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Slovo starosty
Přijměte několik informací o tom, co v obci děláme, co chystáme a co nás trápí. Čas nám utíká mezi
prsty — ještě před nedávnem tu byl sníh a já už slyšel zmínky o krmáši. Ještě, že tu jsou prázdniny!

4Právě pro dobu prázdnin a dovolených je typické větší uvolnění a s tím spojený zvýšený pohyb
lidí a ruch do pozdních večerních (nočních)
hodin. Žijeme tu všichni společně a záleží jen na

nás, jak si život dovedeme zpříjemnit, či znepříjemnit.
Před několika léty jsme vybudovali multifunkční hřiště u FC. Jednak jsme zkultivovali „měsíční
krajinu“ a nabídli (především) dětem sportoviště.
Bohužel již po delší dobu je z tohoto areálu spíše
místo pro alkoholické dýchánky, kuřárna,…, útočiště pro vandaly, kde se sportuchtivé děti začaly
bát chodit. To je velmi špatné! Co na to rodiče ří-
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káte? Z těchto důvodů byla upravena provozní
doba do 19.00 hodin a ve spolupráci s policií ČR
bylo několik výtržníků předáno rodičům (dechová
zkouška prokázala přítomnost alkoholu). Za tyto
naše mladé spoluobčany se omlouvám okolí.

4V poslední době jsme měli tři poruchy na

našem obecním vodovodu, z čehož jedna byla
velmi vážná a složitá. Práce na odstranění započaly během několika minut po zjištění. Jen velkým
úsilím našich pracovníků (za což jim děkuji) bylo
přerušení dodávky vody, na rozsah poruchy, velice
krátké. Ale i tak Vám děkujeme za pochopení.

4Úspěšně pokračují práce na budování inže-

nýrských sítí v Lokalitě Fojtíková. V současné době
je hotova splašková a dešťová kanalizace (vč. přípojek na pozemky), vlastními silami budujeme vodovod a zemní práce pro plynovod, probíhá zasíťování elektro současně s veřejným osvětlením.
Opět děkuji za vstřícný a tolerantní přístup občanů žijících v nejbližším okolí.

4Podali jsme několik žádostí o dotace. Někde

jsme byli úspěšní, někde prozatím čekáme na výsledek. Zamítnuto nebylo prozatím nic.
— Knihovna Kozlovice — Přechod z knihovního systému Lanius na Klavius — dotační program
Ministerstva kultury. Získali jsme 52 000 Kč. Nový
SW mj. zajistí možnost komunikace čtenáře s knihovnou přes internet (zjištění zda je kniha k mání,
blokace,…).
— Řemeslo má zlaté dno — projekt přeshraniční
spolupráce ČR-SR, částečné zajištění vánočního jarmarku a MF Souznění. Získali jsme cca 7 100 euro.
— Ve spolupráci se sdružením SMOPO částku
cca 70 000 Kč na zajištění Dne obce. Prostředky
jsou z grantu Moravskoslezského kraje.

— Projekt Modernizace vybavení ZŠ a MŠ Kozlovice (podala škola) do ROP — hodnota projektu
8,5 mil. Kč. Čekáme na výsledek.
— Projekt Modernizace hasičské zbrojnice podpora spolkových a volnočasových aktivit
v Kozlovicích 5 mil. Kč. Žádost do ROP. Čekáme na
výsledek.
— Kozlovice — dostavba stokového systému.
Žádost podána na Ministerstvo zemědělství na
částku 87 mil. Kč. Žádost byla zaregistrována.
— Rekonstrukce Základní školy Kozlovice —
částečná výměna oken a modernizace WC (žádost
podala škola) — dotace podána v MAS Pobeskydí
— LEADER. Částka cca 300 tis. Kč. Čekáme na výsledek.

4Proběhl přezkum (audit) hospodaření obce

za minulý rok, který provádějí pracovníci odboru
kontroly Moravskoslezského kraje. Kontrola se
týká veškeré naší činnosti. Vše bez připomínek. Za
tento výsledek děkuji všem úředníkům a především paní účetní.

4Aby i další přezkumy byly v pořádku, žádám
Vás o uhrazení všech nedoplatků, které máte především na vodném a na místních poplatcích za odpady a psy. I toto je kontrolováno, a především to, jestli nedoplatky vymáháme. Neztěžujte nám práci.

4Publikace 220 let Měrkovic je v tisku a popr-

vé si ji můžete zakoupit na fotbalovém turnaji
Mini Cup 2009 v Měrkovicích 4. 7. 2009, kde proběhnou i malé oslavy tohoto výročí.

4Všechny děti a rodiče zvu na Dětský den s po-

hádkou, který proběhne 13. 6. 2009 u hasičárny. Podrobnosti viz. plakát na zadní straně Zpravodaje.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Historie v ãíslech
Český statistický úřad shromažďuje velmi
cenné údaje získané při sčítání lidu, která na
našem území probíhají pravidelně od roku 1869
v intervalu 10—11 let. Jedinou výjimkou, kdy
neproběhlo, byla druhá světová válka. Na první
pohled strohá čísla však zcela objektivně doplňují zápisy kronikářů a umožňují plastičtější
pohled na naše dějiny.
Vývoj počtu obyvatel v Kozlovicích
(včetně Měrkovic)
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Při prvním sčítání v roce 1869 žilo v naší obci
1816 obyvatel, při posledním v roce 2001 2822,
přibylo tedy 1006 lidí (55 %). Kozlovice zažily
i dvě období poklesu počtu obyvatel. Nejprve to
byla první světová válka a těžká doba po ní,
a poté osmdesátá léta s odchody především
mladých lidí do průmyslových center. Nutno
ale zdůraznit, že uvedené úbytky nebyly nikterak dramatické ve srovnání s jinými venkovskými oblastmi v naší republice.
Trochu jiná situace panovala v Měrkovicích.
Tam dosáhl počet obyvatel maxima v roce 1961,
a to 294, minima v roce 1991 (204). O deset let
později stoupl počet na 220.
Když při prvním sčítání bylo v Kozlovicích
321 domů, připadalo na jeden dům necelých
šest lidí. V roce 2001 žili v jednom domě jen více
než tři obyvatelé.

Vývoj počtu domů v Kozlovicích
(včetně Měrkovic)

Jednoznačně nejúspěšnějším obdobím výstavby je desetiletí 1980—1991, kdy v obci vyrostlo
108 nových domů. Je paradoxem, že ve stejném
období došlo k poklesu počtu obyvatel o 51.
Vladislav Veselý

Co vás mÛÏe nebo musí zajímat…
Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme.
Místní poplatek ze psů ve výši 80 Kč za prvního psa a 140 Kč u druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, stanovený obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích č. 2/2003, ze dne
26. listopadu 2003, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, je splatný nejpozději do
31. 3. příslušného kalendářního roku.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 408 Kč je splatný ve dvou stejných splátkách po 204
Kč, a to v termínu nejpozději do 30. 4. a do 31. 10. příslušného kalendářního roku, nebo v celkové výši 408 Kč jednorázově nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.
V případě, že dojde ke vzniku poplatkové povinnosti po 31. 10., je tato část místního poplatku
splatná nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
V případě, že nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
Obecní úřad Kozlovice tyto poplatky platebním výměrem a včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit až na jejich trojnásobek.
Vodné musí být zaplaceno do 31. 5. kalendářního roku. Cena vodného činí 15 Kč/m3, cena
stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 21 Kč/m3.
Nájem hrobového místa — od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m2/rok. Za služby
je stanovena úhrada paušální částkou — jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob
100 Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka
za nájem hrobového místa za 1 rok.
Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad mohou občané odevzdávat každý den do připraveného kontejneru
umístěného u „Vlčkovy stodoly“ — po pravé straně přístupové cesty k zadní bráně hřbitova.
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat níže uvedené materiály, které však nesmí být znečištěny
nebezpečnými látkami (ceník č. 8/2009):
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Beton
Cihly
Pálené tašky a keramické výrobky
Zemina a kamení

1 t/480 Kč
1 t/480 Kč
1 t/480 Kč
1 t/100 Kč

Nabídka prací mechanismů (ceník č. 06/2009):
1. Nákl. automobil DAEWOO AVIA — doprava, všechny ujeté km
doba nakládky + vykládky, manipulace s kontejnerem, čekání
2. Multicar, sklápěč — doprava,všechny ujeté km
doba nakládky + vykládky
3. Kolový bagronakládač KOMATSU WB93
(výkon stroje včetně přejezdu)
čekací doba stroje vč. obsluhy
4. Rypadlonakládač UNC 750-výkon stroje vč. přejezdu
čekací doba, prostoj
5. Traktor s vlekem vč. obsluhy
6. Traktor + drtič větví vč. obsluhy
7. Traktor + nosič kontejnerů (přeprava, každá započatá 15 min.)
každá započatá 15 min. práce hydraulickým ramenem nebo nakl. + vykl.
8. Příplatek za každou hodinu výkonu stroje nebo přistavení
v sobotu, neděli, svátek
9. Zapůjčení kontejneru k nákl. automobilu DAEWOO AVIA
Cena za pronájem neobsahuje náklady za přistavení, manipulaci
a odvoz popřípadě náhradu za poškození kontejneru způsobeného
po dobu nájmu. Za den přistavení se nájem neúčtuje.
10. Hodinová sazba pracovníka
Všechny výše uvedené ceny zahrnují DPH ve výši 19 %.

123 Kč/km
100 Kč/15 min.
20 Kč/km
150 Kč/15 min.
800 Kč/hod.
400 Kč/hod.
550 Kč/hod.
275 Kč/hod.
500 Kč/hod.
500 Kč/hod.
125 Kč/15 min.
100 Kč/15 min.
100 Kč/hod.
160 Kč/den

180 Kč/hod.

Využíváte právních služeb obce Kozlovice?
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací jsou poskytovány v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu Kozlovice vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů
v době (pozor změna!) od 15.30 do 17.30 hodin. V roce 2009 budou konzultace v termínech:
16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9, 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12., 29. 12. 2009.
Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje odborný lesní hospodář pan ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny v roce 2009 budou probíhat vždy jednou za čtrnáct dnů ve středu od 14.00
hodin do 14.45 hodin v přízemí budovy Obecního úřadu Kozlovice (v místnosti bývalé pošty)
v těchto termínech: 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 11,
9. 12., 23. 12. 2009.
Poruchy na veřejném osvětlení
hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo
731 196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně
p. Lumír Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012).
Poruchy na dodávkách elektřiny
V případě poruch na dodávkách elektřiny zjištěných mimo rozvody v objektu volejte vždy dodavatele — společnost ČEZ a. s. na poruchovou linku 840 850 860.
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Poruchy v dodávkách zemního plynu
Zjištění úniku plynu nebo poruchy v dodávkách ohlaste na zákaznickou linku dodavatele
plynu, tel. č. 1239.
Obec Kozlovice ani obecní úřad není dodavatelem výše uvedených energií, proto žádá občany, aby v zájmu urychlení vyřízení svých požadavků kontaktovali vždy smluvního partnera —
dodavatele na výše uvedených telefonních číslech.
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných
jídel ve skle firmy TOP KAUF, 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 je 32,50 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice — vchod od obchodu s květinami, vždy v době od 8.30—9.30 hodin, odběr a placení od 13.00—14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel na II pololetí 2009
objednávka
pátek
17. 07. 2009
odběr a placení
pondělí
20. 07. 2009
objednávka
pátek
14. 08. 2009
odběr a placení
pondělí
17. 08. 2009
objednávka
pátek
18. 09. 2009
odběr a placení
pondělí
21. 09. 2009
objednávka
pátek
16. 10. 2009
odběr a placení
pondělí
19. 10. 2009
objednávka
pátek
13. 11. 2009
odběr a placení
pondělí
16. 11. 2009
objednávka
pátek
11. 12. 2009
odběr a placení
pondělí
14. 12. 2009
Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

Upozornûní obãanÛm
Upozorňujeme občany, že skončily termíny
pro zaplacení poplatků ze psů (do 31. 3. 2009),
vodného (do 31. 5. 2009) a 1. splátka (do 30. 4.
2009) poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek za odpad).
Pokud jste tuto svoji povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urychlenou nápravu, a to nejpozději do 30. června 2009.
Poplatky lze zaplatit osobně na Obecním úřadě
Kozlovice v kanceláři č. 3, případně uhradit
na bankovní účet 163215866/0300. Jako varia-

bilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho
domu.
Občanům, kteří poplatek ze psů a poplatek
za odpad neuhradí včas, vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem. Na občanech,
kteří neuhradí ani vydaný platební výměr,
může obec uplatnit vymáhání poplatků exekucí dle zákona o správě daní a poplatků.
Děkujeme všem, kteří poplatky včas zaplatili.
Dlužníky, kteří nesplnili svoji povinnost, vyzýváme, aby uvedený náhradní termín z důvodu
nemalých nákladů na vymáhání nedoplatků
dodrželi.

V˘zva majitelÛm psÛ
Obecní úřad Kozlovice důrazně vyzývá všechny
majitele psů, aby je měli řádně zajištěné tak, aby
se nemohli pohybovat volně po vesnici, což se poslední dobou stává velice častým nešvarem.
Takto volně se pohybující psi bez náhubků
a bez doprovodu majitele nejenže znečišťují
svými exkrementy veřejná prostranství a místa,

kde si hrají děti, ale mohou svým chováním ohrozit i řidiče osobních automobilů a cyklisty na silnici. Velmi často se stává, že ohrožují i ostatní
majitele psů, kteří jdou se svým psem řádně zajištěným na vodítku.
Velká plemena volně se pohybujících psů pak
představují značné nebezpečí zejména pro malé děti.
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Upozorňujeme všechny neukázněné majitele,
že takto volně se pohybující psi budou odchyceni

a umístěni do útulku pro psy, čímž jim vzniknou
nemalé náklady.

Dal‰í biometrick˘ prvek u nov˘ch cestovních pasÛ (tzv. e-pasÛ)
Od 1. 4. 2009 je součástí žádosti o vydání
e-pasu další biometrický prvek — otisk prstů.
Otisk prstů se pořizuje u občanů ve věku od 6 let.
Správní poplatek za vydání e-pasu je stejný, tj. vydání e-pasu občanům mladším 15 let 100 Kč a občanům starším 15 let 600 Kč. Všechny dosud vydané typy cestovních pasů zůstávají v platnosti.

O vydání cestovních pasů je možné zažádat
na Magistrátu města Frýdek–Místek, oddělení
evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. O vydání cestovních pasů tzv.
„rychlovek“, popř. o zapsání dětí do cestovních
pasů lze požádat také na Obecním úřadu Kozlovice.

Informace Policie âR
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o některých novinkách
v činnosti Obvodního oddělení PČR v Palkovicích.
Od 1. 1. 2009 došlo ke změně územní struktury
PČR. V té souvislosti byla zrušena bývalá Okresní
ředitelství PČR a nahrazena Územními odbory.
Naše obvodní oddělení je součástí Územního odboru vnější služby ve Frýdku–Místku, spadajícího
dále pod Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje v Ostravě.
Ke stejnému datu došlo, jak jste již byli informováni, k rozšíření služebního obvodu OOP Palkovice o obce Baška (vč. Kunčiček u Bašky a Hodoňovic), Hukvaldy (vč. Horního a Dolního Sklenova
a Rychaltic) a Krnalovice.
V této souvislosti došlo k vytvoření dalších okrsků a k novému rozdělení mezi policisty s územní
odpovědností, tzv. územáky. Rovněž byla zavedena
„kontaktní“ místa a časy v nově přidělených obcích.
Výkon služby je organizován tak, aby minimálně
1 den v týdnu, zpravidla ve stejný den, kdy v obci
funguje kontaktní místo, byla příslušným policistou vykonávána v obci pěší služba. Měli byste
proto svého policistu opravdu potkávat a znát ho.
Kontaktní místo ve Vaší obci funguje každý pátek
v době od 16.00 do 17.00 hodin.
V nejbližší době bude kontakt na policistu, který
je zodpovědný za Vaši obec uveden na internetových stránkách obce, vč. jeho fotografie.
Policistou, který má Vaši obec na starosti, je vrchní asistent pprap. Petr Bureš. S tímto policistou se
můžete spojit na tel. čísle 558 656 174, faxem na
číslo 558 432 159, emailem na adresu fmooppalko@mvcr.cz. Budete mít možnost předávat mu své
podněty ke zlepšení situace v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti při jeho častých obchůzkách
vaší obcí. Bude úzce spolupracovat se starostou

a zastupitelstvem obce, bude se aktivně účastnit jejich veřejných zasedání, kde vám, občanům, bude
k dispozici, bude spolupracovat se zájmovými organizacemi ve vaší obci, školou a dalšími organizačními články policie. V kontaktním místě na Obecním
úřadě je k dispozici kniha, do které můžete zapsat
vzkaz či uvést problém, vč. kontaktu na sebe. Samozřejmě se můžete spojit s kterýmkoliv jiným policistou OOP, či kontaktovat vedení. V případě nepřítomnosti policistů na oddělení budete přesměrováni na operační středisko ve Frýdku–Místku.
Stále rovněž platí krizová tel. čísla 158 a 112.
Rád bych rovněž informoval o uzavření koordinační dohody mezi Policií České republiky, zastoupené Obvodním oddělením Palkovice a Vaší
obcí, v které je položen základ těsnější spolupráce
a vymezena vzájemná práva i povinnosti mezi
oběma subjekty.
Rozpracováním priorit Krajského ředitelství policie ČR Severomoravského kraje s přihlédnutím
k potřebám vyplývajících z bezpečnostní situace
na území našeho Územního odboru vnější služby
F–M byly pro letošní rok 2009 pro náš územní
odbor (území našeho bývalého okresního ředitelství) stanoveny tyto priority:
1. Mé auto, taška i já jsme v bezpečí při nákupu v obchodním centru.
2. Bezpečně na přechodu pro chodce.
3. Nebuďme lhostejní k okolí.
4. S cigaretou, alkoholem a drogami budeš
„in“ jen chvíli.
5. Rekreační chaty se u nás cítí bezpečně.
6. Každý zná svého policistu.
7. Bezpečný průjezd městem Frýdek–Místek.
První a poslední bod se našeho obvodního oddělení téměř netýká, o to více se zaměříme na úspěšnou realizaci zbylých pěti priorit.
komisař. npor. Mgr. Václav Vlček
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Pfiichází kÛrovcová kalamita aneb kÛrovec je za dvefimi
Přestože tomu vůbec nejsem rád, předpokládám, že i letos nás čeká nerovný souboj s broukem, kterému lidově říkáme kůrovec. Vzhledem
ke zkušenostem z posledních let musím říct, že
spolupráce s Vámi,vlastníky lesa, je rok od roku na
lepší úrovni, ale na druhé straně je tu stále ještě
dost lidí, kteří zanedbávají své povinnosti vůči
svému lesu — svému majetku. Tímto chováním
nejen odsuzují svůj les k postupnému zániku, ale
také přímo ohrožují lesy vlastníků sousedících.
A přitom stačí tak málo, aby se situace zlepšila. Ve svém vlastním zájmu by majitel lesa měl
v pravidelných intervalech zjišťovat stav svého
lesa. Zjistí-li výskyt stromů napadených kůrovcem, měl by v součinnosti s odborným lesním
hospodářem tuto situaci řešit.
Lesní hospodář je tady od toho, aby Vám doporučil, co a jak s Vaším lesem, ale není tady od
toho, aby přebíral zodpovědnost za stav lesa. Za
svůj majetek si vždy zodpovídá vlastník!
Většina vlastníků si zvykla na to, že stromy napadené kůrovcem odstraňuje z lesa až po obdržení doporučeného dopisu, ve kterém je upozorňuji na výskyt stromů napadených kůrovcem.
V případě, že v termínu od doručení dopisu (2—
3 týdny) vlastník napadené stromy nezpracuje,
pak tuto situaci řeší v součinnosti se mnou zástupce státní správy lesů, který v rámci řízení
může uložit nemalou finanční pokutu. Zde se
naskýtá otázka: Proč by měl vlastník lesa dostat
pokutu a pozdním vytěžením kůrovcového dříví
ještě ztrácet peníze za prodej dřeva nižší kvality?

Není výhodnější napadené stromy vytěžit bezodkladně, vyhnout se porušení lesního zákona
a prodat ještě relativně dost dobře použitelné
dřevo, nebo ještě lépe si ho sám zužitkovat?
A teď čísla, která Vás přesvědčí o nutnosti
s kůrovcem společnými silami bojovat.
Na katastrálním území obce Kozlovice bylo
v roce 2005 vytěženo celkem 86 m3 kůrovcového dříví, v roce 2006 již 331 m3, v roce 2007 pak
497 m3 a v roce 2008 varujících 1250 m3.
Co nás čeká tento rok? Můžeme doufat, že
vzhledem k zimnímu období, kdy zima po dvou
letech byla opět zimou, se šíření a početní stavy
kůrovců zredukovaly natolik, abychom mohli
v rámci možností nadcházející kůrovcovou kalamitu společně zvládnout.
Všímejte si smrků, které mají znaky napadení
kůrovcem. Ať už je to zesvětlení jehličí a později
jeho opadávání, odlupující se kůra, v kůře patrné
závrtové otvory (průměr otvoru cca 2 mm) s malými hromádkami tmavohnědých drtinek, atd.
Rojení kůrovce můžeme očekávat okolo 20.
dubna, pokud teplota překročí 16 °C.
O kůrovcích by se toho dalo napsat ještě dost
a dost, ale myslím si, že je vždy lepší si vše objasnit přímo v lese.
Na závěr Vám přeji, abychom právě ve Vašem
lese nemuseli řešit kůrovcovou kalamitu, a když
už se tak stane, tak ať se nám podaří zamezit jejímu dalšímu šíření.
Odborný lesní hospodář
Ing. Tomáš Svoboda, Mobil: 603 867 494

Informace z knihovny
Blíží se čas prázdnin, odpočinku a dovolených, proto si nezapomeňte přijít půjčit knihy, vždyť
kniha je náš spolehlivý společník. Informace o nově vložených knihách naleznete na našich webových stránkách.
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Naše knihovna se také zapojila hlasováním našich čtenářů do pořadu Čs. televize Kniha mého
srdce. Nyní v druhém kole mohou čtenáři hlasovat prostřednictvím internetu, a to i v naší knihovně.
Knihami našeho „kozlovického srdce“ se staly do uzávěrky tohoto čísla následující tituly:
Vítězným titulem je kniha autorky Nowak Jenny
Čarodějka po česku
vypůjčena 8×
Druhým titulem je kniha autorky Cookson Catherine
Pastorova dcera
vypůjčena 7×
Třetími tituly jsou knihy od autorky Řeháčkové Věry
Matkou na půl úvazku
vypůjčena 6×
Lásku zlatem nevyvážíš vypůjčena 6×
Mc.Combie Karen
Stella a…
vypůjčena 5×
Ve sledovaném období od 1. 1. 2009 do uzávěrky se vypůjčilo
3718 knih
Počet návštěvníků
616
Nově registrovaných čtenářů
19
Opět apeluji na čtenáře o včasné vrácení knih, i druzí mají nárok si přečíst knihy, které se tímto
nemohou půjčovat.

V dobû letních prázdnin bude provoz knihovny následující:
7. 7. 2009 — 10. 8. 2009 čerpání dovolené
Od 11. 8. 2009 běžný provoz.
Knihovna v Měrkovicích bude jako každoročně po dobu prázdnin uzavřena.

Na závěr bych chtěla poděkovat naší knihovnici Markétě Lovásové, která nějakou dobu
bude trávit nádherné chvíle dovolené, a popřát
jí i miminku zdraví. Markéto děkuji.
Danuše Holubová

Fotografická soutûÏ
Obec Kozlovice vyhlásila fotografickou soutěž pod názvem „Rok na dědině“. Těšíme se na
Vaše pohledy na obec.
Podmínky soutěže:
— Soutěž probíhá od 1. 4. 2009 do 28. 2. 2010
a skládá se ze čtyř kol na téma:
1. kolo Jaro r. 2009 na dědině
uzávěrka 31. 5. 2009
2. kolo Léto r. 2009 na dědině
uzávěrka 31. 8. 2009
3. kolo Podzim r. 2009 na dědině
uzávěrka 30. 11. 2009
4. kolo Zima r. 2009 na dědině
závěrka 28. 2. 2010
— Každý účastník soutěže může zaslat pro
dané kolo soutěže 3 fotografie, které zachycují přírodu nebo zajímavé objekty v obci
Kozlovice (katastr Kozlovice a Měrkovice).
— Soutěž není omezena věkem ani bydlištěm
v Kozlovicích.
— Soutěžící odesláním e-mailu s fotografiemi
uděluje souhlas pořadateli bezplatně použít
fotografie na www stránkách obce a na produktech obce Kozlovice. Autorská práva zůstávají autorovi fotografie.
— Fotografie budou přijímány pouze v el. podobě (formát JPG — kvalita umožňující

zvětšení na formát A4) na adresu vasenda@
kozlovice.cz. Do předmětu e-mailu uveďte
„fotosoutěž“. Ke každé fotografii doplňte
název, lokalitu a kontakt na autora (jméno,
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e-mail, telefon, adresu). Předání je možné
rovněž prostřednictvím (CD, DVD,…).
— Ze soutěže budou vyřazeny prokazatelně
upravené fotografie (fotomontáže, apod.)
— Nejlepších 20 fotografií z každého kola bude
vystaveno v galerii Na chodbě (OÚ) a autoři
budou pozváni na slavnostní vernisáže.
— Hodnocení proběhne formou hlasování na
internetových stránkách obce po ukončení
jednotlivých kol (nebo odbornou porotou).

— Pro vítěze jednotlivých kol a celé soutěže
jsou připraveny drobné ceny.
— Hodnocení proběhne formou hlasování na
internetových stránkách obce po ukončení
jednotlivých kol (nebo odbornou porotou).
— Pro vítěze jednotlivých kol a celé soutěže
jsou připraveny drobné ceny.
Těšíme se na vaše dosud nepoznané pohledy
na naši obec a blízké okolí.
Slávek Vašenda

Komisní prodej knih
V obecní knihovně probíhá komisní prodej
starších knih, které byly vyřazeny z oběhu. Cena
za 1 kus byla stanovena na 10 Kč. V nabídce jsou
tituly všech žánrů od pohádek po vážnou litera-

turu. Vybrané knihy zaplatíte v knihovně u paní
Holubové.
Provozní doba viz. http://www.kozlovice.cz.
Ukončení prodeje 31. 8. 2009.

Dětský den
V sobotu 13. června ve 14.00 hodin společně
s našimi dětmi oslavíme jejich svátek. V areálu
u hasičské zbrojnice jsou připraveny soutěže
o malé sladkosti pro nejmenší i jejich starší kamarády, kteří již chodí do školy. Soutěže připravují společně s kulturní komisí žáci devátých
tříd, pro které to bude jistě krásné rozloučení se
školou i spolužáky a kamarády z nižších ročníků. Bude se soutěžit v manuálních i sportovních
dovednostech, proto nezapomeňte vhodnou
obuv. Divadelní společnost zahraje pohádku
O rybářovi a jeho ženě, do které aktivně zapojí
i malé diváky. Můžete si i zazpívat společně se
školním sborem, který řídí paní učitelka Eva
Kvapilová nebo se skupinou Slavíci ze sdružení
Slavík Moravia pod vedením Slávka Vašendy.

Paní vychovatelka Lidka Kožuchová připravila
spolu se svými svěřenci ze školní družiny
country tance a juniorky z SPV Kozlovice předvedou své taneční variace. Pes je nejlepší přítel
člověka, proto jsme pozvali členy kynologické
organizace, aby převedli ukázku výcviku a poslušnosti svých čtyřnohých kamarádů. A když
budete mít hlad nebo žízeň, rada rodičů připravila občerstvení pro malé i velké návštěvníky.
Výtěžek z prodeje bude věnován na podporu
sportovních a kulturních aktivit základní i mateřské školy. Cukrárna Lucie nabídne zmrzlinu,
ledovou tříšť a zákusky. Pořadatelé Obec Kozlovice, Rada rodičů při ZŠ a MŠ Kozlovice a Základní škola a Mateřská škola Kozlovice se těší
na Vaši návštěvu.
Jaroslav Vašenda

Připravované kulturní, sportovní a společenské akce:
13. 6. 2009 … Dětský den
18. 6. 2009 … Beskydský pohár ve skoku na lyžích
21. 6. 2009 … Předehrávka žáků Lenky Lepíkové
24. 6. 2009 … Reiningové závody
25. 6. 2009 … Reiningové závody
26. 6. 2009 … Reiningové závody
27. 6. 2009 … Setkání s přáteli z Kozlovic u Přerova
04. 7. 2009 … IMMORTAL SHADOWS vol. 12
04. 7. 2009 … Mini Cup 2009
25. 7. 2009 … Pastýři Na Mlýně

15. 8. 2009 … OPEN AIR FEST vol. 10
15. 8. 2009 … Mistrovství ČR ČJF v jezdectví
16. 8. 2009 … Mistrovství ČR ČJF v jezdectví
22. 8. 2009 … Dětské odpoledne v Měrkovicích
05. 9. 2009 … Pohárová soutěž hasiči
12. 9. 2009 … Obecní slavnost Kozlovice 2009
Podrobnější informace o připravovaných akcích
najdete na internetových stránkách obce, případně
na plakátovacích plochách.
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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 Zastupitelstva obce Kozlovice — 2. 3. 2009
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Nepřítomni: 2 členové zastupitelstva (omluveni)
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnilo pět občanů.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce jsou splněna.
— Od 1. 4. 2009 se obec stává plátcem DPH
(byla provedena registrace u FÚ F–M) —
z ekonomického hlediska bude pro obec výhodné — možná vratka DPH za uplynulých
12 měsíců by mohla činit cca 400 tis. Kč).
— Publikace Měrkovice (220 let) — připravena,
probíhají konzultace, je otázkou kolik objednat výtisků — cca 200 ks.
Publikace Kozlovice — obnovené vydání,
nedochovaly se negativy, vše bylo nutno
přepsat, naskenovat foto a obrázky.
Pan starosta poděkoval všem, kteří se podílejí na přípravě obou publikací.
— Kanalizace — bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracovává se PD pro stavební povolení, žádost o dotaci, PRVKÚK. Proběhlo jednání s generálním ředitelem SmVaK Ostrava
a. s. o prodeji stávající splaškové kanalizace,
podána žádost o spolufinancování nové kanalizace, oslovena KB o posouzení možnosti poskytnutí dalšího úvěru.
— Lokalita Fojtíková — podepsány budoucí
kupní smlouvy se zájemci o stavební pozemek (neuzavřena pouze v jednom případě
z finančních důvodů), poptávky, vytyčení,
přípravné práce, uhrazen poplatek ČEZu —
do 6 měsíců má povinnost realizovat.
— PD Sběrný a technický dvůr — zamítavé stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města F–M (biokoridor,
dřeviny).
— Žádost o dotaci na hasičárnu se zpracovává.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.

2. Rozpočet obce na rok 2009
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce
i elektronické úřední desce a na dalších obvyklých místech.
Proti loňskému roku byly poníženy daňové příjmy — DPH a daň z příjmu právnických osob
o 10 %, v příjmech se dále počítá s částkami za
prodej pozemků v lokalitě Fojtíková.
Výdaje — výstavba lokalita Fojtíková, přípravné
práce na kanalizaci (PD, inženýrská činnost),
splátky úvěru, PD sběrný dvůr.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši
39 191 000 Kč. Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu jsou dána zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele — je
předloženo paragrafové znění. Po schválení
rozpočtu bude provedeno jeho rozpracování
podle podrobné rozpočtové skladby.
Pan starosta předložil návrh, aby zastupitelstvo
obce pověřilo radu obce schvalováním rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Kozlovice na rok 2009 ve výši 39 191 000
Kč.
Zároveň pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření do výše 500 000 Kč v jednotlivém případě.
3. Dotace
Každá obec je povinna zajistit základní dopravní obslužnost na území obce a hradit 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.
3.1 Dotace ČSAD Frýdek–Místek a. s. k zajištění
dopravní obslužnosti
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Na úhradě celkové prokazatelné ztráty se 20 %
podílí město Frýdek–Místek, 20 % obec Metylovice, 30 % obec Palkovice, 30 % obec Kozlovice.
V roce 2008 činila dotace ČSAD Frýdek–Místek
a. s. 90 000 Kč, pro letošní rok požaduje ČSAD
Frýdek–Místek dotaci ve výši 94 500 Kč.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
obce k podpisu Smlouvy o závazku veřejné
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území
obce Kozlovice na pokrytí prokazatelné ztráty
ve výši 94 500 Kč s ČSAD Frýdek–Místek a. s.
3.2 Dotace Veolia Transport Morava a. s. k zajištění dopravní obslužnosti
V roce 2008 činila dotace 97 290 Kč, pro letošní
rok požaduje dopravce dotaci ve výši 103 140 Kč.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
obce k podpisu Smlouvy o závazku veřejné
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, na území obce
Kozlovice na pokrytí prokazatelné ztráty ve výši
103 140 Kč s Veolia Transport Morava a. s.
3.3 Dotace Římskokatolické farnosti Kozlovice
Římskokatolická farnost Kozlovice, Kozlovice č.
154 podala žádost o finanční příspěvek na nové
pohánění zvonů. Podle předběžného rozpočtu
budou činit náklady na opravu 206 453 Kč. Ve
schváleném rozpočtu obce na rok 2009 je v §
5330 Údržba církevního majetku částka 100 000
Kč. Podle zákona o obcích rozhoduje o poskytování dotací nad 50 000 Kč zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Kozlovice, Kozlovice č. 154 na
nové pohánění zvonů ve výši 100 000 Kč. Uznatelnými náklady jsou výdaje čerpané od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2009.
4. Individuální žádost o změnu ÚP
Zastupitelstvo obce přijalo na svém zasedání
dne 14. 6. 2007 usnesení č. 36/2007 ve znění:
Zastupitelstvo obce se nebude v průběhu projednávání změny územního plánu nebo tvorby
nového územního plánu obce Kozlovice vyjadřovat k novým požadavkům na změnu územního plánu s výjimkou požadavků, kdy navrhovatel změny prohlásí, že provede úplnou úhradu
nákladů na zpracování změny a na mapové
podklady v souladu s ustanovením § 45 odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).
Ve smyslu tohoto usnesení obdržela obec žádost o změnu ÚP.

Kozlovice
V současné době probíhá změna č. V. Obec
musí do roku 2015 pořídit nový územní plán.
Pokud by zastupitelstvo schválilo pořízení další
změny, může se stát, že nebude dokončena do
doby zahájení pořízení nového územního
plánu. Z toho důvodu se zastupitelé shodli na
tom, že není vhodné pořizovat další změnu.
Pan starosta projednal s žadatelem, tuto problematiku mu vysvětlil.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zahájením
další změny stávajícího územního plánu obce
Kozlovice.
5. Nákup a prodej majetku
5.1 Nákup pozemku (lokalita Fojtíková)
V lokalitě Fojtíková bylo odděleno celkem 16
stavebních pozemků, 2 stavební místa vlastní
původní majitelka pozemků. Dle dohody by
měla uhradit náklady na vybudování inženýrských sítí k hranici těchto dvou pozemků.
Při jednání s majitelkou bylo navrženo následující řešení: pozemek byl rozdělen na dvě části,
jednu nově odměřenou parcelu ve výměře 1000
m2 odprodá vlastník pozemku obci Kozlovice za
cenu 50 Kč/m2, obec pak tento pozemek prodá
zájemci o stavební parcelu za schválenou cenu,
která nyní činí 870 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku
p. č. 2890/33 k. ú. Kozlovice o výměře 1000 m2
za cenu 50 000 Kč a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
5.2 Pozemky bývalého koupaliště
Prodej nemovitostí byl realizován v roce 2004
na základě veřejné nabídky (úřední deska, regionální tisk, internetové stránky obce). Prodej
byl podmíněn vybudováním ubytování, zachováním restauračních služeb a vybudováním
sportovně relaxačního areálu. Obec obdržela
dvě nabídky (firma BODRO Racing, s. r. o. — nabídková cena 950 000 Kč, firma Cvrk s. r. o. —
nabídková cena 800 000 Kč).
Obec prodala tyto nemovitosti za cenu 950 000
Kč firmě BODRO Racing s. r. o. Cena dle znaleckého posudku, který zajišťovala obec, činila
1,4—1,6 mil Kč. Přílohou kupní smlouvy byla
dokumentace a územní rozhodnutí. Smlouva
obsahovala ustanovení, že pokud nový vlastník
do roku 2011 nedokončí a neuskuteční kolaudaci areálu, uhradí obci pokutu 500 000 Kč. Zároveň bylo ve smlouvě sjednáno předkupní
právo k této nemovitosti.
Bylo dokončeno dědické řízení po zemřelém jediném společníku BODRO Racing s. r. o.). Právní zástupce nového majitele předložil obci Koz-
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lovice návrh na odkoupení nemovitostí za cenu
dle znaleckého posudku 2 647 380 Kč. Obec se
má do 2 měsíců vyjádřit, zda bude uplatňovat
předkupní právo (právní zástupce nepředložil
plnou moc, neběží lhůta).
Pozemky areálu koupaliště se nacházejí podle
územního plánu v zóně bydlení s možností výstavby RD.
Návrh člena zastupitelstva — obec by mohla využít na vybudování parkoviště.
Pan starosta — v současné době obec neuvažuje s budováním dalšího parkoviště. Stávající
parkovací plochy byly dostačující i při konání
Souznění.
Připomínka z řad přítomných občanů — na parkování by toto místo nebylo vhodné, doporučuje využít plochu před nákupním střediskem.
Pan starosta — plocha před nákupním střediskem není ve vlastnictví obce, je zde nutno zachovat příjezd pro zásobování. Je zpracována studie
na přestavbu budovy na 20—30 bytů, v případě,
že by se uskutečnil tento záměr, bude nutno vyřešit parkovací plochy pro majitele bytů.
Po diskuzi a podaných návrzích většina členů
zastupitelstva zastává názor, že nemovitost –
areál koupaliště — je značně zchátralá a neudržovaná a obec by ji nijak nevyužila. K názoru
většiny členů zastupitelstva se připojili i přítomní občané.
Zastupitelstvo obce se vzdává předkupního
práva na odkoupení pozemků bývalého areálu
koupaliště.
5.3 Prodej a nákup pozemků v chatovišti
(horní konec)
Na základě geometrického plánu č. 920—
140/2004, kterým bylo provedeno zaměření
skutečného průběhu komunikace v chatovišti
horní konec, nebylo možno zapsat změnu
vlastnictví v katastru nemovitostí (parcely byly
tvořeny díly parcel, na kterých bylo v minulosti
zřízeno věcné břemeno bez geometrického zaměření). V tomto případě se vychází ze skutečnosti, že věcným břemenem je zatížen celý pozemek. Z toho důvodu Katastrální úřad F–M zastavil řízení ve věci povolení vkladu u všech
předložených kupních smluv a musel být vyhotoven nový geometrický plán. Došlo k novému
očíslování parcel, výměra zůstává nezměněna.
Nákup pozemků:
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje nákup
nově odměřeného pozemku p. č. 1991/5 k. ú.
Kozlovice ve výměře 31 m2 odděleného z pozemku p. č. 1991/1 k. ú. Kozlovice. Kupní cena
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činí 75 Kč/m2, celkem 2 325 Kč. Zároveň ruší
usnesení č. 50/2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje nákup
pozemku — dílu „g“ ve výměře 1 m2 odděleného z pozemku parc. 1991/3 k. ú. Kozlovice.
Kupní cena činí 75 Kč/m2, celkem 75 Kč. Zároveň ruší usnesení č. 51/2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje nákup
pozemku — dílu „a“ ve výměře 9 m2 odděleného z pozemku p. č. 1990/15 k. ú. Kozlovice.
Kupní cena činí 75 Kč/ m2, celkem 675 Kč. Zároveň ruší usnesení č. 52/2006.
Prodej pozemků:
Záměr prodeje obecních pozemků byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kozlovice
od 10. 2. 2009 do 26. 2. 2009.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
obecních pozemků p. č. 1990/39 ve výměře 129
m2 ( oddělen z pozemku p. č. 1990/20), p. č.
3991/5 k. ú. Kozlovice ve výměře 79 m2 ( oddělen z pozemku p. č. 3991/1) a parc. č. 1996/6
k. ú. Kozlovice ve výměře 15 m2 (parcelu tvoří
díl „i“ ve výměře 5 m2 oddělený z pozemku p. č.
1994 a díl „n“ ve výměře 10 m2 oddělený z pozemku p. č. 1996/1) — celkem 223 m2. Kupní
cena činí 75 Kč/m2, celkem 16 725 Kč. Zároveň
ruší usnesení č. 59/2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
obecních pozemků p. č. 1990/42 k. ú. Kozlovice
ve výměře 112 m2 (oddělen z p. č. 1990/20)
a parc. č. 3991/8 k. ú. Kozlovice ve výměře 16 m2
(oddělen z p. č. 3991/1) — celkem 128 m2.
Kupní cena činí 75 Kč/m2, celkem 9 600 Kč. Zároveň ruší usnesení č. 31/2005.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
pozemku p. č. 1990/43 k. ú. Kozlovice ve výměře 8 m2 (oddělen z p. č. 1990/20) a parc. č.
1990/45 k. ú. Kozlovice ve výměře 34 m2 (oddělen z p. č. 1990/28) — celkem 42 m2. Kupní cena
činí 75 Kč/m2, celkem 3 150 Kč. Zároveň ruší
usnesení č. 58/2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
pozemku p. č. 3993/3 k. ú. Kozlovice ve výměře
41 m2 (parcelu tvoří díl „f“ ve výměře 4 m2 oddělený z pozemku p. č. 1990/28 a díl „vů ve výměře 37 m2 oddělený z pozemku p. č. 3993/2).
Kupní cena činí 75 Kč/m2, celkem 3 075 Kč. Zároveň ruší usnesení č. 57/2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
pozemků p. č. 1990/46 k. ú. Kozlovice ve výměře 4 m2 (oddělen z pozemku p. č. 1990/28), p. č.
3993/6 k. ú. Kozlovice ve výměře 14 m2 (oddělen
z pozemku p. č. 3993/1) a p. č. 1990/44 k. ú. Koz-
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lovice ve výměře 5 m2 (oddělen z pozemku p. č.
1990/24) — celkem 23 m2. Kupní cena činí 75
Kč/m2, celkem 1 725 Kč. Zároveň ruší usnesení
č. 56/2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
pozemků p. č. 3993/5 k. ú. Kozlovice ve výměře
11 m2 (oddělen z pozemku parc. č. 3993/1)
a p. č. 1990/47 k. ú. Kozlovice ve výměře 68 m2
(oddělen z p. č. 1990/24) — celkem 79 m2.
Kupní cena činí 75 Kč/m2, celkem 5 925 Kč. Zároveň ruší usnesení č. 55/2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
pozemků p. č. 3993/4 k. ú. Kozlovice ve výměře
22 m2 (oddělen z p. č. 3993/1) a p. č. 1990/24 ve
výměře 177 m2 (parcelu tvoří díl „s“ ve výměře
15 m2 oddělený z pozemku parc. č. 2001/9 a díl
„c“ ve výměře 162 m2 oddělený z p. č. 1990/24)
— celkem 199 m2.
Kupní cena činí 75 Kč/m2, celkem 14 925 Kč. Zároveň ruší usnesení č. 54/2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
části obecního pozemku p. č. 2001/9 k. ú. Kozlovice — díl „t“ ve výměře 10 m2. Kupní cena
činí 75 Kč/m2, celkem 750 Kč. Zároveň ruší
usnesení č. 53/2006.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje prodej
obecního pozemku p. č. 1995 k. ú. Kozlovice ve
výměře 298 m2. Kupní cena činí 100 Kč/m2, celkem 29 800 Kč. Zároveň ruší usnesení č. 49/2008.
5.4 Záměr prodeje stávající splaškové kanalizace
Proběhlo jednání s SmVaK Ostrava a. s. ohledně
prodeje stávající splaškové kanalizace. Kanalizace se nezapisuje do katastru nemovitostí. Byl
učiněn dotaz na Ministerstvo vnitra ČR, oddě-

lení dozoru Ostrava, zda obec musí zveřejnit
záměr prodeje kanalizace.
Dle sdělení MV ČR to není povinností, ale na
druhou stranu doporučují tento záměr předem
zveřejnit.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
stávající splaškové kanalizace, která jev majetku
obce, a pověřuje starostu obce dalším jednáním
se SmVaK Ostrava a. s.
6. Různé
6.1 Žaloba ing. Jaroslava Rodzenáka
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s usnesením Okresního soudu ve F–M ve věci žaloby
ing. Jaroslava Rodzenáka proti žalované Obec
Kozlovice o zaplacení částky 8 999 948 Kč.
Stále se jedná o problémy z roku 1998 — výstavba plynofikace.
Pan starosta oslovil bývalého právního zástupce
obce v této věci. Ten už praxi nevykonává, takže
byl osloven právní zástupce, který byl rovněž do
celé problematiky v minulosti zasvěcen. Byla
podepsána plná moc a podáno odvolání. Všechny tyto dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce bere předložené dokumenty a informace na vědomí a souhlasí s postupem starosty, tj. podpisem plné moci právnímu
zástupci a podáním odvolání.
6.2 Dodatek k mandátní smlouvě s TS a. s.
Bylo zřízeno 6 nových světelných bodů — navýšení o 775 Kč měsíčně (4,30 Kč/světelný bod).
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3
k mandátní smlouvě č. 107/600/2004 k zajištění
komplexní dodávky světla, zajištění odborné
správy, provozu, oprav a údržby veřejného
osvětlení.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 16. 3. 2009
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— po mnoha letech byla na obecním úřadě nainstalována nová telefonní ústředna;
— probíhá příprava žádosti o dotaci na dostavbu splaškové kanalizace;
— probíhá příprava žádosti o dotaci na opravu
hasičské zbrojnice.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
2. Rada schvaluje ukončení nájmu bytu č. 4
v objektu č. p. 350 dohodou k 30. 4. 2009.

Rada dle seznamu žádostí schvaluje pronájem
bytu č. 4 v objektu č. p. 350 dalšímu zájemci.
3. Rada obce Kozlovice schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého
rozsahu — „Technická infrastruktura lokalita
Fojtíková“ uchazeče INSTALL CZ, s. r. o., Na
Baštici 168, 738 01 Staré Město za nabídkovou
cenu 2 919 134 Kč včetně DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
4. Rada schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 2001/1 k. ú. Kozlovice o výměře cca
1000 m2 za účelem využití jako zahrádka. Nájemné je stanoveno dle schválených podmínek.
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5. Rada souhlasí s bezúplatným uzavřením věcného břemene na část obecního pozemku p. č.
506/8 k. ú. Kozlovice, a to za účelem vybudování trativodu pro odvodnění budoucí přístavby
provozovny stolařství.

13. Radě byl předložen seznam knih obecní knihovny Kozlovice, které jsou určeny k vyřazení,
jedná se především o knihy zastaralé a opotřebené. Rada seznam knih k vyřazení schvaluje
a navrhuje prodej těchto knih za 10 Kč/ks.

6. Radě byl předložen návrh na rozdělení hospodářských výsledků ZŠ Kozlovice do fondů.
Rada návrh ZŠ a MŠ Kozlovice na rozdělení hospodářských výsledků do fondů schvaluje.

14. Radě byl předložen návrh koordinační dohody mezi obcí Kozlovice a Policií České republiky. Předmětem dohody je vzájemná spolupráce při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
Rada s návrhem koordinační smlouvy souhlasí
a pověřuje starostu jejím podpisem.

7. Radě byl předložen návrh ZŠ a MŠ Kozlovice
o zvýšení pronájmu kuchyně na 100 Kč/hod.
a učebny ZŠ na 70 Kč/hod. Rada zvýšení nájmu
kuchyně a učeben ZŠ Kozlovice dle návrhu
schvaluje.
8. Radě byl předložen návrh ZŠ a MŠ Kozlovice
o změnu výše odpisu z důvodu navýšení hodnoty budovy ZŠ.
Rada návrh na změnu odpisu budovy ZŠ Kozlovice schvaluje
9. Radě byl předložen návrh rozpočtu ZŠ a MŠ
Kozlovice na rok 2009. Rada předložený návrh
rozpočtu ZŠ a MŠ Kozlovice na rok 2009 schvaluje.
10. Rada schvaluje panu Pavlu Bauerovi z Bašky
pronájem sálu obecního úřadu za účelem pořádání hudební produkce k poslechu a tanci na
tyto termíny: 21. 3. 2009, 18. 4. 2009, 9. 5. 2009
a 2. 10. 2009.
11. Rada schvaluje sboru dobrovolných hasičů
Kozlovice pronájem sálu obecního úřadu za
účelem pořádání krmášové zábavy v termínu
3. 10. 2009.
12. Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo
mezi obcí Kozlovice a firmou DIGIS s. r. o., Gen.
Sochora 6176, P.O.B. 187, 708 00 Ostrava,
v předmětu díla — tvorba GIS obce Kozlovice
pro rok 2009 .
Rada s návrhem smlouvy souhlasí a pověřuje
starostu jejím podpisem.

15. Starosta informoval radu o žádosti současné
kronikářky paní Kateřiny Lepíkové o ukončení
činnosti kronikáře po dokončení kroniky za rok
2008. Jako nový kronikář je navržena paní Helena Nedvědová — záležitost s ní byla projednána.
Rada souhlasí s ukončením činnosti kronikáře
paní Kateřiny Lepíkové a zároveň děkuje za odvedenou práci.
Rada schvaluje paní Helenu Nedvědovou kronikářem obce Kozlovice.
16. Radě byl předložen návrh na úpravu cen za
pronájem kontejneru ze současných 30 Kč/den
na 50 Kč bez DPH/den a za pronájem smuteční
obřadní síně ze současných 200 Kč na 500 Kč
bez DPH/obřad. Rada s navrženou úpravu cen
souhlasí.
17. Radě byl předložen návrh na možnost nabídnout umístění reklamních tabulí firmám
v objektu SRC ve velké tělocvičně. Rozměry reklamních tabulí mohou být ve dvou variantách,
a to 3,45 m × 1 m za cenu 5000 Kč/rok a 1,72
m × 1 m za cenu 3000 Kč/rok. Dále byly pořízeny badmintonové rakety a míčky pro možnost
zapůjčení návštěvníkům SRC, navržená cena
zapůjčení rakety je 20 Kč/ks a 10 Kč za míček.
Rada souhlasí s předloženým návrhem nabídky
umístění reklamy včetně půjčování sportovního náčiní a navržené ceny schvaluje.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 30. 3. 2009
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— probíhá příprava pro vydání nové knihy 220
let Měrkovic;
— probíhá příprava pro II. vydání 700 let Kozlovic.

Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
2. Radě byla předložena žádost o pronájem
obecního bytu z důvodu založení vlastní domácnosti. V současné době není žádný obecní byt
volný. Rada bere žádost na vědomí a souhlasí se
zařazením žádosti do seznamu žadatelů o byt.
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3. Rada schvaluje panu Pavlu Bauerovi z Bašky
pronájem sálu obecního úřadu za účelem pořádání hudební produkce k poslechu a tanci v termínu 13. 6. 2009.
4. Rada neschvaluje finanční příspěvek Střední
škole, Základní škole a Mateřská škole logopedické, Frýdek–Místek, Pionýrů 767, příspěvkové
organizaci.
5. Na základě změny daňového režimu, kdy od
1. 4. 2009 se stává obec Kozlovice plátcem daně
z přidané hodnoty, byly radě předloženy všechny
ceníky v minulosti schválené. Ceníky byly upraveny a byla zohledněna DPH. Dále byl radě předložen vypracovaný návrh pronájmu sálu a ostatních využitelných prostor budovy obecního
úřadu, který upřesňuje skutečné náklady spojené

s provozem při konání akcí. Tyto náklady byly
dlouhodobě vysledovány při různých typech akcí
konaných v prostorách budovy obecního úřadu.
Rada ruší ceníky: č. 04/2003, 06/2005, 01/2006,
02/2006, 02/2007, 02/2008, 03/2008, 04/2008,
05/2008, 06/2008, 07/2008, 01/2009, 02/2009
a zároveň schvaluje ceníky: 03/2009 — Pronájem sálu a místností v budově OÚ, 04/2009 —
Vodné z veřejného vodovodu obce Kozlovice,
05/2009 — Stočné objektů napojených na ČOV
Kozlovice horní konec, 06/2009 — Služby dopravy a mechanismy, 07/2009 — Zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji OÚ Kozlovice, 8/2009 —
Ukládání některých odpadů na skládku v Kozlovicích, 9/2009 — Pronájem smuteční obřadní
síně, 10/2009 — Kopírování písemností pro veřejnost, 11/2009 — Hlášení v místním rozhlase.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 15. 4. 2009
Jednání se zúčastnili 4 členové rady — omluven Pustka Stanislav
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— byla získána dotace do obecní knihovny
(52 tis. Kč) pro pořízení nového hardware
a software;
— byla získána dotace ze společného projektu
„Řemeslo má zlaté dno“ s kulturním střediskem Dolný Kubín ve výši 7 100 eur — Kozlovice jsou partnerem na české straně;
— dokončuje se žádost o dotaci na opravu hasičské zbrojnice;
— na ministerstvo zemědělství byla podána
žádost o dotaci na dostavbu kanalizace;
— byla zahájena stavba IS v lokalitě Fojtíková;
— bylo provedeno rozšíření VO směr Tichá.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Radě byla předložena cenová nabídka firmy TS
a. s. Frýdek–Místek na stavbu veřejného osvětlení v lokalitě Fojtíková. Nabídková cena bez výkopových prací činí 246 727 Kč včetně DPH.
Rada s nabídkovou cenou souhlasí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
3. Rada schvaluje pronájem obecních pozemků
PK p. č. 565 o výměře 214 m2 a PK p. č. 569 o výměře 2930 m2 k zemědělským účelům. Nájemné je stanoveno dle schválených podmínek.
4. Rada schvaluje zřízení věcného břemene na
část obecního pozemku p. č. 804/48 za účelem
příjezdu k parcele č. 804/61.

5. Rada obce schvaluje podání projektu — Rekonstrukce Základní školy Kozlovice do 2.
výzvy — LEADER 2007—2013 v Místní akční
skupině Pobeskydí — zájmové sdružení právnických osob. Název hlavního opatření/podopatření: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby.
6. Radě byla předložena žádost Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm, Horní ulice 220, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm o finanční podporu činnosti Společnosti a periodika Hlasy muzea ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
Rada Muzejní a vlastivědné společnosti ve
Frenštátě pod Radhoštěm schvaluje finanční
příspěvek ve výši 1000 Kč.
7. Radě byly předloženy žádosti o dotace spolků
a organizací obce Kozlovice, které splnily podmínky vyhlášeného Programu na podporu
spolkové činnosti v obci Kozlovice — aktivit
v oblasti sportu, kultury a využití volného času
pro rok 2009. Z předložených žádostí bylo patrné, že ne všichni zcela pochopili vyhlášené
podmínky, i když dvakrát proběhlo školení. Některé požadavky byly krácené.
Rada schvaluje dotace spolkům a organizacím
obce z Programu na podporu spolkové činnosti
v obci Kozlovice — aktivit v oblasti sportu, kultury a využití volného času pro rok 2009. Výše
přiznaných dotací a jejich užití je přílohou tohoto zápisu (viz internet).
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 11. 5. 2009
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva (omluven)
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnili tři občané.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce jsou splněna (podepsány smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti; poskytnuta dotace Římskokatolické farnosti; proveden nákup pozemku od paní
Fojtíkové — proveden vklad do katastru nemovitostí; koupaliště — odeslána odpověď
na nabídku, požadována plná moc; probíhají nákupy a prodeje v chatovišti; proběhla
další jednání s SmVaK — prodej stávající kanalizace a dofinancování nové; ve věci žaloby ing. Rodzenáka se nic nezměnilo).
— V souvislosti s plátcovstvím DPH od 1. 4.
2009 byly upraveny všechny ceníky (změny
hlavně u pronájmu místností OÚ, poslední
úprava ceny pronájmu místností byla v roce
2003, cena byla velmi nízká, pokrývala cca
30 % nákladů, dlouhodobě byla sledována
spotřeba vody, plynu, elektřiny, cena byla
stanovena pro letní a zimní období, pro stolovou úpravu, nestolovou úpravu, pro účely
pořádání prodejních a předváděcích akcí,
ani nové ceny nejsou výdělečné, měly by
pokrýt alespoň náklady).
— Kanalizace — bylo vydáno územní rozhodnutí a podána žádost o stavební povolení.
Dále podána žádost o dotaci na Mze ČR —
žádost o zařazení do seznamu žadatelů. Obdrželi jsme odpověď o zařazení — o dalším
postupu budeme informováni.
— Vodovod — vyskytly se časté poruchy na
hlavním řádu — byly odstraněny. Připravuje
se posílení v oblasti horního konce.
Obec měla záměr v souladu s Plánem obnovy vodovodů a kanalizací současně s výstavbou kanalizace obnovovat stávající vodovodní řád — v praxi nejde provést — technicky ani finančně.
Obec bude muset postupně provádět zaměření vodovodního řádu pro zřizování věcných břemen.
— Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Fojtíková — je dokončena splašková kanalizace,
dešťová před dokončením, provedena
skrývka zeminy pro stavbu komunikace.

—
—
—

—
—

—

—

Z důvodu změny technologie dojde k úspoře finančních prostředků — místo strusky
bude použita výkopová zemina — provede
se stabilizace zeminy (mechanizmy vlastní
fa Milata).
Rozšíření vodovodního řádu v této lokalitě
bude zajišťovat obec vlastními mechanizmy
a pracovníky.
Plynovod bude provádět firma dle nejvýhodnější cenové nabídky (výkopové a zásypové práce provede obec), po dokončení
obec nabídne k odprodeji Sm plynárenské
a. s.
Proběhly kontroly použití prostředků státní
dotace na SRC Kozlovice — Finanční úřad
F–M a Ministerstvo financí ČR — bez závad.
Proběhl přezkum hospodaření obce (audit)
pracovníky odboru kontroly MSK — bez připomínek.
Obec získala následující dotace:
Program VISK3 knihovna — 52 tis. Kč —
změna knihovního systému — 30 % podíl
obce — nákup počítačů.
Řemeslo má zlaté dno — cca 7 tis. Euro (organizace jarmarku a Souznění).
Společná žádost SMOPO — cca 70 tis. Kč na
obecní slavnost — 40 % podíl obce.
Zadán tisk publikace o Měrkovicích.
Projekt Technický a sběrný dvůr — proveden geologický průzkum, podána žádost
o vydání územního rozhodnutí, vlastníci
sousedních pozemků podali připomínku —
žádost o posouzení vlivu na životní prostředí.
Přístup ke stávajícímu sběrnému dvoru —
řeší se problémy s vlastníkem pozemku,
Magistrát města Frýdku–Místku, odbor
územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, vydal vlastníku pozemku Územní souhlas se záměrem —
předmětem je oplocení části pozemku, kde
vede účelová komunikace. Obec požádala
o přezkum vydaného územního souhlasu.
Informaci o podaném záměru nezveřejnil
žadatel na veřejně přístupném místě, obec
nebyla informována.
Nejbližší kulturní a společenské akce —
Tanec bez hranic, 100 let SDH, dětský den,
skoky, Fleret ve spolupráci s Relax v podhůří Beskyd.
Tanec bez hranic dne 23. 5. 2009, sál OÚ —
organizátor SPV o. s. Kozlovice. Informaci
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podala paní Bc. Lenka Nevludová: občanské
sdružení obdrželo na tuto akci dotaci z evropských prostředků pro regionální rozvoj,
jedná se o přehlídku moderních tanců, vystoupí děti a junioři SPV Kozlovice, Kulturního domu v Bialsko Biale a ZUŠ Frýdlant
n. O. Vstup zdarma, přítomné pozvala na
tuto akci.
100 let SDH — oslavy 30. 5. 2009, areál u hasičské zbrojnice, informaci podal pan Libor
Král:
přehlídka techniky, ukázka zásahu hasičů —
asistence Střední zdravotnická škola F–M —
ukázka první pomoci, představení techniky
sborů okolních obcí, vysokozdvižná plošina,
vyprošťovací vozidlo, ukázka lezecké techniky, účast Policie ČR — zásahová jednotka,
ukázka činnosti mladých hasičů, hudba, občerstvení — pozval přítomné na tuto akci.
Skoky — Beskydský pohár ve skoku na lyžích — zahájení letos v Kozlovicích, čtvrtek
18. 6. 2009.
Příprava vystoupení skupiny Fleret dne 30. 6.
2009 — zajišťuje Relax v podhůří Beskyd —
spoluorganizátor obec.
Relax v podhůří Beskyd připravuje provoz
silničního vláčku, trasa — Hukvaldy — Kozlovice.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Informace velitele JSDHO III
Pan starosta představil nového velitele jednotky
pana Tomáše Pavláta.
V úvodu v krátkosti informoval o základních
působnostech obcí podle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně:
1. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce, která provádí hašení požárů a záchranné
práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle
zvláštního právního předpisu (zákon o integrovaném záchranném systému) ve svém územním obvodu;
Členům jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech v mimo pracovní době poskytuje
odměnu;
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce;
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce;
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d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany;
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce;
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se
ve své pracovní době nebo v době, ze které mu
plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně
výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru
nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy;
g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky;
h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je financována z rozpočtu obce.
Předal slovo veliteli jednotky sboru dobrovolných hasičů panu Tomáši Pavlátovi, který informoval o činnosti jednotky.
Jednotku tvoří 24 členů, 1 velitel jednotky, 5 velitelů družstev (k získání odbornosti musí absolvovat kurz velitele družstva — platnost 5
roků, 1 × ročně se musí zúčastnit dvoudenního
školení), 18 nositelů dýchací techniky — (musí
absolvovat dvoudenní kurz — teorie, praxe), je
potřeba dobrá fyzická kondice, 7 strojníků —
(pro získání odbornosti musí absolvovat kurz, 1
× ročně se účastní školení), 5 členů obsluhy motorových pil (musí absolvovat kurz — přezkoušení 1 × za 2 roky).
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů
se zúčastnili dvou stáží — zařazení do činnosti
profesionálních hasičů.
V letošním roce jednotka vyjela ke 2 požárům, 1
dopravní nehodě, 1 × otevření bytu.
Vyhlášení požáru už se neprovádí sirénou,
každý člen jednotky obdrží v případě nutnosti
výjezdu SMS, tuto informaci obdrží rovněž starosta a místostarosta obce.
Na vyzbrojení 1 člena jednotky je třeba počítat
cca 25 tis. Kč.
Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů poděkoval za přízeň — především při schvalování
rozpočtu obce.
Pan starosta poděkoval za vystoupení a všem
členům za práci, která je konána v jejich volném čase.
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Zastupitelstvo obce bere informace starosty
a velitele JSDHO Kozlovice na vědomí
a jednotce sboru dobrovolných hasičů děkuje
za dosavadní práci.
3. Rozpočtové změny
Pan starosta informoval o plnění rozpočtu
k 04/2009 — výdaje činí 21 % schváleného rozpočtu na rok 2009, příjmy činí 39 % schváleného rozpočtu. Daňové příjmy jsou k 04/2009
vyšší oproti schválenému rozpočtu — činí 6 496
tis. Kč, ve srovnání s loňským rokem jsou nižší
o 392 tis. Kč.
Rozpočtové změny nad 500 tis. Kč a úpravy
nebo doplnění rozpočtové skladby schvaluje
zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu
a rozpočtové změny dle předloženého návrhu
v celkové výši — 1 139 480 Kč.
4. Obecní pozemky
4.1 Prodej pozemků — majetkoprávní vypořádání v lokalitě Fojtíková
Geometrickým zaměřením byly odděleny rovněž části pozemků, které užívají občané bez
majetkoprávního vypořádání. Majetkoprávní
vypořádání proběhne mezi obcí a občany
(záměr prodeje včetně kupní ceny schválilo ZO
dne 11. 5. 2006).
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku p. č. 2890/28 k. ú. Kozlovice ve výměře 14 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 2890/29 k. ú. Kozlovice ve výměře 19 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku p. č. 2890/30 k. ú. Kozlovice ve výměře
6 m2.
4.2 Zrušení žádosti na odprodej pozemku v lokalitě Fojtíková
Zastupitelstvo obce dne 5. 12. 2008 přijalo
usnesení 66/2008 — Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 2890/12
k. ú. Kozlovice o výměře 1342 m2.
Nebyla uzavřena kupní smlouva (finanční krize)
a firma na vlastní žádost od koupi odstupuje.
Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 66/2008
— ruší prodej pozemku p. č. 2890/12 k. ú. Kozlovice.
4.3 Zástavní smlouva — pozemek lokalita Fojtíková
Při schvalování prodeje pozemků v lokalitě Fojtíková bylo zastupitelstvo informováno, že
v případě poskytnutí úvěru na koupi pozemku
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bude ručení pozemkem (obec a kupující uzavřeli prozatím smlouvu o smlouvě budoucí —
pozemek zůstává ve vlastnictví obce), proto
obec bude muset souhlasit se zřízením zástavního práva. V současné době už nastal takový
případ, obci byla předložena Smlouva o zřízení
zástavních práv k věci nemovité — zástava pozemku p. č. 2890/15 k. ú. Kozlovice. Bylo konzultováno s právníkem, dle jeho vyjádření se
jedná o běžnou věc. Podle zákona o obcích je
rozhodování o zastavení nemovitých věcí vyhrazeno zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení zástavních práv k věci nemovité
(0668533301/1) mezi Českomoravskou stavební spořitelnou, a. s. jako zástavním věřitelem
a Obcí Kozlovice jako zástavcem. Předmětem
zástavních práv je pozemek p. č. 2890/15 k. ú.
Kozlovice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
5. Žádost o dotaci
5.1 Modernizace hasičské zbrojnice
ROP opatření 4.1
Žádosti do 2. výzvy se přijímají do 26. 5. 2009,
opatření 4.1 — podpora spolkových a volnočasových aktivit. Na stavební úpravy hasičské
zbrojnice bylo vydáno stavební povolení, proběhla dotazníková akce. Zastupitelstvo obce by
mělo schválit: souhlas s podáním žádosti o dotaci, souhlas s předfinancováním výdajů, financováním výdajů, které nebudou hrazeny z dotace a souhlas s financováním po dobu udržitelnosti minimálně 5 let od finančního ukončení
projektu.
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací projektu
„Modernizace hasičské zbrojnice — podpora
spolkových a volnočasových aktivit v Kozlovicích“.
Zastupitelstvo obce souhlasí s předfinancováním celkových výdajů projektu v částce
6 424 330 Kč a financování výdajů, které nebudou
uhrazeny z dotace v částce 2 998 566 Kč. Tato
částka zahrnuje úhradu nezpůsobilých výdajů
v částce 2 720 801 Kč a spolufinancování 7,5 %
způsobilých výdajů v částce 277 765 Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasí s financováním projektu „Modernizace Hasičské zbrojnice — podpora spolkových a volnočasových aktivit v Kozlovicích“ v provozní fázi minimálně po dobu udržitelnosti 5 let od finančního ukončení projektu.
5.2 Základní škola a Mateřská škola Kozlovice
Informaci o přípravě žádosti o dotaci na modernizaci školy — ROP, oblast 4.1 — Rozvoj venkova podala paní ředitelka Mgr. Hana Ulčáková.
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Zadavatelem projektu bude ZŠ, zastupitelstvo
obce musí souhlasit s podáním žádosti o dotaci.
Předmětem žádosti je záměr modernizace výukových prostor. Byly vytipovány následující
prostory:
1. poschodí — učebna a kabinet fyziky a chemie, přírodovědná učebna, jazyková učebna,
počítačová učebna, učebna hudební a dramatické výchovy
přízemí — multimediální učebna (možnost pořádání setkání s rodiči, seniory, pořádání schůzí zastupitelstva…), úprava cvičné kuchyně — propojení s učebnou — možnost přípravy občerstvení).
suterén — učebna výtvarné výchovy.
V případě získání dotace bude obec muset zajistit předfinancování projektu (vlastní zdroje, úvěr)
a spolufinancovat 7,5 % způsobilých výdajů.
ing. arch. Václav Cviček — bylo by možno využít jako školicí zařízení 3. věku?
ing. Mgr. Hana Ulčáková — v projektu je obsaženo
Mgr. Štěpán Pustka — zahrnuje projekt rovněž
využití zahrady u ZŠ?
Mgr. Hana Ulčáková — tento projekt nezahrnuje
využití zahrady — vypracovává se studie — škola
bude žádat prostředky z Ministerstva školství ČR.
Pan starosta — je třeba podat žádosti na poskytnutí dotace na obě akce (hasičárna, škola),
i když obec nebude mít dostatek vlastních finančních prostředků na předfinancování akcí.
V případě obdržení obou dotací obec rozhodne
o dalším postupu.
V příštím roce bude muset obec investovat do
MŠ — výměna oken, zateplení, elektroinstalace, kuchyň — dle finančního vývoje.

Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje předložení žádosti o dotaci v rámci ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova, na
projekt Základní a Mateřské školy Kozlovice
s názvem „Modernizace vybavení Základní
školy a Mateřské školy Kozlovice, příspěvkové
organizace“. Zastupitelstvo obce Kozlovice souhlasí s předfinancováním projektu z rozpočtu
obce v plné výši z vlastních zdrojů.
6. Různé
6.1 Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvu byl předložen zápis č. 01/2009.
Zastupitelstvo obce bere zprávu kontrolního
výboru na vědomí.
6.1 Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl průzkum u kterého peněžního ústavu by byly nejlépe zhodnoceny
volné finanční prostředky obce, které činí
v současné době 8,5 mil Kč . Zastupitelstvu byl
předložen zápis o výsledku zjištění. Bližší informace podal předseda výboru pan Mgr. Štěpán
Pustka.
Po diskuzi se členové zastupitelstva shodli, že
volné finanční prostředky budou uloženy asi do
tří peněžních ústavů s nejvýhodnějšími podmínkami dle konkrétních předložených nabídek.
Zastupitelstvo obce bere zprávu finančního výboru na vědomí.
Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením volných finančních prostředků obce do vytipovaných finančních ústavů za účelem jejich výhodného zhodnocení. Zastupitelstvo obce pověřuje
tímto starostu obce a finanční výbor.

Životní prostředí
Vãely — na‰i sousedé
Asi každý z nás se už letos setkal se včelkou
a doufám, že to bylo setkání příjemné — včelka
coby posel jara nebo pilný dělník v kvetoucím
sadu, či ozdoba květiny v zahrádce.
Po příznivé zimě, při které došlo k minimálním ztrátám, nastoupilo jaro s až letními teplotami, čímž se urychlilo první medobraní, které
mohlo probíhat už od půlky května, kdy se vytáčel med z jarních květů, místy i trochu namíchaný s tmavým spádkovým medem. Další důsledek pěkných dnů bylo i to, že se včely silně
rozvíjely a začaly rojit…

Při setkání s rojícími se včelami asi každému
naskočí husí kůže a pocit ohromení a úžasu
z toho mohutného hukotu a z toho množství
včelek (může jich být až 30 000), které se všechny soustředí na ono rojení. Efektní to je, když se
jedná o vysoko letící „dálkový“ roj.
V té chvíli nás asi moc neuklidní fakt, že rojící se včely nemají zájem útočit na lidi — ten
mají včelky „strážilky“ bránící okolí úlů nebo
včela něčím vydrážděná. U našich včel ale
opravdu není pud k rojení spojen s pudem
obranným nebo útočným — ten nastoupí až po
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zabydlení včelstva v novém domovu. Pokud
by to tak bylo, tak při rychlosti, jakou včely létají (okolo 30 km/hod.) by lidé neměli šanci
(snad jen na dobrém horském kole nebo motorce).
Rojení je pro včely něco podobného jako pro
lidi veselka, kdy jsou lidé hluční a divocí, ale
facky padají výjimečně. Podobné je i to, že rojící se včely mají vymazanou „GPS“ paměť, která
je do té doby spolehlivě vodila k jejich úlům
z jakékoli dálky, a soustředí se od té chvíle na roj
a jeho místo usazení (na původní místo —
domů, kde se narodily, je to už netáhne).
Rozdíl je ale v tom, že květnová veselka není
u lidí moc v oblibě, na rozdíl od květnových
rojů, o kterých se říkalo, že mají cenu fůry

sena. (Dneska bych to přirovnal k ceně wifi antény.)
Na stromech i jinde se tak můžeme setkat
s roji různých velikostí a tvarů. Když je chumáč
včel malý — jedná se většinou o tzv. poroj, který
na rozdíl od roje (kde je matka stará — zkušená)
má matku mladou, ještě nekladoucí.
Pro zájemce o chytání rojů platí pravidlo, že
pokud není znám původ roje, nesmí se zužitkovat, ale utratit, protože nákazy jsou všude okolo
nás. Při objevení roje — usazeného či letícího —
zachovejte tedy rozvahu… žasněte nad jeho vitalitou a fungováním dějů v přírodě, vezměte si
z toho trochu příklad… a nahlaste výskyt roje
nejbližšímu včelaři nebo na obecní úřad.
RNDr. Stanislav Ulčák

Jako pohádka
Dnes se to poslouchá jako pohádka. Na počátku dvacátého století se měla v Pěčíně v Orlických horách postavit pro lokálku železniční trať.
Určili směr, zaměřili, nakreslili. Znovu zaměřili
— v cestě rostl velký zdravý buk. Železniční
správa ho předem vykoupila od původního majitele za 42 zlatých, a to tehdy nebylo málo!
Strom nemůže poodstoupit, nemůže uhnout,
aby nepřekážel. Co tedy dělat? Dneska by si věděli rady okamžitě: vadí, je už zaplacený — tak
se pokácí, však vyroste nový! Jenže tehdy —
a vůbec to není pohádka — vyhnula se trať.
Vlastně to není přesně vyjádřeno — ve svých
plánech ustoupili lidé, přimluvil se i starosta
a nechali strom růst. Ten osaměle rostoucí starý
horský buk blízko železniční tratě, jehož kmen
měří v obvodu už skoro šest metrů, ten strom

není jen význačným orientačním bodem krajiny, on je i příkladným bodem ekologického
myšlení našich předků, kteří tehdy ještě slůvko
„ekologie“ neznali, ale lidský rozum a cit jim nebyly cizí. A cit i rozum předků je v této milé krajině našich hor poznat i po desetiletích. Snad
i proto mají tyto hory svůj zvláštní půvab, osobitý charakter, a pokud se to dá říci o krajině, tedy
i svou hrdost, která se spojuje i s životy lidí. Příběh s pěčínským bukem mě v tom utvrdil. Také
snad nikde jinde nenajdete u domů tolik krásných a starých stromů, většinou listnatých, jako
právě tady. Ty stromy jsou často nazývány
jmény dávných majitelů, mnoho stromů má své
příběhy a lidé jejich historii znají. Jako by se tady
víc zakořenil vztah k domovu.
(M. Hrušková, J. Turek: Památné stromy)

Ze života školy
Hudební a taneãní vystoupení
Dne 25. května 2009 se uskutečnilo v naší
škole taneční a hudební vystoupení.
V pondělí se žáci kroužku flétny a také malého
sborečku chtěli ukázat a také předvést, co všechno
se za tak krátký rok naučili. Pozvali své rodiče a příbuzné, také své bratry, sestry a kamarády a vystoupení mohlo začít. Nejprve se předvedl kroužek
flétnistek pod vedením paní učitelky Evy Kvapilové — zahrály mnoho krásných písniček, například:
Osiřelo dítě, Běžela ovečka, Stála basa, a také

mnoho jiných. Jako další se ukázal malý sboreček
pod vedením paní učitelky Evy Kvapilové, který
také předvedl, co mohl. Zaznělo plno pěkných
a veselých písniček. Děti se moc snažily, aby všechno bylo perfektní. A aby toho nebylo málo, tak na
závěr se k našemu krásnému vystoupení přidaly
country tance, které byly také výborné.
Nejprve vystoupily malé tanečnice, a později
velké tanečnice pod vedením paní učitelky Kožuchové.
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Zkrátka a dobře všechno dopadlo skvěle
a paní učitelky byly rády, že jsme všechno dobře
zvládly a diváci, alespoň to tak vypadalo, byli

také spokojení. Všem se odpoledne plné tance
a zpěvu velmi líbilo.
Šárka Kupčáková a Marie Ondřejková, 5. A

Poslední mûsíce na‰ich deváÈákÛ
Žáci devátých tříd prožívají na naší škole své
poslední dny. Zanedlouho se budou se školou,
svými spolužáky a učiteli loučit a nastoupí do
středních škol, které si sami s pomocí svých rodičů a učitelů vybrali. Protože jsou už všichni
přijati na střední školu, je velmi náročné udržet
ve škole jejich pozornost. Proto se snažíme jim
poslední měsíce a dny školy zpříjemnit organizováním akcí pro ně anebo jejich zapojením do
organizování akcí pro mladší žáky. A jak prožili
poslední měsíce ve škole? Tady je výčet akcí
žáků 9. ročníku za poslední období:
25. 3.
— vystoupení divadla Slunečnice
z Brna „Muzikály, jak je neznáte“
v sále OÚ v Kozlovicích;
3. 4.
— shlédnutí divadelního představení „Rychlé šípy aneb Kam zmizeli gentlemani“ v Palkovicích;
22. 4.
— beseda s Policií ČR ve škole;
24. 4.
— divadelní představení kozlovického ochotnického sboru „Ještě
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26. 5.

12. 5.
22. 5.

jednou, profesore“ v sále OÚ
v Kozlovicích;
— organizování celoškolní akce
„Den země“;
— chemická exkurze do hornického muzea Landek v Ostravě;

— matematický projekt „Na špičku
stromu bez jeřábu“ spojený
s opékáním párků v přírodě;
27. 5.
— návštěva výstavy — 100 let založení SDH v Kozlovicích;
29. 5.
— divadelní přestavení v Ostravě
„Tajný deník Adriana Molea“;
1. 6.
— kino v Palkovicích „Bolt, pes pro
každý případ“;
1. 6.
— organizace dětského dne pro
děti v Mateřské škole;
3. 6.
— atletické závody v Brušperku;
5. 6.
— fyzikálně — dějepisná exkurze
do Planetária a Darkoviček v Ostravě;
10.—12. 6. — školní výlet 9. A do Velkých Karlovic;
15.—16. 6. — exkurze do Bratislavy z chemického kroužku;
22.—24. 6. — školní výlet 9. B na Horní Bečvu;
Mgr. Z. Krpcová, výchovná poradkyně

Pfiijímací fiízení
V letošním školním roce se museli žáci
devátého ročníku a jejich rodiče vypořádat
s novými pravidly přijímacího řízení, podle kterých si mohli žáci podat až 3 přihlášky na studijní i učební obory středních škol. Ačkoli se
zpočátku zdálo, že tento systém bude pro žáky
přínosem, záhy jsme všichni poznali, že s sebou
přinesl mnoho komplikací a obav ze strany
rodičů, že se jejich děti nedostanou na tu školu,
kterou si vybrali. V současné době již mají
všichni žáci odevzdány zápisové lístky na

středních školách a mohou v září nastoupit ke
studiu.
Ze 43 vycházejících žáků se umístilo na maturitních oborech 36 žáků (z toho 9 na gymnáziích)
a 7 žáků na tříletých učebních oborech. V letošním roce se pokusili o přijetí na víceletá gymnázia
také žáci 5. a 7. ročníku, v září však nastoupí na
osmileté gymnázium pouze jeden žák 5. ročníku.
Přeji všem vycházejícím žákům hodně úspěchů ve studiu na střední škole.
Mgr. Zdenka Krpcová, výchovný poradce

Volitelné pfiedmûty v na‰em ·VP
Stejně jako ve většině jiných základních škol
i v naší škole se už dva roky učí podle vlastního
vzdělávacího programu, tj. programu, který si
vytvořili učitelé naší školy sami.
Při tvorbě Školního vzdělávacího programu
Rosnatka jsme mimo jiné také využili možnost
začlenit do něho více volitelných předmětů. Jejich výuka má na naší škole dlouhou tradici. Již
několik let žákům II. stupně předkládáme širokou nabídku volitelných předmětů: informatika, ekologický seminář, sportovní hry, seminář
z chemie, zeměpisu a dějepisu, výtvarné činnosti, společenskovědní seminář, domácnost,
technická praktika, technické kreslení, cvičení
z českého jazyka a matematiky, volbu druhého

cizího jazyka — německý, francouzský a ruský
jazyk. Podobnou nabídku volitelných předmětů
jsme zařadili i do našeho ŠVP a doplnili jsme ji
ještě o další předměty: seminář z fyziky, finanční a ekonomická gramotnost, mediální výchova, praktická matematika a seminář věnovaný
našemu regionu. Nabídku volby druhého cizího
jazyka jsme rozšířili o slovenský jazyk .
Při sestavovaní nové nabídky volitelných
předmětů jsme vycházeli z dlouhodobého záměru školy a materiálních a personálních podmínek. Naším cílem bylo dát možnost žákům
7.—9. ročníků, ve kterých jsou volitelné předměty zařazeny do učebního plánu, vybrat si co
možná nejvíce různých volitelných předmětů,

Kozlovice

28
aby si mohli sami ujasnit, kterému oboru či zaměření se chtějí po absolvování základní školy
věnovat. Zároveň jsme chtěli vyhovět různým
zájmům žáků a jejich studijním předpokladům.
Je respektováno přání žáků tak, že na konci
předcházejícího pololetí si sami vybírají předměty, které by chtěli mít v dalším pololetí. Jeden
volitelný předmět mohou navštěvovat žáci
různých ročníků, proto jsou do rozvrhu jednotlivých ročníků zařazovány bloky volitelných

předmětů zpravidla v rámci odpoledního vyučování. Stručná charakteristika volitelných
předmětů je v současné době na nástěnce s informacemi pro žáky II. stupně (chodba 1. patro)
a najdete ji také na internetových stránkách
naší školy skola@kozlovice.cz, kde se můžete
podívat i na výstupy z projektů, které byly
v rámci výuky některých předmětů realizovány.
Mgr. Jaroslava Minksová, ZŘ školy

Zprávy z M·
Každodenní činnosti v naší mateřské škole
jsme i letos obohatili mnoha zajímavými akcemi.
Když shrneme jen aktivity od začátku jara,
děti se určitě nenudily.
V sále OÚ v březnu shlédli pásmo muzikálů,
poté následovalo loutkové představení v Divadle loutek v Ostravě. To jsme spojili s výstavou
dinosaurů. Životní velikosti všech exponátů
sice naháněly hrůzu, ale děti byly nadšené.
V březnu byl také zahájen plavecký výcvik,
který bude zakončen mokrým vysvědčením
v měsíci červnu.
Ke Dni matek jsme tentokrát připravili tvořivé odpoledne, kde děti předvedly krátký program, a pak si společně s maminkami mohly
hrát nebo vyrábět z keramické hlíny. Všechny
maminky nás překvapily, jak jsou šikovné
a zručné.

Nedávno k nám do školky zavítalo loutkové
divadlo s pohádkou „Jak Kuba přelstil čerta“.
Děti pro změnu měly možnost pohádku
nejen shlédnout, ale prohlédnout si loutky
zblízka a sami si je i vyzkoušet.
Teď nás čeká ještě dětský den v pohádkovém
lese, kde budou děti plnit úkoly u pohádkových
postaviček, se kterými nám vypomohou žáci 9.
tříd. Společně tak oslavíme Den dětí.
V posledním červnovém týdnu se rozloučíme
s našimi předškoláky a na tomto slavnostním
zakončení budou vyhodnoceny nejlepší výtvarné práce dětí k tématu „Kniha mého srdce“.
Tato soutěž probíhá ve spolupráci s místní
knihovnou.
Nám už nezbývá než se na konci školního
roku se všemi rozloučit, těšit se na nové děti
a budoucím školákům držet palce.

Valašská dědina
·kolní v˘let (zápis kroniky z roku 1897)
Pro představu konání společenských akcí v té
době stojí za zmínku popis prvního školního výletu, který se konal 12. 6. 1899 tedy před 110 lety.
„Výletu se zúčastnilo 180 dítek a mnoho občanů. Na 12 žebřinových ověnčených a prapory
ozdobených vozech a na 3 vozech menších vyjeli jsme v 6 hodin ráno, když mládež se dříve zúčastnila mše svaté, a dovezli jsme ji až k úpatí
Radhoště. Odtud potom čile a vesele stoupali
jsme po příkrém svahu Radhoště ku kapli. Dítky
prohlédnuvše sobě kapli, pomodlily se tam hlasitě, aby Bůh naši drahou vlast i národ český ode
všeho zlého a od nepřátel chrániti ráčil. Potom
obzírali jsme krajiny před námi rozprostřené,

při čemž se dětem náležitého vysvětlení od učitelů dostalo. Nato vysvětlen byl všem v delší řeči
přítomných význam Radhoště v dějinách Moravy. Na zpáteční cestě ve Frenštátě dostalo se
dětem po sklenici piva a po krajíci chleba.“
700 let valašské obce Kozlovice (Štěpán Pustka:
Prvopočátky školního vyučování v Kozlovicích)
Připravil Jiří Peloušek

ZaloÏení a poãátky Mûrkovic
Na místě dnešních Měrkovic rozkládal se
před dvěma sty lety a dříve kozlovický panský
poplužní dvůr, na němž robotovali obyvatelé
Kozlovic a okolí. Kdy byl dvůr založen není
přesně známo, v 16. století tu již stál. Byl lokali-
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zován na levém severním okraji dědiny. Dvůr
měl výměru skoro 700 měřic (1 měřice = 1918
m2) tj. přes 130 ha. R 1651 se v něm chovalo 55
kusů hovězího dobytka, 180 ovcí, 25 vepřů a 50
kusů drůbeže. Poslední známí šafáři (správci)
dvora byli od roku 1740 do roku 1789 postupně:
Jan Fajkus, Jiří Žabenský, Jan Kalmus, Jiří Kalivoda, Jiří Kuboš, Jan Strakoš a Jan Nenička.
Po selském povstání roku 1775 byla robota
snížena na polovičku a vrchnostem se nedostávalo pracovních sil. Tento neudržitelný stav
řešila císařovna Marie Terezie odprodáváním
částí pozemků panských dvorů poddaným do
dědičného užívání a zakládáním nových osad
na jejich místech. Tak vznikly v krátkém období
na hukvaldském panství osady: Antonínov,
Hájov, Měrkovice, Prchalov, Ptáčník, Nový Staříč, Sýkorec, Zelinkovice a Koloredov.
K založení obce Měrkovic je uveden v první
její matrice tento zápis: „Vesnice Měrkovice
byla založena při rozdělování kozlovického
poplužního dvora a své jméno dostala na počest tehdejšího hukvaldského purkrabího
Ondřeje Měrky. Po vystavení chalup v nově
zřízené dědině jmenoval v roce 1792 vrchní
hejtman hukvaldský fojtem Jana Vašendu
z čísla 16 (později 34). Tato vesnice se stále zvětšovala tak, že z 26 čísel v roce 1800 vzrostla do
roku 1812 za druhého zdejšího faráře Jiřího Kyselého na 42 čísel.“ Matrika křestní Měrkovic
začala se psát r. 1793, oddací r. 1796 a úmrtní
r. 1793.
K parcelaci kozlovického dvora jsou k dispozici četné a velmi podrobné a pečlivě provedené
archivní dokumenty. Parcelace dvora byla provedena nadvakrát. První v roce 1789 — tento
rok je proto brán jako rok vzniku Měrkovic.
700 let valašské obce Kozlovice (Jan Boháč:
Založení a počátky Měrkovic)
Připravil Jiří Peloušek

Lamaãi kamene z Kazniãova
V minulých stoletích bylo v okolí Kozlovic několik lomů na kvalitní kámen. Po založení Měrkovic se začal těžit kámen i na jejich katastru.
Podle pověsti byl pod vrcholem Kazničova otevřen pískovcový lom zvaný Palachovský. Dílo se
dařilo k potěše majitelů i zaměstnaných dělníků. Jednou, když odstřelili kus skály a prach se
rozplynul, vzali dělníci kladiva a šli rozlamovat
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nové vylomené kusy skály. Pilně pracovali a nepostřehli, že se skála zachvěla a začala sjíždět
přímo na ně. Když se probrali a chtěli utíkat,
bylo již pozdě. Východ lomu byl zatarasen, skaliska se na ně valila ze všech stran a zasypala
celý lom i s lidmi. Hlíny a kamení bylo takové
množství, že nemělo význam těžbu obnovovat.
Duše zasypaných dělníků prý zde naříkají
a v noci straší náhodné chodce jdoucí chodníkem přes Kazničov.
Později bylo otevřeno menší „Skumalovo lomisko“, kde se těžilo ještě na začátku minulého
století. Z kvalitního pískovce se vyráběly ruční
brusy, žerna, mlýnské kameny, korýtka pro dobytek, schody ale i náhrobní kameny a kříže,
které zde v okolí naleznete dodnes. Z místního
kamene byly vytesány všechny kamenné články, ostění dveří a kvádry pro nádraží ve frenštátském úseku železnice z Ostravy do Kojetína,
která se stavěla v letech 1868—1870.

Zázraãná studánka
Kunčice pod Ondřejníkem, dříve zvané Velké
Kunčice, bývaly v minulosti vyhlášeným poutním místem, ačkoli cíl pouti ležel již na katastru
obce Kozlovice. Patrně jen stejnojmenné zasvě-
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cení kostela a poutní kaple vedly k přiřazení
„zázračné studánky“ ke Kunčicím. Při studánce
stojí zděná kaplička zasvěcená sv. Máří Magdaléně. Údajně se zde před lety zjevovala světice
v podobě malého děvčátka. Jednou si ji prý sebrala nábožná pasačka a zavřela ji na noc do
šatní truhly. Ráno bylo děvčátko svěží a vesele si
hrálo s pasačkou, když truhlu otevřela.
Podle jiné pověsti zaznamenané řídícím učitelem Cyrilem Remešem z Kunčic se zdejší
vodou vyléčil syn majitele Staré Bělé, kterému
nedokázal pomoci žádný lékař. Otec z vděčnosti dal při studánce postavit kapličku a založil

fond, z něhož se přispívalo na pořádání procesí
ze Staré Bělé do Kunčic.
(Jiřina a Jaromír Poláškovi: Pověsti a legendy
Moravy a Slezska)
V knize, z níž jsou dvě předcházející ukázky,
je uvedena i známá pověst písmářky z Královy
hory, nejstarší občanky Kozlovic, paní Matyldy
Sysalové Jak přišla Králova hora ke svému
jménu. Jméno autorky zde není bohužel uvedeno, pověst se do knihy pravděpodobně dostala
zprostředkovaně od Jana Boháče (jemuž autoři
v závěru knihy děkují.)
Připravil Jiří Peloušek

Divadelní spoleãnost Kozlovice
Divadelní společnost Kozlovice má v letošním
roce ve svém repertoáru dvě divadelní hry. První
je Jako zmoklá slepice od Vlastimila Pešky, se
kterou se soubor zúčastnil nesoutěžní přehlídky
v březnu ve Štramberku. Druhou hrou je komedie Antonína Procházky Ještě jednou, profesore.
Premiéru si ochotníci odbyli v dubnu v Kozlovicích a ještě tentýž měsíc absolvovali v domácím
prostředí první reprízu. V pondělí 4. května se

Divadelní společnost Kozlovice zúčastnila krajské soutěžní přehlídky v Němčicích na Hané.
Zde se soutěžilo o postup na národní přehlídku
ve Vysokém nad Jizerou, kde již kozlovičtí
ochotníci několikrát vystupovali. V silné konkurenci si kozlovický soubor připsal pouze individuální ocenění, které získal za roli Ivoše Jan Kukuczka. Ten u Kozlovických začal působit v minulé hře Jako zmoklá slepice, kde hrál a navíc
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s Emilem Kopčákem starším i režíroval. Poslední představení před divadelními prázdninami
soubor sehrál 21. května v Kozlovicích, další reprízy jsou na programu na podzim. Ještě do let-

ních prázdnin můžete část kozlovických ochotníků spatřit na Dětském dni v Kozlovicích, který
se uskuteční v sobotu 13. června. Herci zde sehrají pohádkový příběh O rybáři a jeho ženě.

Skauti
Jako každý rok jsme i letos přivítali jaro
v Brušperku na skautské pouti. 24. dubna je
totiž svátek sv. Jiřího, patrona všech skautů
a skautek. O měsíc později jsme utužovali oddíl
na víkendovce na faře ve Vlčovicích. V červnu,
konkrétně 12.—14., se chystáme již tradičně zúčastnit celostátní humanitární akce Kapka, kdy
budeme na čerpacích stanicích v okolí Frýdku–Místku umývat okna aut a vybírat za to peníze pro nadaci pro transplantaci kostní dřeně.
V jednotlivých družinách proběhne zakončení
celoročních etapových her a na začátku července už se všichni těšíme na tábor, tentokráte v japonském duchu.

Kdo si hraje, tanãí a zpívá…
Dětský folklorní soubor Valášek.
Pár slov o tom, co děti ze souboru dělaly.
18. 3. 2009 se Sára Kokešová a Tereza Kahánková zúčastnily prvního kola regionální přehlídky ve zpěvu
„Zpěváčci“. Obě dvě po kvalitním výkonu postoupily do druhého kola, které se konalo 17. 4. 2009 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. 18. 4. 2009 se konala taneční regionální Přehlídka dětských souboru
v Ostravě, které jsme se rovněž zúčastnili. Děti velmi
hezky zatančily a všichni se ptali, kolik je obyvatel
v Kozlovicích, když uviděli na jevišti okolo 40 dětí

včetně úžasné cimbálové muziky. Cimbálová muzika-? Prostě samá děvčata. 24. 4.2009 hrála ve Valašském pivovaru v Kozlovicích a na mnoha jiných akcích. A co nás čeká v nejbližší době? 30. 5. 2009 vystoupí celý Valášek v dřevěném městečku v Rožnově
p. R. a také se těšíme na vítaní občánků 12. 6. 2009,
kde malým dětem, maminkám, tatínkům a ostatním příbuzným zatančíme a zahrajeme. A co vzkázat? Děti, přijďte mezi nás.
www.valasek-kozlovice.cz
V. V.
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Soubor Vala‰sk˘ vojvoda
Valašský vojvoda se poté, co vystoupil se svým
nefolklorním předtančením „Ach ti muži“ letošní
plesovou sezónu, pustil opět do své tradiční činnosti na poli lidového umění.
V měsíci dubnu v rámci Pivovarských úterků
v pořadu Černá hodinka s fojtkou se soubor představil s programem „Od Heličky ke sv. Jánu“, kde se
mimo jiné také zhostil slavnostního stavění májky
v areálu Fojtství. Program poté pokračoval v komorním prostředí obřadního sálu Valašského pivovaru.
V měsíci květnu soubor vystoupí na zámku ve
Staré Vsi nad Ondřejnicí v rámci VI. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska a také v Rožnově pod
Radhoštěm v pořadu Kácení máje.
V červnu se pak představíme na Mezinárodním
folklorním festivalu ve Frýdku–Místku.

Prázdninové měsíce budou nejen ve znamení zahraničních výjezdů a reprezentací, nejprve to bude
festival v Jordánsku, a poté festival v polském Kolobrzegu. Čeká nás také účast na Mezinárodním festivalu Pražský jarmark a srpen zakončíme účastí na dožínkových akcích, a to v Bludovicích a Dolní Bečvě.
Cimbálová muzika souboru Valašský vojvoda
uskutečnila řadu samostatných vystoupení. V měsíci květnu se společně s Tomášem Kočkem a dětským pěveckým sborem souboru Ostravička
z F–M podílela na natáčení koledy Ondrášku s Juráškem. Natáčení probíhalo v Českém rozhlase
Ostrava. Uvedená koleda bude součástí připravovaného novinkového alba Tomáše Kočka.
Věra Tobolová,
vedoucí souboru Valašský vojvoda

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Kozlovice
Činnost sboru dobrovolných hasičů od jeho založení v r. 1909 až do roku 1994 je zmapována
v knize „Dědina valašských vojvodů — Kozlovice
1294—1994“. Dění spolku od roku 1995—2008 se
pokusíme přiblížit v těchto pár řádcích.
Starosta sboru Libor Král — od roku 1993
Velitel sboru Jan Vyvial st. — od roku 1970 do
roku 2008
Tomáš Pavlát — od roku 2008
Domovník Alois Ocelka — od roku 1986
Hasičská technika sboru:
1. Do roku 2001 DVS-Robur, od roku 2001
FORD Tranzit
2. 2 cisterny CAS 24 — jedna vyměněna za Renault MIDLUM HV OFF ROAD v roce 2007
3. 2 motorové stříkačky
V roce 1999 slavil sbor 90 let svého založení, při této
příležitosti byl v místním kostele sv. Michaela slavnostně posvěcen prapor sboru. Již se stalo tradicí, že
sbor každoročně u příležitosti sv. Floriána (patrona
hasičů — 4. května) se schází v místním kostele na
mši sv. která je sloužena za živé a zemřelé členy sboru.
Nedílnou součástí kulturní činnosti sboru je pořádání krmášových zábav, plesů a zájezdů pro své
členy i spoluobčany.
Nedílnou a hlavní součástí hasičského sboru je
výjezdová jednotka, která má v současnosti (r.
2008) 24 členů, z toho 1 velitel jednotky, 3 velitelé
družstva, 9 nositelů dýchací techniky, 5 strojníků,
ostatní jsou zařazení jako hasiči. Jednotka byla
také dovybavena ochrannými pomůckami pro odchyt bodavého hmyzu.

Po celé období (1995—2008) pracují kolektivy
mladších a starších žáků, dorostenců, dorostenek,
žen a mužů. Mladší a starší žáci se každoročně zapojují do celostátní soutěže, kde se v rámci okresu
umísťují na předních místech. Z kategorie dorostenců a dorostenek velkého úspěchu dosáhli dva
členové, a to Eva Habrnalová a Pavel Krpec ml.
V roce 2005 se probojovali do republikového kola
v požárním sportu, které se konalo v Plzni. Pavel
Krpec ml. si vybojoval 2. místo, Eva Habrnalová obsadila krásné 5. místo. Ženy a muži se pravidelně
zúčastňují hasičských soutěží s různými výsledky.
Také hasičská zbrojnice a výletiště u hasičárny
prochází nezbytnými úpravami. V suterénu bylo
vybudováno nové WC, stávající WC v přízemí prošlo celkovou rekonstrukcí. Bufet na výletišti také
prošel úpravami — nová podlaha, obklady, zavedení teplé vody atd.
„Obec Kozlovice a Sbor dobrovolných hasičů
Kozlovice má novou hasičskou cisternu“ — tento
titulek na pozvánkách a plátech hlásal největší
událost nejen pro členy sboru, ale také pro všechny občany obce. (24. 11. 2007).
Hasičské vozidlo Renault MIDLUM HV OFF
ROAD bylo pořízeno na základě obdržené dotace 2
mil. korun z ministerstva vnitra v rámci projektu
obnovy požární techniky obcím. Zbytek 2,6 mil.
korun byl hrazen z obecního rozpočtu. Za to je
třeba poděkovat starostovi obce a všem členům
obecního zastupitelstva. Slavnostnímu předání
vozidla předcházela mše svatá v místním kostele,
následoval průvod s hudbou k hasičské zbrojnici.
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Tam předal starosta obce ing. Miroslav Tofel klíče
veliteli jednotky p. Vyvialovi. Pan farář Stanislav
Kotlář požehnal vozidlu a všem, kteří s ním budou
zasahovat. Ke slavnostnímu rázu přispěli i významní hosté — ředitel HZS MSK plk. Zdeněk
Nytra a ředitel územního odboru HZS MSK plk.
Jan Krupa.

Práce členů naší organizace je velmi namáhavá,
založena na dobrovolnosti a ochotě pomáhat
všem potřebným bez nároků na odměnu. Nejlépe
práci dobrovolných hasičů v Kozlovicích vystihuje
motto na vlajce sboru:
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.
Jana Chocholatá

Hasiãské oslavy
V sobotu 30. května ožil areál hasičské zbrojnice
oslavou 100. let založení hasičského sboru v Kozlovicích.
Oslava výročí byla dlouhodobě připravována
a snahou organizátorů bylo, aby byl program oslav
zajímavý, pestrý, vzpomínkový a poučný. To vše se
podařilo naplnit.
K akční části programu patřila ukázka činnosti
záchranného integrovaného systému — tedy policie, zdravotníků a hasičů při simulované dopravní
nehodě, kde figuranty v havarovaném voze představovaly studentky střední zdravotnické školy ve
Frýdku–Místku. Diváci shlédli ukázkovou souhru
všech tří složek na profesionální úrovni.
Další program probíhal v rychlém sledu. Z Ostravy do Kozlovic zavítal vyprošťovací vůz Mercedes-Bison, který je jediným vozidlem tohoto typu
pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Ukázku

jeho vybavení mohli diváci shlédnout před hasičskou zbrojnicí, kde byla k vidění i hasičská auta
z okolních vesnic a odvážlivci z řad návštěvníků
oslav se mohli nechat vyzvednout do takřka 30 m
na vysokozdvižné plošině.
Policie se přítomným divákům představila ve
dvou ukázkách. V první ukázce to byla zásahová
jednotka, které skvěle sekundovali členové místního hasičského sboru coby rozvášněný dav fotbalových fanoušků. Jednotka názorně předvedla uklidnění takovýchto rowdies. Druhou ukázkou byla
práce psovodů se služebními psy. Tato ukázka byla
několikrát oceněna potleskem z řad diváků.
A k adrenalinovému zážitku určitě přispěla
ukázka práce záchranářů na věži hasičské zbrojnice, kde přítomní návštěvníci sledovali fyzicky
velmi náročný zásah –— záchranu zraněné osoby
z výškové budovy.
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V toto sobotní odpoledne jsme byli svědky špičkové práce lidí, kteří se každý den starají o naše
zdraví, bezpečnost a majetek. Vidět takovouto
ukázku z činnosti práce lidí záchranného integrovaného systému se nepodaří každý den, byla to
ojedinělá možnost, za kterou děkujeme.
V další části programu se představili členové
mladších a starších žáků s ukázkou štafety dvojic
a vázání uzlů. Je vidět, že díky obětavé práci vedoucích mládeže se o budoucnost hasičů v Kozlovicích nemusíme obávat.
Pro účastníky oslav byly otevřeny i prostory hasičské zbrojnice, kde byla velice zdařile připravena
výstava ke 100. výročí. Ke shlédnutí byly připraveny fotografie, kroniky, poháry, uniformy a návštěvníci si mohli na videu prohlédnout záběry z hasičských soutěží.
O dobrou pohodu všech přítomných se po celý
den staralo zázemí z hasičského bufetu se svými
specialitami a skupina „Blankyt“.
Díky počasí, které nám ukázalo svou přívětivější
tvář, ač tomu z rána málokdo věřil, a díky obětavé
práci členů SDH Kozlovice, kterým chci za přípravu
a průběh oslav poděkovat, se výročí dne 18. dubna
1909 velice vydařilo a všichni, kdo přišli k hasičské
zbrojnici strávili příjemné sobotní odpoledne.
V neděli 31. května se hasiči sešli znovu, tentokrát ve vycházkových uniformách na mši svaté

Kozlovice

v místním kostele. Přijeli i zástupci sborů z okrsku,
ke kterému Kozlovice patří. Mše byla obětována za
hasiče, kteří tento sbor založili, a za všechny ostatní členy. Po této mši a hřejivých slovech místního
pana faráře Stanislava Kotláře, se všichni přítomní
hasiči odebrali do restaurace U Váhy.
Zde se konala Slavnostní valná hromada. Byla
krátce vzpomenuta činnost od založení sboru
a následně byla předána ocenění členům sboru.
Libor Král
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Sport
Konec volejbalové sezóny muÏÛ a Ïen 2008/2009
Kozlovické ženy zakončily sezónu 2008/2009 dvakrát vítězstvím 3:0 nad družstvem TJ Jäkl Karviná na
domácí palubovce. Obsadily krásné 7. místo v krajském přeboru 2. třídy žen. „Vysněné 4. místo“ to sice
nebylo, přesto je to nejlepší umístění, kterého jsme
v soutěži dosáhly. Vzhledem k tomu, že bojujeme
s týmy z větších měst a statečně čelíme i velké konkurenci, dáváme najevo, že i v Kozlovicích umíme hrát
volejbal, a děláme tak propagaci naší obci po celém
kraji.
Sezónu 2008/2009 zhodnotila smečařka Alena
Bednářová: „S letošní sezónou jsem velmi spokojená,
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
TJ Sokol Palkovice
TJ Slavoj Český Těšín
TJ Sokol Frýdek–Místek C
USK Slávie OU Ostrava B
TJ VOKD Ostrava – Poruba
TJ Pražmo – Raškovice
TJ Sokol Kozlovice
TJ TŽ Třinec
TJ Jäkl Karviná
SK Gymnázia v Orlové – Lutyni A
USK Slávie OU Ostrava A
TJ Sokol Bohumín

jak s výsledkem v konečné tabulce, tak i s tím, že
máme konečně trenéra, kterého respektujeme. Díky
němu jsme tam, kde jsme.“ Tímto bychom chtěli poděkovat našemu trenérovi ing. Vlastimilu Fojtíkovi za
to, že se nás ujal a doufáme, že to s námi vydrží a že se
naše výsledky budou jen a jen zlepšovat. To samozřejmě nejde bez diváků, kterých bylo na domácím hřišti
čím dál víc. Díky za povzbuzování. Věříme, že Vás nezklameme a že se i nadále budete rádi chodit dívat na
naše utkání.
Výsledky: sezona 2008/2009, krajský přebor 2. třídy
žen

zápasů
44
44
42
44
44
44
44
44
44
42
44
44

Horní řada zleva: trenér: ing. Vlastimil Fojtík, Marika Muchová, Hanka Vyvialová, Alena Bednářová,
Magda Krpcová. Dolní řada zleva: Veronika Žáková,
Martina Eliášová a Renáta Žáková (na fotce chybí
z důvodu nemoci — Vlasta Žáčková a Hanka Bednářová a Barča Jasenská, které letos rovněž bojovaly o co
nejlepší umístění v krajském přeboru).

V
42
36
33
28
25
23
20
18
12
11
7
7

P
2
8
9
16
19
21
24
26
32
31
37
37

S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sety
128:26
118:49
108:47
99:59
92:71
82:80
81:86
72:93
53:106
46:103
44:116
33:120

Míče
3694:2698
3810:3235
3559:3186
3556:3174
3576:3332
3454:3469
3566:3560
3487:3588
3043:3625
2978:3511
3158:3731
2820:3592

body
86
80
75
72
69
67
64
62
56
53
51
51

I muži zakončili sezónu vítězstvím v Orlové 3:1, 3:0
a patří jim celkové zasloužené 6. místo. Muži jsou
v této soutěži nováčci, V minulém roce vyhráli okresní soutěž a postoupili do krajského přeboru, kde sváděli tvrdé boje s mnohem zkušenějšími hráči. Dokážou porazit i týmy z horní části tabulky a předvádějí
pěkný volejbal. Již od začátku je vede pan ing. Petr
Tkáč, který má velkou zásluhu na existenci mužského
volejbalu v Kozlovicích. Patří mu velké poděkování za
volný čas věnovaný volejbalu.
O nejlepší umístění se zasloužili: Radek Němec,
Miroslav Bednář, Radek Červenka, Honza Červenka,
Zbyněk Machala, Jiří Šnajdr, Martin Pustka, Adam
Hanzelka, Honza Tkáč a Petr Tkáč, ml.
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Výsledky: sezona 2008/2009 krajský přebor 2.třídy mužů
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Družstvo
TJ Nový Jičín B
TJ Vítkov
DTJ Polanka nad Odrou
TJ Krnov
VK TJ Kovohutě Břidličná
TJ Sokol Kozlovice
TJ Frenštát pod Radhoštěm
TJ Sokol Pstruží
TJ Odry
TJ Sokol Frýdek–Místek
Sportovní Klub Volejbal Slavia Orlová

zápasů
40
40
38
37
37
40
40
38
40
38
38

V
33
31
29
23
21
18
15
13
11
11
8

P
7
9
9
14
16
22
24
25
29
27
30

S
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

sety
104:35
102:39
97:46
74:57
82:65
65:88
68:91
58:93
60:105
54:91
44:98

Míče
3328:2734
3356:2901
3334:2917
2940:2807
3201:3167
3161:3351
3320:3474
3140:3362
3353:3690
2906:3273
2885:3248

body
73
71
67
60
58
58
54
51
51
49
46

Volejbalová mládeÏ
Minižačky TJ Sokol Kozlovice bojují s týmy Palkovic, Metylovic a Raškovic. Holky sbírají zkušenosti, ale
již při jednom z prvních bojů porazily tým z Palkovic
a zaslouží si velkou pochvalu. Tímto bychom Vás
chtěli pozvat na jejich první utkání „doma“ v Kovářo-

vém lese, dne 9. června od 15.30 hod., kdy se představí v mistrovských utkáních okresní soutěže minižaček
s týmy Palkovic A, B a Metylovic. Přijďte povzbudit
mladé volejbalové talenty!
Martina Eliášová

·ipky
S příchodem léta se pomalu blíží ke konci šipková
sezóna 2008/2009. Šipkový klub Kozlovice v té letošní
reprezentovala dvě družstva Šasopasa Kozlovice.
A—tým ve složení Roman Sasyn, Ludvík Chýlek,
Zdeněk Knoll, Miroslav Wirth, Patrik Štábl a Roman
Štábl skončil v nejvyšší krajské soutěži, 1. lize SMOŠS
po základní části na 12. místě, což znamená, že poslední květnovou sobotu bude hrát baráž o udržení
v 1. lize.

Béčko, které tvořili hráči Patricie Tobolová, Roman Krpec,
Tomáš Matis, Tomáš Závodný,
Pavel Sukeník, Petr Peloušek, Jaroslav Rozehnal, Radek Rozehnal, Lumír Žabenský a Veronika Wirthová obsadilo v konečné
tabulce 3. ligy čtvrté místo, takže si stejně jako loni zahraje první červnovou neděli baráž o 2. ligu.

Konečná tabulka 1. ligy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Profin Orlová
Rubín Red Stones Ostrava
Ripper Ostrava
Chance Kings Český Těšín
Pegas Ostrava
Jestřábi Ostrava
Skulls Partyzán Bohumín
Freďouši Darkovičky
Brooklyn Havířov
PC Café Šenov
Rubín Red Stones B Ostrava
Šasopasa Kozlovice
Sniper Horní Bečva
Profin B Orlová

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
18
19
18
16
14
12
12
10
8
7
6
2
0

2
4
2
0
2
0
1
1
2
1
0
0
1
1

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

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

0
2
4
6
6
10
10
12
14
16
19
19
22
25

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

335:136
293:181
311:160
259:211
288:184
261:209
249:223
237:233
237:233
206:264
177:291
186:283
154:316
100:369

746:406
689:481
712:442
610:531
678:496
609:540
589:564
580:568
578:546
532:617
472:649
482:664
413:717
318:787

74
64
62
56
54
44
41
39
34
27
21
19
9
2

28 24
28 20
28 21

2
3
0

0
0
0

0
1
2

2
4
5

0
0
0

328:178
310:198
328:178

747:472
732:515
740:497

76
67
65

Konečná tabulka 3. ligy (skupina A)
1.
2.
3.

Bourbon Kopřivnice
Fortuna B Frýdek–Místek
PC Cafe D Nezávislí Šenov

Kozlovice
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Šasopasa B Kozlovice
Lucky Boys B Palkovice
Hučka Frýdek–Místek
Gošáci Závišice
Krokodýl Frýdek–Místek
Mexiko B Frýdlant
Sharks Nošovice
Sniper C Horní Bečva
PC Cafe C Šenov
Moravia C Frýdek–Místek
Ranec Frýdek–Místek
Fenix Frýdlant

37
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

21
18
16
16
13
10
8
7
6
5
4
4

0
2
2
1
0
0
1
2
2
1
1
0

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

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

6
6
9
11
12
15
17
19
20
21
22
24

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

309:196
292:216
291:216
274:231
253:254
241:266
222:285
197:309
208:298
200:306
177:329
167:337

706:514
687:538
677:553
649:571
612:619
599:667
579:668
500:705
514:692
512:704
488:745
470:752

64
60
53
50
42
33
28
25
22
18
15
12

I v individuálních soutěžích klasických (steelových) a softových šipek dávají hráči ŠK Kozlovice
o sobě vědět. A to jak na krajské (Regionální Master),
tak i republikové (Republiková Grand Prix, mistrovství
České republiky) úrovni. Zde je malý výčet těch největších úspěchů:
Regionální Master (Vojkovice) — 1. místo Patricie Tobolová
Malá Republiková Grand Prix (Olomouc) — 2. místo
Patricie Tobolová a Roman Sasyn (mixy)
Regionální Master (Ostrava) — 2. místo Patricie Tobolová (ženy), 2. místo Roman Sasyn (muži)
Regionál ČŠO (Havířov, únor) — 2. místo Ludvík Chýlek
Regionál ČŠO (Havířov, březen) — 3. místo Zdeněk
Knoll
Regionální Master (Vojkovice) — 1. místo Patricie Tobolová
Regionál ČŠO (Havířov, květen) — 1. místo Ludvík
Chýlek, 3. místo Roman Sasyn
Šipkový klub
Kozlovice za částečného finančního přispění
obce Kozlovice vybudoval v hospůdce u Kováčka
hrací místo pro
klasické (steelové)
šipky.

Knajpa Tour 2009
Vítězem jubilejního 10. ročníku místní soutěže
družstev v šipkách Knajpa Tour se podle předpokladů
stalo družstvo ŠK Kováček tvořené hráči Ludvíkem
Chýlkem, Miroslavem Wirthem, Patricii Tobolovou
a Lumírem Žabenským.

Konečná tabulka
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Družstvo
ŠK Kováček
Motoroví žraloci
Bečkodrom Metylovice
1.ŠK Felčar

Celkem
6
6
6
6

Výhry
6
3
3
0

Prohry
0
3
3
6

Skóre
54:12
37:29
29:37
12:54

Legy
112:38
87:69
70:86
40:116

Body
12
9
9
6

Více informací (výsledky, fotografie) najdete na webových stránkách ŠK Kozlovice — http://sasopasa.blog.cz.
Petr Peloušek

Kozlovice
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Tenis

Oba tenisové kurty Sokola Kozlovice jsou po roční pauze opět v provozu. Bližší informace budou zveřejněny
na webových stránkách obce.
Petr Peloušek

FLORBAL
Také v Kozlovicích má tento sport stále více příznivců v různých věkových kategoriích.
Ti nejstarší se tomuto sportu věnují již 8 let. Až
v roce 2003 byl oficiálně založen florbalový oddíl,
který funguje v rámci Sokola Kozlovice. Hlavní náplní
oddílu je práce s mládeží, rozvíjení jejich tělesné kondice, vytrvalosti, rychlosti a výbušnosti.
Kozlovice hrají sokolskou ligu, kde mají za soupeře
taková sokolská družstva jako jsou Ostrava, Frýdek–Místek, Rožnov, Příbor a jiné.
Několik odchovanců Kozlovic dnes hrají 1. dorosteneckou ligu.
Úspěchy našich florbalistů 2005 — 2. místo, 2006
— 3. místo, 2008 — 2. místo, postup do Brna mezi nejlepší moravská družstva, 2009 — cena za nejlepšího
brankáře.

Chlapci a dívky ve věku 8—12 let si mohou zahrát
každé pondělí od 16.30—18.00.
Starší neomezená kategorie od 13 let do x let každou neděli od 13.00—14.30.
Manželské páry si mohou také zahrát každou neděli od 14.30—16.00.
Florbalu v Kozlovicích se věnuje celkem 40 hráčů,
z toho 2 dívky a 5 žen.
Všechny kategorie má pod vedením pan Horymír
Kabát.
Rádi ve svých řadách uvítáme další příznivce tohoto sportu.
V případě zájmu se blíže informujte na tel. č.:
732 941 049, 558 697 404, nebo pište na e-mailovou
adresu: horymir.kabat@seznam.cz

Z ãinnosti oddílu stolního tenisu
V březnu skončila další soutěžní sezóna. Konečné
umístění družstev v dlouhodobých mistrovských soutěžích je následující :
Muži A 8. místo Okresní přebor
B 12. místo Okresní soutěž I. tř.
C 8. místo Okresní soutěž I. tř.
D 4. místo Okresní soutěž III. tř.
Žáci 3. místo Okresní přebor
Do soutěží se aktivně zapojilo 23 hráčů.
Oddíl uspořádal Okresní přebory jednotlivců v kategoriích ml. žáci a dorost.

Vítězem mezi dorostenci se stal domácí Petr
Mohyla.
Odkazy na kompletní výsledky a tabulky naleznete
na www.kozlovice.cz
Ve škole funguje kroužek mládeže. Ve spolupráci
s OÚ jsme zorganizovali turnaj SMOPO mládeže, naši
kluci skončili na 3. místě. Tradiční akce pro veřejnost
— Vánočního turnaje neregistrovaných se zúčastnilo
30 hráčů.
Jiří Jalůvka

FC Kozlovice
Dobrý den vážení spoluobčané. Dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti fotbalového klubu
FC Kozlovice.
V tomto období vrcholí všechny fotbalové soutěže
počínaje A týmem mužů až po ty nejmenší, naše benjamínky. A tým mužů hraje 1.B třídu skupiny D. V dosavadní tabulce odehraných zápasů jim patří 8. příčka.V jarní části se našemu A týmu nedaří vyhrávat
dobře rozehraná utkání, ve kterých ztrácíme cenné
body. Věříme našemu A týmu, že si ponechá po jarní
části statut účastníka 1.B třídy. B tým mužů hraje

okresní soutěž. V dosavadní tabulce odehraných zápasů jim patří 8. příčka. V mužstvu se úspěšně uchytili mladí hráči, kteří přestoupili z dorosteneckého
družstva. Naše dorostence a taky žáky letošní soutěžní ročník nezastihl v dobré hrací formě. V dosavadní
tabulce odehraných zápasů jim patří poslední místa.
Benjamínci FC Kozlovice hrají Brušperskou ligu. Naši
nejmladší fotbalisté sbírají cenné zkušenosti při každém svém odehraném zápase. Přejeme všem našim
družstvům, aby úspěšně odehráli své rozehrané zápasy. Dovolte, abychom Vás dále informovali o účasti

Kozlovice

našich nejmladších benjamínků, ročník 2001, na
mezinárodním turnaji v Belgii, městě Tongerloo poblíž Bruselu. Tento turnaj je obsazen týmy z celé Evropy. Přejeme našim nejmenším fotbalistům úspěšnou reprezentaci fotbalového klubu na mezinárodní
úrovni.

39

Informace o činnosti klubu na opravě střechy
a soc. zařízení:
Na střeše budovy u hřiště č. p. 521 byla provedena
generální výměna střešní krytiny, žlabů a svodu. Dále
byla provedena generální oprava dámského soc. zařízení v přízemí budovy č. p. 521.

40
Výkonný výbor FC informuje občany o připravované družbě s Kozlovicemi u Přerova. Datum setkání je
27. 6.2 009. Jako každý rok budou odehrána přátelská
utkání všech věkových kategorií, včetně zápasů obou
A mužstev.

Kozlovice
Tímto zveme všechny občany k návštěvě našeho
fotbalového areálu v Kozlovicích. U příležitostí 51.
ročníku vzájemné družby je připraven letní večer
v areálu hasičské zbrojnice v Kozlovicích od 19.00
hodin.

Kozlovice
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Firma
BESKYD AGRO a. s. PALKOVICE
zahájila prodej

PEVNÝCH PALIV
od 1. 6. 2009
černé uhlí ořech 30—50 mm
koks 40—60 mm
koks 20—40 mm
brikety Německo REKORD 2"
Možnost tel. objednávek: 558 656 155—7
737 122 436
provádíme i rozvoz paliv

VÝHODNÉ CENY

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

•

opravy ploch asfaltovou směsí
strojní výkopové práce
přepravu materiálů
řezání betonových, asfaltových
ploch
výstavbu a rekonstrukci dlážděných
prostranství a chodníků
výrobu lehkých zámečnických
konstrukcí, sportovních prvků
stolařské, zámečnické
a natěračské práce
stavbu plotů
instalaci dopravního značení
svislé i vodorovného, popř.
zapůjčení mobilních dopravních
značek
pohřební službu

Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz,
www.tsfm.cz
NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU !

Kozlovice
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oznamuje
otevření nové kanceláře na adrese Hlavní 575, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11.

Zde můžete řešit své záležitosti týkající se:
1. pojištění osob, nemovitostí, domácností, vozidel, firem
2. financování bydlení formou:
• stavebního spoření
• hypotéčního/předhypotéčného úvěru
• půjčky na cokoliv, půjčky na lepší bydlení
3. realizaci bydlení a rekonstrukce
4. bankovní služy, investice
5. penzijní spoření/připojištění
Otevírací doba:

Po, St
Út, Čt, Pá

8.00—12.00
dle domluvy

13.00—17.00

Kontakt:
Martina Blablová tel.: 777 913 343; 558 432 991
e-mail: martina.blablova@obchod.csobpoj.cz
web:csobpoj.cz/poradce/5106293
U nás můžete uplatnit následujícé výhody:
• garantované zhodnocení výnosů
• vklad na stavební spoření 30 000 Kč zhodnocen 10 %
• slevy jednotlivých produktů 5—30 %
(30 % na pojištění rozestavěných staveb)
• sleva pro vozidla starších 10 let
• 15% sleva dobrého řidiče
• přiznání bonusu max. ve výši 45% na dalšího rodinného příslušníka
• vyřízení úvěru nad 100 000 Kč bez poplatku a možnost získání návrhu
na bydlení od designerů pořadu „Jak se staví sen“
• úrok z úvěru stavebního spoření od 3,7 %
• dotační program „Zelená úsporám“

Kozlovice
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