelstva se od něj dá získat až 50 kg
medu — průměr bývá 20—30 kg) stojí za tu odvahu. Dalším přínosem je pro včelaře i pocit, že
dělá něco smysluplného a užitečného obecně,
protože medný výnos tvoří jen 10 % užitku ze
včelstev. Těch 90 % jsou pestré květy na loukách,
v zahradách i v lesích, plody rozličného ovoce,
výnosy zemědělských plodin i další - nám neviditelné — souvislosti v přírodě. Pokud by se ztratily všechny včely — znamenalo by to pro rostliny asi tolik, jako pro lidi to, že by se z jejich života vytratila láska. Přeji tedy v závěru měsíce května — všem kozlovjanům a kozlovjankám - včelařům i nevčelařům — zdravé a nebodavé včely
a opravdovou lásku nejen v měsíci máji.
RNDr. Stanislav Ulčák jednatel

âerven v honitbû
Červen je spojen s příchodem léta. Kvetou
vlčí máky, chrpy, lípy i jahody. Červen je ale také
dobou narození nového života, kdy na svět přichází spousta mláďat. Můžete narazit na malé
srnče v červenohnědém kožíšku se spoustou
bílých teček. Možná vás napadne, že je opuště-

né, ale určitě tomu tak není. Při troše štěstí to
mohou být také pruhovaná selata černé zvěře
(divočáků), která jejich starostlivá máma bachyně přivedla k osvěžení v blátě potoka. Ale
pozor! Od téhle rodinky se budeme držet raději
v bezpečné vzdálenosti!
Od poloviny května začíná období, na které se
většina myslivců těší. Prakticky začíná hospodářský rok a naši členové procházejí honitbu
a vybírají nemocné, postižené a přestárlé jedince, kteří se nehodí k dalšímu chovu. Je to možnost, jak je zachránit před vysilujícím zestárnutím a vyhladověním a zároveň zajistit další kvalitní a zdravou populaci, kterou můžete potkat
při svých toulkách. Hlavní činností však nadále
zůstává tlumení škodlivé zvěře — především
lišek, kun ale i toulavých psů a koček. Bohužel se
v posledních měsících, především v místní části
Tábor, vyskytuje smečka volně pobíhajících psů,
kteří vytlačili tamní zvěř. Tento problém již začí-
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ná přerůstat hranice obce. Je velká škoda, že
tamní rozlehlá luka jsou téměř bez života.
S příchodem jara se rovněž zvýšila četnost
„motorkářů“, prohánějících se po loukách a lesích. Bohužel v tomto směru nemáme šance k jejich evidenci a tito „sportovci“ toho zneužívají.
Na svá sportoviště však musí mít určeny příjezdy
a v lese nemá motorka ani kolo své místo.

Ale najdou se i radostnější chvilky. Jak již bylo
řečeno, v tomto měsíci klade zvěř mláďata
a stejně jako člověk má i ona v tomto období
klid. Respektujte prosím tyto jejich potřeby
a ponechejte jim více klidu pro první dny života.
Za MS Kozlovice
Petr Mičulka

Skautská nejen jarní ãinnost
V sobotu 15. března se náš oddíl účastnil
okresní skautské akce s názvem: Skautské jaro
Tato akce byla pořádána skauty a skautkami
z Místku již 14. rok. Letos bylo téma — Elixír života. Zachraňovali jsme město Frýdek–Místek
před zákeřnými oxidy, které ho zabíjely. Náš
oddíl byl rozdělen na mladší (nováčky, vlčata
a světlušky) a na starší (skautky a skauty). Celé
dopoledne jsme chodili po významných místech
Místku, např. po Janáčkově sadu nebo po jiných
přírodních a kulturních památkách tohoto
města, a tam jsme plnili různé úkoly. Například
jsme přiřazovali plody ke stromům. Mladší skupina obsadila 6. a starší skupina 2. místo. Vyhráli
jsme hodnotné ceny. Odpoledne jsme se účastnili turnaje v SHINNY tzv. indiánský hokej, kdy
jsme se pomocí hokejek (zahnuté větve) museli
trefovat do trojnožek z větví (brána) tenisovým
míčkem. V tomto turnaji jsme obsadili 1. místo.
V neděli 16. března jsme se sešli v tělocvičně
ZŠ Kozlovice, kde jsme hráli skautské hry jako
jsou fotbal, ringo, a nechyběla ani opičí dráha.
Ve čtvrtek 24. 4. 2008 jsme oslavili svátek našeho patrona sv. Jiřího celodenním nošením krojů.
Další sobotu 26. 4. 2008 jsme se již tradičně
sešli se skauty z celé republiky na Ivančině — na
místě, kam každým rokem skauti putují již více
než 60 let.
Ráno v 6.45 jsme se sešli u autobusu, ve kterém
jsme jeli do Místku. Odtud jsme došli na nádraží
ve Frýdku, kde na nás již čekal vlak jedoucí do
Frýdlantu nad Ostravicí. Odtud byla zajištěna doprava soukromým autobusem, kterou objednali
skauti. Spolu s autobusem plných vlčat, světlušek, skautů, skautek, roverů a rangers jsme dojeli
do Malenovic, odkud jsme se vydali na túru. Po
zdařilém výstupu bez karambolů jsme každý položili svůj vlastnoručně podepsaný kámen na
stále se rozrůstající mohylu. Poté nás čekal program. Byl to ceremoniál, při němž se vzpomínalo
na lidi, kteří se nebáli bránit své a vlastně i naše
ideály, a také mše svatá, kterou sloužil v 11.00

hodin biskup ostravsko-opavské diecéze Mons.
František Václav Lobkowicz. Celým programem
nás provázely hry a soutěže, např. o nejkrásnější,
a nejtěžší kámen a hlavně odbojovka, která nás
vtáhla do časů 2. sv. války. Počasí nám přálo, a tak
jsme se po 16. hodině vrátili v pořádku domů.
10.—11. května se naše vlčata a světlušky
účastnily závodu, kde dokázali, že skauting
není jen hra, ale i dřina. A výsledkem této dřiny
je, že dokáží podat první pomoc, znají spoustu
rostlin, zvířat, umí třídit odpadky apod. Za námahu, kterou věnovali přípravě byli odměněni
1. místem, hrami do klubovny, pohárem, velikým dortem a postupem do krajského kola této
soutěže. Tímto jim gratulujeme.
Více informací na www.skautifm.cz/kozlovice
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Ochotníci z Kozlovic pod nov˘m reÏisérem oÏili
Divadelní společnost Kozlovice sehrála na
začátku května představení Jako zmoklá slepice, které bylo součástí krajské soutěžní přehlídky. Tu hostila Štítina.
Kozlovický soubor společně se spolkem
Šamu Štítina dostal po této soutěži nominaci na
republikovou přehlídku vesnických ochotnických souborů, která proběhne na podzim ve
Vysokém nad Jizerou. Porota u kozlovického
souboru ocenila, že příchodem nových režisérů
zavanul v souboru nový, svěží vzduch. Kozlovičtí navíc získali ceny za režii, inscenaci a Ludmila Klosová s Janem Chýlkem za herecké výkony.
S kozlovickými ochotníky poprvé pracoval
jako režisér Jan Kukuczka mladší z Frýdku–
Místku, který herce režíroval společně s Emilem
Kopčákem starším. „Vybrat hru pro kozlovický
soubor byl pro mě trošku problém. Šel jsem do
nového prostředí a podle prvních informací
mělo hrát zhruba deset ochotníků. S Milanem
Pavlištíkem z kozlovického souboru jsme mívali dramaturgické porady a čím častěji jsme se
scházívali, tím se postupně herecká základna
rozšiřovala až na nynější stav. Hru Jako zmoklá
slepice jsme vybrali pro její variabilnost. Jsou
tam dvoj i trojrole, proto může hrát od patnácti
až do pětadvaceti lidí,“ přiblížil začátky u kozlovických ochotníků režisér Jan Kukuczka. Bylo

pro něj také těžké obsadit role, protože neznal
schopnosti svých nových svěřenců.
Typově se nakonec režisérovi podařilo obsadit role přesně, protože každému jeho úloha
sedla na míru. „Hodně času jsem pak musel
strávit na přípravě, abychom se mohli vrhnout
na samotné zkoušení. Protože v této hře také
hraji, pozval jsem si na pomoc Emila Kopčáka,
který se tak stal druhým režisérem,“ řekl Kukuczka. Podle něj šly na zkouškách nejjednodušeji scény, které považoval spíše za složité. „Davové scény šly překvapivě lehce. Naopak ještě
do současné doby není podle mých představ
úplně přesné rozlišení postav u těch, kteří hrají
více rolí. Ale na to, že se jedná o amatérské divadlo, jsou tyto výkony obdivuhodné,“ vysvětlil
Kukuczka. „Protože tato hra je i se zpěvy a tancem, tak jsme oslovili paní Chrapkovou, která
nám pomohla s taneční choreografií a Ivanu
Linzerovou, která nám pomohla se zpěvy.
Tímto bych jim chtěl poděkovat za odvedenou
práci,“ řekl Kukuczka.
„Toto přestavení je navíc plné převleků. Pro
diváka by bylo zajímavé, kdyby viděl do zákulisí, protože během představení tam je taky
pěkně živo,“ nastínil Kukuczka. „Hlavně bych
chtěl celému kozlovickému souboru poděkovat
za perfektně odvedenou práci na inscenaci a již
nyní se těším na další,“ uzavřel Kukuczka.

Sport
Florbal
Letošní ročník regionální soutěže Ostravského regionu (zahrnující Valašskou, Moravskoslezskou a Beskydskou župu) ve florbalu 4 + 1
v kategorii starších žáků proběhl formou tří turnajů ve Frýdlantě nad Ostravicí. Osm družstev,
jmenovitě Frýdek–Místek, Frýdlant n. O., Ostrava-Hrabová, Rožnov, Polanka n. O., Frenštát
p. R., Příbor a Sokol Kozlovice, si to mezi sebou
rozdalo systémem každý s každým o dvě postupová místa.
Družstvo Sokola Kozlovice vedené panem
Horymírem Kabátem ve složení M. Janák (kapitán), P. Janotka, J. Peloušek, R. Kabát, B. Kedroň,
D. Havel, D. Zeman, J. Pavlíček, P. Mohyla, V. Kocián, J. Koliba a brankář P. Jendřejas skončilo

v konečném pořadí na vynikajícím 2. místě
a nechalo za sebou i taková družstva jako loňského vítěze republikového finále Sokol Frýdek–Místek či ambiciózní Sokol Polanka n. O.
Zní to až neuvěřitelně, že družstvo trénující
v nesrovnatelně horších podmínkách (zcela
rozměrově nevyhovující stará tělocvična)
a s minimem odehraných zápasů oproti svým
soupeřům dokázalo tento handicap překonat
a postoupit do dalších bojů. Spolu s domácím
Sokolem Frýdlant n. O. předvádělo nejatraktivnější hru plnou nádherných kombinací, aktivního napadání po celém hřišti, vyšperkovanou
bravurními zákroky brankářů. Družstvo postupně porazilo Frýdek-Místek 6:5, Ostravu-
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Hrabovou 8:3, Příbor 10:2, Frenštát p. R. 7:0,
Rožnov p. R. 6:1 a v nejdůležitějším a zároveň
nejkrásnějším zápase i Polanku n. O. 5:1. Jedinou porážku 2:6 mu uštědřil domácí tým Sokol
Frýdlant n.O., který nakonec celý turnaj bez
ztráty bodu vyhrál.
Z postupu se tedy nakonec kromě pořádajícího Sokola Frýdlant n. O. mohli těšit i mladí florbalisté Sokola Kozlovice.
Konečná tabulka regionální soutěže
(Ostravský region)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
Frýdlant n. O.
Kozlovice
Polanka n. O.
Frenštát p. R.
Rožnov p. R.
Frýdek–Místek
Ostrava-Hrabová
Příbor

Skóre Body
58:14
14
44:18
12
57:29
10
28:31
8
39:44
6
48:55
4
25:52
2
24:80
0

Do přeboru ČOS oblast východ, který se letos
uskutečnil poslední dubnovou sobotu v hale
Sokola Brno I, si z jednotlivých regionů kromě
našeho týmu zajistila účast mužstva Frýdlant n.
O., Chromeč, Zábřeh n. M., Podivín, Břeclav, Sy-

rovice a Znojmo. Družstva byla rozlosována do
dvou skupin, ze kterých vždy první dva celky
postupovaly do semifinále. Účast v republikovém finále měla zajištěnu dvě nejlepší družstva.
Našemu týmu se zde již tak nedařilo. Svou roli
tu určitě sehrála nervozita způsobená premiérovou účastí na „velkém“ turnaji. Po porážkách 2:4
s Podivínem, 2:6 se Syrovicemi a remíze 2:2
s družstvem Sokola Chromeč obsadil náš tým ve
skupině 4. místo a byl tak z dalších bojů vyřazen.
Přestože se našemu týmu nepodařilo postoupit do republikového finále, lze jeho vystoupení
v letošním ročníku této soutěže považovat za
úspěšné.
Konečná tabulka skupiny B — přebor ČOS,
oblast východ
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Družstvo
Chromeč
Syrovice
Podivín
Kozlovice

Skóre Body
15:18
5
14:13
3
10:12
3
16:12
1

Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat firmě ArcelorMittal Ostrava a. s. a obci Kozlovice za sponzorské dary
Petr Peloušek
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·ipky

V ligových soutěžích družstev SMOŠS sezóny
2007/2008 měl Šipkový klub Kozlovice dva zástupce.
Tým Šasopasa Kozlovice ve složení Roman
Sasyn, Ludvík Chýlek, Zdeněk Knoll, Patrik
Štábl, Roman Štábl a Miroslav Wirth vyhrál 2.
ligu (skupinu A) a může se tedy těšit z postupu
do 1. ligy!
Druhý náš zástupce, tým Šasopasa B Kozlovice ve složení Patricie Tobolová, Roman Krpec,
Tomáš Matis, Petr Peloušek, Jaroslav Rozehnal,
Radek Rozehnal, Veronika Wirthová a Lumír Žabenský skončil ve 3. lize (skupině B) na druhém
místě a koncem června si zahraje baráž o 2. ligu.
Konečné tabulky — sezóna 2007/2008
2. liga — skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Šasopasa Kozlovice
Mexiko Frýdlant
Moravia Frýdek–Místek
Moravia B Frýdek–Místek
Gardner Jablunkov
U.F.O. Zelinkovice
Eden Frýdek–Místek
Šviháci Libhošť
Fortuna B Frýdek–Místek
Many Třinec
Harcovna Rožnov
Fortuna Frýdek–Místek
Lucky Boys B Palkovice
Hučka Frýdek–Místek
Chance Kings B Český Těšín
Discovery Frýdek–Místek

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

25
20
21
20
19
18
15
12
12
11
10
9
8
7
6
1

1
7
3
3
2
1
0
2
2
3
0
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
2
3
2
3
5
2
2
2
1
1
0
2
0
0

3 0
3 0
4 0
4 0
7 0
8 0
10 0
14 0
14 0
14 0
19 0
20 0
21 0
21 0
23 0
3 26

354:188
341:206
352:193
335:211
349:195
327:217
288:257
268:276
275:269
269:276
250:291
220:321
247:294
220:322
222:319
29:511

796:508 78
786:531 74
810:525 71
764:546 69
799:525 63
755:550 59
690:619 50
659:662 42
664:629 42
661:665 41
609:677 31
567:741 28
594:688 26
565:723 23
559:735 20
83:1037 -75

20 15
20 13
20 8
20 5
20 6
20 5

3
0
0
3
1
1

0
0
0
0
0
0

0
2
5
0
0
1

2
5
7
12
13
13

224:139
203:159
186:179
156:207
163:198
156:206

518:369
482:411
461:443
398:494
417:477
403:485

3. liga — skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Robini Tomis Palkovice
Šasopasa B Kozlovice
PC Cafe D Nezávislí Šenov
Moravia C Frýdek–Místek
PC Cafe C Šenov
Pivní pohotovost Frýdek–Místek

0
0
0
0
0
0

51
41
29
21
20
18

Petr Peloušek
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Tenis
Upozorňujeme všechny příznivce tenisu, že tenisové kurty Sokola
Kozlovice jsou v současné době z technických důvodů uzavřeny! O jejich
zprovoznění Vás budeme včas informovat.
Petr Peloušek

Mini Cup 2008
Sbor dobrovolných hasičů Měrkovice pořádá v sobotu 28. 6.
2008 fotbalový turnaj Mini Cup 2008.
Turnaj se sehraje na hřišti v Měrkovicích od 10.00 hodin.
O putovní pohár a další věcné ceny se utká 8 týmů složených
převážně z Kozlovických hráčů.
V průběhu celého turnaje bude připraveno bohaté občerstvení v podobě vařených kolen, uzených žeber, čepovaného piva aj.
Akce se uskuteční za každého počasí.
Na Vaši účast se těší hasiči z Měrkovic.
Starosta SDH Měrkovice Lukáš Vašenda

Jiří Fluksa – MattysGroup
Stavební práce
Nabízíme stavby rodinných domů od základové desky až po střechu, veškeré zednické práce,
obklady, dlažby, omítky, zateplování fasád, pokrývačské práce, zámkové dlažby.
Kontakt: Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, F-M / 608 877 165

www.mattysgroup.cz

Přijmeme zedníky s praxí, klempíře a pokrývače, zámečníky.
Frýdek–Místek — volejte PO—PÁ 8—14 hod. 608 877 165
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REGIONÁLNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ RK FRÝDEK MÍSTEK

www.rkfm.cz

tel: 721 366 233, e-mail: rkfm@seznam.cz
provozovna: tř. T. G. Masaryka č.p. 1101, 738 01 Frýdek–Místek (Jednota)

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER PŘI PRODEJI VAŠÍ NEMOVITOSTÍ, ZAVOLEJTE, PŘIJEDEME,
VEŠKERÁ PŘEDBĚŽNÁ JEDNÁNÍ MOHOU PROBĚHNOUT I U VÁS DOMA, BEZ ZTRÁTY VAŠEHO
ČASU A PENĚZ. S NÁMI UŠETŘÍTE TISÍCE.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.

ZNALECKÝ ODHAD U OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ — ZDARMA
VÝPIS Z LISTU VLASTNICTVÍ — ZDARMA
OSTATNÍ DOKLADY A SMLOUVY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ — ZDARMA
UMÍSTĚNÍ INZERCE PRODÁVANÉ (PŘEVÁDĚNÉ) NEMOVITOSTI NA FIREMNÍCH www. rkfm.cz — ZDARMA
ZAJIŠTĚNÍ PROVEDENÍ VKLADU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ — ZDARMA
INZERCE PRODÁVANÉ – PŘEVÁDĚNÉ NEMOVITOSTI VE VYBRANÉM INZERTNÍM TISKU — ZDARMA
UMÍSTĚNÍ INZERCE O PRODEJI NEMOVITOSTÍ NA VYBRANÝCH INZERTNÍCH VÝVĚSKÁCH — ZDARMA
ZAJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ÚVĚRŮ A HYPOTÉK NA NÁKUP NEMOVITOSTÍ V NEJRYCHLEJŠÍM
MOŽNÉM TERMÍNU PŘÍMO V OBJEKTU REALITNÍ KANCELÁŘE — ZDARMA
VEŠKERÉ SMLOUVY — ZDARMA
ÚSCHOVA FINANCÍ — ZDARMA
NABÍZENÍ NEMOVITOSTÍ SVÝM STÁLÝM KLIENTŮM A POPTÁVAJÍCÍM — ZDARMA
PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK NABÍZENÝCH NEMOVITOSTÍ S POTENCIONÁLNÍMI ZÁJEMCI — ZDARMA
VEŠKERÉ PORADENSTVÍ — ZDARMA
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Technické služby Vám nabízí:
• realizace zahrad na klíč
• zakládání nových trávníků
• údržbu travnatých ploch, kosení
• sadové a terénní úpravy
• kultivaci ploch
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení
• štěpkování větví
• frézování pařezů
Realizace zahrad na klíč
Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz

Štěpkování větví

Frérování pařezů

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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