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bfiezen 2010

zdarma

Slovo starosty
4Zdravím všechny v novém roce 2010. Ani
jsme se nenadáli a plesová sezóna už je za
námi. Kozlovice jsou svými plesy známé v širokém okolí. Nejde jen o jejich počet (letos 7), ale
především o jejich úroveň a zvládnutou organi-

zaci. Za to patří všem pořádajícím složkám poděkování a uznání.

4Jsem rád, že stejně jako na začátku loňského roku mohu i letos konstatovat, že obec hospodařila velmi dobře. Vyprodukovali jsme pře-
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bytek (rezerva pro letošek) ve výši cca 9,8 mil.
Kč. Hodně nám v tom pomohl prodej stavebních pozemků v lokalitě Fojtíková a práce na zakázku provedené naší technikou.
Navržený rozpočet na tento rok najdete na
úředních deskách (pevné i elektronické na
webu). Tento návrh, ale jistě dozná podstatných
změn, protože v něm není zohledněna výstavba
nové splaškové kanalizace. (Tato investice je asi
3x větší, než celý rozpočet.) Stále ještě probíhá
výběrové řízení na dodavatele a zajišťování financí. I nadále předpokládáme zahájení výstavby v letošním roce.

4S čím počítá rozpočet na výdajové stránce
kromě nutných mandatorních výdajů s následujícími pracemi?
Investice, opravy: Rekonstrukce hasičárny —
získali jsme dotaci z ROPu (EU). Rekonstrukce
ZŠ Kozlovice (WC, částečná výměna oken) —
získali jsme dotaci z programu Rozvoje venkova
(EU). Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ
(možná). Informační a navigační systém (šipkový systém pro turisty, web kamery, nové plakátovací plochy) — podali jsme žádost o dotaci.
Opravy mostů (zábradlí), nové zastřešení vstupu na zdravotní středisko (nebezpečí padajícího sněhu ze střechy), oprava místních komunikací v Měrkovicích, výměna okna a dveří v přisálí budovy OÚ, obložení stěn v bufetu (již provedeno), provoz a opravy internetu a mnoho
dalších drobných věcí.
Projektové dokumentace: Územní plán, rekonstrukce obecního vodovodu, technický
a sběrný dvůr, chodník od malé strany naproti
OÚ po Váhu…
Akce: Dětský den, den obce (podaná žádost
o dotaci), jarmark a Souznění, dotace spolkům
a organizacím v obci.
Zdaleka se nejedná o kompletní výčet, ale zároveň musím uvést, že i tak jde jen o plán, který
ovlivní mnoho faktorů. Jsme vždy nuceni přizpůsobit se dané situaci v daném čase. V letošním roce myslím hlavně na výstavbu kanalizace, která nám zabere většinu času, energie a financí a především ovlivní úplně všechno.

4Začátkem loňského roku jsem Vás infor-

moval o počtu nezaměstnaných v naší obci.
Tento počet činil 103 z celkového počtu 1331
ekonomicky aktivních obyvatel. V únoru letošního roku je v obci 169 lidí bez práce (ze stejného počtu).

Kozlovice
4Informace pro spolky a organizace v obci
ohledně dotací najdete na webu obce pod odkazem Spolky, organizace/ Dotace.
4V loňském roce jsme vydali dvě knižní
publikace, a to: 220. výročí Měrkovic (100 Kč)
a druhé vydání Valašská obec Kozlovice (250
Kč). Při zakoupení obou publikací je cena 300
Kč. K dostání jsou na OÚ a v obecní knihovně.
V letošním roce chceme zahájit práce na
nové, tentokráte obrazové publikaci, pod pracovním názvem „Kozlovice včera a dnes“. Bude
se jednat o knihu s fotografiemi obce, jak vypadala v minulosti a dnes (pohledy na stejná
místa).
Žádáme ty, kdo vlastní staré fotografie zajímavých míst v Kozlovicích (staveb i přírody)
o jejich krátkodobé zapůjčení k naskenování.
Tato místa pak vyfotografujeme nově ze stejného pohledu. Předem děkujeme.

4V prosinci loňského roku proběhla v naší
knihovně metodická návštěva Moravskoslezské
vědecké knihovny Ostrava, jako garanta výkonu
regionálních funkcí v MS kraji. Ze zápisu cituji:
Kvalitní práce knihovny je výsledkem zájmu
obce, která knihovně připravila velmi dobré
podmínky pro svou činnost. Výpůjční činnost se
oproti roku 2008 zvýšila ve všech základních
ukazatelích. Potvrdila se skutečnost, že vhodné
umístění knihovny, dobré vybavení (nábytkem
i technikou) a esteticky sladěný prostor zvýší
zájem obyvatel obce o služby knihovny.
Touto cestou děkuji naší knihovnici paní
Daně Holubové, která se o toto kladné hodnocení zasloužila velkou měrou.

428. února skončila naše fotosoutěž (čtvrté,
poslední kolo — zima) pod názvem Rok na dědině. Nejlepší fotografie tohoto a podzimního
kola najdete uvnitř Zpravodaje. Zároveň nejlepší foto z kola jarního a letního (vždy 10 nejlepších) si můžete prohlédnout v naší galerii Na
chodbě na OÚ. Děkuji všem, kteří se do soutěže
zapojili. (Myslel jsem si však, že máme v Kozlovicích více fotografů.)
Příjemné jarní dny, hodně zdraví a dobré nálady přeje
Ing. Miroslav Tofel, starosta
Pozn.: Své příspěvky do Zpravodaje zasílejte
vždy jen na adresu kozlovice@kozlovice.cz . Budeme rádi, když do předmětu uvedete — Zpravodaj.
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Zprávy z obce
Internetové stránky obce www.kozlovice.cz
Oficiální stránky obce jsme vytvořili v roce
2003. Od té doby prošly svým vývojem až do
dnešní podoby. Na stránkách najdete téměř
vše, co potřebuje vědět občan i turista (návštěvník).
Aktuálnost stránek je základem a domnívám
se, že právě díky tomu jsou stránky hojně navštěvovány. V loňském roce jsme zaznamenali
přibližně 160 tisíc přístupů! To je číslo pro obecní stránky obce naší velikosti nevídané (přes
400 denně). V aktualitách bylo uveřejněno přes

300 zpráv, asi 30 videoreportáží, kalendář akcí
zaznamenal zhruba 80 podniků (letos už jich
tam je cca 60). Aby byly stránky ještě zajímavější, znovu Vás oslovuji, abyste příspěvky zasílali
i vy (zajímavé fotky, odkazy,…)
A co nového připravujeme my? Pokud všechno dobře půjde, měly by se na stránkách objevit
údaje z meteostanice (teplota, tlak, vlhkost,
směr a rychlost větru,…), která bude na území
obce a dále bude rozšířen počet webkamer.
starosta

Náklady na provoz Sportovnû rekreaãního centra Kozlovice (SRC)
V minulém čísle Zpravodaje jsme prezentovali vytíženost (obsazenost) celého areálu — velká tělocvična, malá tělocvična, herna stolního tenisu, relaxační sál, venkovní hřiště. U velké tělocvičny
byla omylem uvedena vytíženost 130 hod./rok, správně je 1 130 hod./rok. Zároveň jsme slíbili, že
Vás seznámíme s ekonomikou provozu.
Roční náklady: Energie (plyn, elektřina, vodné, stočné, revize…)
Mzdy (stálá služba, úklid areálu)

cca

190 000 Kč
250 000 Kč

Roční příjmy: Skutečně vybrané (zaplacené) pronájmy
300 000 Kč
Rozdíl:
140 000 Kč
Jinými slovy provoz zařízení je dotován z rozpočtu obce. Domnívám se, že dotace do sportu, do
zařízení, kterým za rok prošlo 45 tisíc lidí, je správná.
Původní kalkulace počítaly s většími náklady. V dobrém nás překvapila velká vytíženost (návštěvnost), což je základ alespoň částečně ekonomického provozu. V letošním roce to vypadá ještě lépe.
starosta

Zima 2009/2010 a údrÏba místních komunikací
I když letošní zima 2009/2010 vypadala
s ohledem na množství sněhu a mnoho mrazivých dnů velmi krutá, z hlediska zimní údržby
místních komunikací nebyla zdaleka tak finančně náročná jako například zima 2005/2006, kdy
sníh stále přibýval a přibýval a nebylo už ani
místo pro jeho odhrnování (Ladovská zima).
Tenkrát zimní údržba „spolykala“ finanční
částku ve výši 800 tis. Kč. Letošní zima je zatím
na částce poloviční tj. cca 400 tis. Kč. (Ale ani to
není málo). Samozřejmě zatím není všem zimním dnům konec a asi to bude ještě něco stát.
Věřme, že letošní sněhové nadílky už bylo dost,
že jaro je opravdu za dveřmi a my se budeme
těšit už jen z příjemných jarních teplot.

Rádi bychom poděkovali těm, kteří nám se
zimní údržbou v některých úsecích nezištně
pomáhali. Občany, kteří nám údržbu znepříjemňovali (především špatně zaparkovanými
auty), prosíme, aby se nad sebou zamysleli.
Na závěr ještě děkujeme těm, kteří před svým
domem a parcelou uklízejí z místních komunikací strusku po zimním posypu.
místostarosta
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V˘jezdová jednotka SDH Kozlovice — zpráva velitele
V prvních dvou měsících tohoto roku byla již
naše jednotka povolána ke 4 událostem. Jednalo
se o 2 technické pomoci (uvolnění pozemní komunikace a čištění kanálu) a 2 požáry (saze v komíně a požár rodinného domku). Více o těchto
výjezdech si přečtete na www.hasicikozlovice.cz
(odkaz Výjezdy).
Hasiči jsou k jednotlivým zásahům svoláváni
prostřednictvím sms a hlasových zpráv přes
mobilní telefony, proto neslyšíte houkat sirénu.

Jako každý rok, i letos na začátku roku absolvují členové výjezdové jednotky povinné školení.
Toto školení probíhá podle osnov odborné přípravy, které vydává Generální Ředitelství HZS ČR
a je zakončeno písemnou a praktickou zkouškou.
1. března se konalo v Ostravě na centrální
stanici slavnostní předání technických prostředků jednotkám SDH obcí. Naše výjezdová
jednotka z těchto prostředků dostala přetlakový
ventilátor, který slouží k odvětrávání silně zakouřených míst při požárech.
Tomáš Pavlát, velitel jednotky SDH Kozlovice

Sbûr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od úterý 20. dubna 2010 do středy 21. dubna 2010 budou
přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat hadry, boty, matrace, díly starého nábytku apod. Tyto
kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad! Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
dne 17. dubna 2010.
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou přistaveny ve dnech 20. a 21. dubna 2010
na těchto sběrných místech:
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže — odbočka k bývalému polesí
Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 153, paní Uhrová, „Pod Lípou“
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 436, pan Vlastimil Krpec
U zastávky ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku čp. 405, paní Pešlová
U sklárny
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“
U pana Pudila, čp. 136 — prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny

Sbûr nebezpeãného odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že v sobotu 17. dubna 2010 proběhne sběr nebezpečného
odpadu.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se nebudou svážet od příjezdových komunikací, ale
z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky, oleje, asfalt,
znečištěné obaly zbytky nebezpečných látek apod.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 153, p. Uhrová,
U čekárny ČSAD „U Váhy“

08.00—08.15 hod.
08.20—08.35 hod.
08.45—09.00 hod.
09.10—09.25 hod.
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U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku č. 405, paní Pešlová
U sklárny
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“
U pana Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Střed obce — obecní zařízení („Vlčkova stodola“)

09.35—09.50 hod.
10.00—10.15 hod.
10.20—10.35 hod.
10.40—10.55 hod.
11.30—11.45 hod.
11.50—12.05 hod.
12.15—12.30 hod.

V˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
Řidičské průkazy vydané do 31. 12. 2000 je
potřeba vyměnit do 31. 12. 2010.
Další výměna řidičských průkazů vydaných
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 je stanovena do 31.
12. 2013. Řidičské průkazy se vyřizují na Magistrátu města Frýdku–Místku na ulici Palackého
(u bývalého autobusového stanoviště) a je
nutno doložit 1 fotografii, řidičský a občanský
průkaz.

Držitel řidičského oprávnění, který dosáhl
věku 60, 65 a 68 let a po dovršení 68 let každé
dva roky, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce, kterou provádí posuzující
lékař. „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“ je výše uvedený držitel
řidičského oprávnění povinen mít při řízení
motorového vozidla a na požádání ho předložit
ke kontrole.

A opût volnû pobíhající psi…
Obecní úřad Kozlovice opětovně vyzývá
všechny majitele psů, aby si tyto řádně zajistili
a zamezili tak jejich volnému pobíhání po vesnici. Přestože jsme na tento nešvar již upozorňovali v našem obecním Zpravodaji, nepozorujeme, že by se situace nějak zlepšila, což můžete sami posoudit podle častých hlášení
v místním rozhlase, že se po vesnici pohybuje
volně pobíhající pes.
V mnohých případech se nejedná o žádné
malé voříšky, ale v poslední době jsou to plemena jako např. pitbul, německý ovčák, retriever
apod., což představuje značné nebezpečí nejen
pro děti, ale i pro dospělé občany.
Znovu tedy důrazně upozorňujeme všechny
neukázněné majitele psů, kteří je nemají řádně

zajištěné, že takto volně se pohybující psy
nechá obec odchytit a umístit do psího útulku
na náklady jejich majitelů, které nejsou zanedbatelné.
Částka za odchycení psa činí 300 Kč, veterinární vyšetření činí 400 Kč a umístění psa v útulku činí 122 Kč/den. Myslíme si, že zajištěním si
svého čtyřnohého mazlíčka nemusíte přijít
o tuto finanční částku a můžete ji ve Vašem rodinném rozpočtu využít k jinému účelu.

Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2009

Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
— chlapci
— dívky

Celkem

Kozlovice

Měrkovice

2915
1441
1474
432
219
213

2689
1336
1353
396
198
198

226
105
121
36
21
15

Průměrný
věk
39,47
38,34
40,58

Datum
narození
nejstaršího
8. 8. 1911
29. 11. 1919
8. 8. 1911

Datum
narození
nejmladšího
15. 12. 2009
15. 12. 2009
12. 11. 2009
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Dorostenci od 16—18 let
— chlapci
— dívky
Občané 19—59 let
— muži
— ženy
Občané 60 let a více
— muži
— ženy

120
61
59
1724
882
842
639
279
360

112
59
53
1588
819
769
593
260
333

8
2
6
136
63
73
46
19
27

Pfiehled zmûn v roce 2009
Počet narozených
Počet zemřelých
Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených
Sňatek uzavřelo v roce 2009
Počet sňatků uzavřených v naší obci

34
25
47
36
19 našich občanů
16

Vítání obãánkÛ
V sobotu 5. prosince 2009 proběhlo v obřadní síni Valašského pivovaru v Kozlovicích slavnostní vítání našich nových občánků. Na tuto
malou slavnost bylo pozváno 12 dětí — 6 chlapců a 6 holčiček a jejich rodiče. Nejmladší občánky naší obce narozené v měsíci červnu až listopadu přivítal starosta ing. Miroslav Tofel,
a to Andreu Žákovou, Anetu Navrátilovou,
Bruna Štěrbu, Nelu Eliášovou, Lilianu Čajánkovou, Marka Pustku, Jana Kastnera, Filipa Hra-

chovce, Hanu Chalupovou, Kamila Krále, Danielu Kociánovou a Petra Fluksu. Rodičům dětí
byly předány malé dárky, 3000 Kč, pamětní list
a maminkám kytička. K příjemné atmosféře
přispěla cimbálová muzika Valášek a vystoupení dětí ze souboru Valášek. Děkujeme účinkujícím i jejich vedoucím.
V loňském roce se v naší obci narodilo 34 dětí,
a to 15 chlapců a 19 děvčátek. Dětem a rodičům
přejeme zdraví a radostný a klidný domov.

Na‰i jubilanti
V měsíci lednu, únoru a březnu oslavili a oslaví významná životní výročí tito naši občané:
pan Oldřich Urbiš
80 let
paní Jiřina Pustková
84 let
paní Julie Šmiřáková
80 let
paní Františka Žabenská
84 let
paní Anna Benová
80 let
pan Miroslav Trojáček
85 let
paní Anežka Harabišová
80 let
paní Jarmila Tkáčová
85 let
pan Josef Juřica
80 let
pan František Kocián
85 let
paní Miluše Hladná
80 let
paní Vlasta Vyvialová
85 let
paní Marie Pustková
81 let
paní Vlasta Chýlková
85 let
paní Jarmila Šoltýsová
81 let
paní Marie Vyvialová
85 let
paní Libuše Miková
81 let
pan Jan Valenta
86 let
paní Marie Papíková
82 let
pan Jaroslav Krpec
86 let
paní Vlasta Volná
83 let
pan Jan Mrkva
86 let
paní Marie Ulčáková
83 let
paní Emilie Sebránková
88 let
pan Ladislav Cviček
83 let
paní Alžběta Mrkvová
88 let
paní Naděžda Vašendová
83 let
paní Zdenka Pustková
90 let
paní Ludmila Morisová
83 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
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Nejstar‰í obãané

8. srpna 2009 oslavila 98 let paní Matylda
Sysalová, Kozlovice 327.

29. listopadu 2009 oslavil 90 let pan Oldřich
Tkáč, Kozlovice č. 303.

Nejãastûji vyskytovaná pfiíjmení
v obci

Nejpoãetnûj‰í jména v obci

1. Pustka – Pustková
2. Krpec – Krpcová
3. Kocián – Kociánová
4. Chýlek – Chýlková
5. Zeman – Zemanová

112
109
82
67
65

1. Marie
2. Jan
3. Jiří
4. Petr
5. Jana
6. Pavel
7. Josef

115
92
80
79
68
64
60

V období od prosince 2009 do února 2010 nás navždy opustili
ve věku 86 let paní Anežka Holubová
ve věku 80 let paní Anna Krpcová
ve věku 89 let paní Albína Boháčová
ve věku 56 let paní Olga Němcová
ve věku 73 let paní Božena Pavlištíková

ve věku 75 let pan Imrich Vančo
Rodinám zesnulých vyjadřujeme touto cestou hlubokou soustrast.

Tfiíkrálová sbírka
Tak jako v jiných obcích a městech České republiky, také v Kozlovicích proběhla ve dnech
1.—14. ledna Tříkrálová sbírka. Malí i velcí koledníci se svými dospělými vedoucími chodili
dům od domu, zpívali, recitovali a vybírali finanční příspěvky, které v tomto roce budou

použity na dar lidem v nouzi a na rozvoj ošetřovatelské a pečovatelské služby.
Celkem se v regionu oblastní Charity Frenštát
pod Radhoštěm vybralo 308 915 Kč a 2 EUR,
z toho v Kozlovicích vybrali koledníci 65 128 Kč.
Všem velmi děkujeme za štědré dary.

Podûkování Diakonie Broumov
Vážení přátelé,
chceme Vám tímto upřímně poděkovat za
uspořádání humanitární sbírky ve vaší obci. Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc
vašich občanů, kteří významnou měrou podpořili naši činnost a pomohli tak zajistit dostatek
humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod terapeutických
dílen, kde jsou tito lidé zaměstnáváni.
Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek znamená pro naši práci velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc — výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se
bez pomoci druhých neobejdou.
Budeme vděčni i za případnou finanční
pomoc. Víme, že ne všichni mohou přispívat
pravidelně nebo vysokými částkami, ale chceme, abyste věděli, že jakýkoli finanční dar na

dopravu darovaného materiálu nám velmi pomůže.
Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených
na občany v krizových životních situacích na
celorepublikové úrovni.
Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb
byla ohodnocena také udělením certifikace ISO
9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění,
úprava a prodej použitých oděvů a domácích
potřeb“ a „Poskytování sociálních služeb“.
Bližší informace o naší činnosti najdete na
www.diakoniebroumov.org.
Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce
bude pokračovat i nadále. Budeme rádi, rozhodnete-li se podobnou sbírku příležitostně
zopakovat a těšíme se na Vaši zprávu.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

Kozlovice
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Podûkování

Ráda bych poděkovala paní Hrnčárkové a její dceři Zuzce za nalezenou peněženku. Je pro mne
(přistěhovanou) velkou ctí bydlet v obci, kde lidská poctivost není výjimkou.
S poděkováním Hanzelková

Zajímavosti z knihovny
S potěšením můžeme říct, že naše nová knihovna se těší stále většímu zájmu návštěvníků.
Začtěme se do naší povzbudivé knihovní statistiky…
— Zatímco v roce 2008 přišli do knihovny
1042 čtenáři, v roce 2009 jich bylo již 2531. Je to
navýšení o 142 %!
— Zvýšil se rovněž počet registrovaných čtenářů z původních 242 na 285.
— Taktéž vzrostl zájem o výpůjčky. V roce
2008 připadlo na 1 čtenáře 31 vypůjčených titulů, v r. 2009 to bylo již 36.
— V r. 2009 se celkově vypůjčilo 10 083 svazků.
— Knihovna má k dispozici 7 827 svazků
a k tomu je ještě třeba přičíst svazky obnovujícího se výpůjčního Regionálního fondu a slušnou
nabídku periodik.
Naší knihovní statistiku zbývá ještě doplnit
o tyto zajímavosti:
— Nejvíce knih v r. 2009 přečetli:
1. p. Skybová Lenka
půjčeno 201 titulů
2. p. Urbiš Oldřich
151 titulů
3. p. Turková Dana
147 titulů
4. p. Bjalková Marie
110 titulů
5. p. Valčíková Alena
103 titulů
— Nejžádanější tituly v r. 2009:
Dospělí čtenáři
Děti a mládež
Čarodějka po česku Barbie veterinářkou
Kam se poděly děti
Stella a…
Tvůrčí představivost Perníková chaloupka
Práce v knihovně:
— V loňském roce proběhly 3 revize knižního
fondu, jednak našeho, jednak regionálního.
— Došlo k přesunu svazků z knihovny Měrkovice a následnému vyřazování knih. Ty je možno
zakoupit si v knihovně (cena 5 Kč a 10 Kč).
— Naše knihovna přešla na nový knihovnický
program Clavius, který nahradil zastaralý Lanius. Jeho přínosem pro občany je mj. on-line katalog na internetu, v němž si každý může vyhledat žádané tituly. Odkaz je na stránkách knihovny.

Aktivity v knihovně:
— Jistě nikdo nepřehlédl projekt ČT „Kniha
mého srdce“. Také v naší knihovně hlasovali dospělí i děti prostřednictvím hlasovacích lístků
nebo internetu. Vítězným titulem se stala kniha
Zdeňka Jirotky Saturnin. Nechybí ani v naší knihovně. V rámci tohoto projektu proběhla v mateřské škole soutěž o nejhezčí kresbu knihy. Vítězové byli vyhodnoceni a odměněni panem
starostou a knihovnicí při slavnostním „Vyřazování předškoláků“. Kresby byly zaslány do ČT,
kde byly k nahlédnutí na webových stránkách.
— Z dalších zajímavých akcí není možné se
nezmínit o slavnostním „Pasování prvňáčků na
čtenáře knihovny“, které v loňském roce proběhlo poprvé. Za účasti rodičů a rodinných příslušníků prvňáčky pasoval pan starosta. Bezplatně jim předal registrační průkaz a dárky,
které věnoval obecní úřad.
— Další zajímavou aktivitou byla přednáška
o ilustrátorech. Děti 1. stupně základní školy si
zahrály na umělce a při čtení textu z knihy Josefa Lady O chytré kmotře lišce si vyzkoušely své
ilustrátorské schopnosti. Výsledky jejich snažení můžete obdivovat v naší knihovně.
— Díky informačnímu koutku často zavítají
do naší knihovny turisté a cizí návštěvníci, kteří
využívají možnosti bezplatného přístupu na internet, mohou si tady mnohé přečíst a dovědět
se zajímavosti o obci a okolí a také zakoupit
něco z bohaté nabídky suvenýrů a oblečení.
Ať má kniha v našich domovech své nezastupitelné místo. To přeji vám i naší knihovně, kde
se těším na shledanou.
Holubová (knihovnice)

Kozlovice
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Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
19. 3. 2010
27. 3. 2010
28. 3. 2010
03. 4. 2010

…
…
…
…

04. 4 2010 …
10. 4. 2010 …
17. 4. 2010 …
23. 4. 2010 …
25. 4. 2010 …
01. 5. 2010 …
02. 5. 2010 …
02. 5. 2010
08. 5. 2010
15. 5. 2010
28. 5. 2010

…
…
…
…

29. 5. 2010 …
29. 5. 2010 …

Josefovská zábava
Vítání jara a zahájení dopravy
Křížová cesta
Kozlovické velikonoční zvyky na
Obecné škole
Velikonoční zábava
Zkoušky základního výcviku —
získání licence WRC a ČJF
Diskotéka
Ještě jednou profesorem — divadlo
Čarodějnický rej Na Mlýně
Stavění máje
Divadelní představení pro děti
(loutky)
Reiningové závody
Po zarostlém chodníčku
Diskotéka
Mezinárodní turnaj přípravek ve
fotbale
Mezinárodní turnaj přípravek ve
fotbale
Noční pohárová soutěž

04. 6. 2010 … Mezinárodní reiningové závody
CRI
05. 6. 2010 … Reiningové závody
05. 6. 2010 … Výroční koncert SLPT Valašský
vojvoda
06. 6. 2010 … Reiningové závody
12. 6. 2010 … Dětský den
18. 6. 2010 … Beskydský pohár žáků ve skoku
na lyžích
19. 6. 2010 … Diskotéka
20. 6. 2010 … Divadelní představení pro děti
(loutky)
03. 7. 2010 … Mini Cup 2010
24. 7. 2010 … IMMORTAL SHADOWS vol. 13
24. 7. 2010 … Pastýři Na Mlýně
24. 7. 2010 … Reiningové závody
25. 7. 2010 … Pastýři Na Mlýně
25. 7. 2010 … Reiningové závody
14. 8. 2010 … Eddie fest Kozlovice vol. 11
Podrobnější informace o připravovaných
akcích najdete na internetových stránkách
obce, případně na plakátovacích plochách.

Fotozpravodaj
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FotosoutûÏ Rok na dûdinû — podzim
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FotosoutûÏ Rok na dûdinû — zima
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 30. 11. 2009
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
1. Radě obce byl předložen návrh Smlouvy
o předání a ochraně datových sad mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 00 Ostrava (poskytovatel), a obcí Kozlovice, 739 47 Kozlovice 343 (nabyvatel). Data budou sloužit pro
zpracování doplňujících průzkumů a rozborů

pro pořízení územního plánu obce. Data jsou
poskytována bezplatně.
Rada obce Kozlovice schvaluje uzavření Smlouvy o předání a ochraně datových sad mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 00 Ostrava — jako poskytovatelem, a obcí Kozlovice,
739 47 Kozlovice 343 — jako nabyvatelem, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 10. 12. 2009
Přítomno: 14 členů zastupitelstva (1 člen zastupitelstva omluven)
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili 3 občané a 2 hosté (jednatel firmy Unitender, s. r. o., Ostrava, a paní knihovnice).
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
— Proběhl soud mezi obcí a panem Ing. Rodzenákem, který obec žaloval o cca 9 mil Kč.
Jedná se o kauzu z roku 1997. Obec soudní
spor u okresního soudu vyhrála. Byl vynesen rozsudek, který prozatím nenabyl právní moci.
— Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Fojtíková byla dokončena; byly vydány všechny kolaudační souhlasy, vytyčeny hranice pozemků v terénu, probíhá prodej pozemků.
— CO sklad — současný vlastník Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových — má záměr tento objekt
prodat. Je na zvážení, zda by to nebyl vhodný objekt pro vybudování technického zázemí obce. Prozatím není známo, zda by v případě zájmu obce mohlo dojít k bezúplatnému převodu nebo zda by se muselo jednat
o převod úplatný, cena není rovněž v současné době známa. Zítra proběhne jednání
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

— Areál v Měrkovicích — škola, hřiště. Obci byl
předložen záměr občanského sdružení
Sport junior na vybudování sportovního
střediska pro mládež — přípravka, ubytovna
pro 20—30 osob, bufet, zázemí pro sportovce…
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva, aby
na příštím zasedání předložili své návrhy,
jak dál využívat a provozovat objekt školy
a hřiště v Měrkovicích, a prodiskutovali
tento plán.
— Provoz SRC — zařízení navštívilo cca 45 tisíc
lidí za rok, informace o využití SRC je zveřejněna na stránkách obce a rovněž bude zveřejněna ve Zpravodaji. V současné době
ještě nejsou známy přesné náklady na provoz SRC.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Splašková kanalizace
Na dodavatele stavby — Kozlovice, dostavba
stokového systému — bylo vypsáno výběrové řízení — zajišťovala na základě smlouvy firma
UNITENDER, s. r. o., Ostrava, aby bylo zaručeno,
že celý postup bude správný po administrativní
a zákonné stránce. Pozvání na dnešní jednání
přijal jednatel firmy UNITENDER s. r. o. Ostrava,
který zastupitelstvu podal následující zprávu:
Výběrové řízení na dodávku stavby — Kozlovice, dostavba stokového systému — bylo vypsá-

Kozlovice
no na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Jako kritéria byly stanoveny: nabídková cena,
odklad splatnosti faktur, doba výstavby. Do výběrového řízení zaslalo své nabídky celkem
osm firem. Tři firmy podaly nabídky, jejichž nabídková cena se jevila jako mimořádně nízká.
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách
vyzvala komise pro posuzování nabídek tyto
uchazeče o podání vysvětlení, toto vysvětlení
však neobdržela. Nabídky byly ze soutěže vyřazeny.
Po provedeném hodnocení podle daného vzorce vyšla vítězná firma této veřejné zakázky (nabízela nejvyšší dobu odkladu splatnosti faktur,
nejkratší dobu výstavby, ale celkovou vysokou
cenu). Zadavatel má právo soutěž zrušit a vypsat nové výběrové řízení.
Na základě výběrového řízení obec měla možnost zjistit, za jakých podmínek jsou firmy
schopny zakázku provést. Pan starosta navrhuje výběrové řízení zrušit, vypsat nové výběrové
řízení, při kterém se bude vycházet ze zkušeností z předchozí soutěže.
Konečné rozhodnutí přísluší radě obce.
Při této příležitosti pan starosta informoval
o sdělení Ministerstva zemědělství ČR ohledně
žádosti o poskytnutí dotace na kanalizaci —
bude zařazena k posouzení v roce 2010.
Zastupitelstvo obce bere informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby Kozlovice —
dostavba stokového systému na vědomí a s navrhovaným postupem souhlasí.
3. Rozpočtové změny
Členové zastupitelstva obdrželi návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009 — nový paragraf 3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí —
jedná se o plynofikaci lokalita Fojtíková (přeúčtování z § 3639) a navýšení rozpočtu — avizovaný prodej pozemku v lokalitě Fojtíková
(schváleno na minulém ZO).
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny dle předloženého návrhu v celkové výši
2 200 tis. Kč.
4. Rozpočtové provizorium na rok 2010
Pro sestavení rozpočtu na rok 2010 nejsou k dispozici dostatečné podklady (především nejistota u akce Kozlovice — dostavba stokového
systému). Do doby schválení rozpočtu na rok
2010 bude obec hospodařit podle rozpočtového
provizoria.
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010 dle předloženého návrhu ve
výši 10 460 000 Kč.
5. Vyhláška o místních poplatcích
Obec Kozlovice se rozhodla vydat úplné znění
nové Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009
o místních poplatcích vzhledem k tomu, že
dosud platná Obecně závazná vyhláška č.
2/2003 o místních poplatcích, ze dne 26. 11.
2003 byla změněna a doplněna obecně závaznými vyhláškami č. 3/2004 ze dne 15. 12. 2004,
1/2006 ze dne 26. 11. 2006 a 1/2008 ze dne 4. 9.
2008.
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2009 o místních
poplatcích je zrušena obecně závazná vyhláška č.
2/2003 o místních poplatcích, ve znění všech následujících výše citovaných vyhlášek. Vyhláškou
jsou upraveny sazby nad rámec zákona.
Dotazy:
— čl. 22, písm. i) — vyhrazení trvalého parkovacího místa (zda je možno uplatnit při parkování autobusů a kamionů)
— čl. 29 sazba poplatku ze vstupného (zda je
nutno tento poplatek vybírat současně
s úhradou nájemného za pronájem místností při pořádání akcí v budově OÚ)
— čl. 48 osvobození od poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zda by bylo možno osvobodit
vysokoškoláky bydlící na kolejích)
Vysvětlení podal pan starosta:
— Parkování autobusů a kamionů na veřejném
prostranství obec nepovoluje;
— výše náhrady za pronájem místností stále
ještě nepokrývá skutečné náklady;
— připomínka bude projednána, v případně
možnosti může být vyhláška upravena.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2009 o místních poplatcích.
6. Prodej obecních pozemků
— Na minulém zasedání zastupitelstva obce
byl schválen záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1863/3 k. ú. Kozlovice. Cena
100 Kč/m2. Záměr byl zveřejněn na úřední
desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 1863/3 k. ú. Kozlovice, trvalý
travní porost, o výměře 2950 m2. Cena 100 Kč/m2.
— Byla projednána žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 4050/33 k. ú. Kozlovi-
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ce o výměře 15 m2. Rada schválila záměr
prodeje, který byl řádně zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 4050/33 k. ú. Kozlovice, zahrada, o výměře 15 m2. Cena 200 Kč/m2.
— Realitní kancelář zprostředkovala další prodej pozemku v lokalitě Fojtíková.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 2890/14 k. ú. Kozlovice, trvalý
travní porost, o výměře 1146 m2. Cena 880
Kč/m2.
Současné ceny při prodeji obecních pozemků
jsou velmi nízké, návrhy na úpravu ceny by
měla podat stavební komise a rovněž ostatní
členové zastupitelstva.
7. Územní plán
Byly zahájeny práce na pořízení územního
plánu — přípravná fáze, tzv. průzkumy a rozbory. Nutno stanovit termín pro podávání žádostí,
které budou ještě součástí tohoto územního
plánu. Ve Zpravodaji je uvedena informace
konec ledna 2010.
Zastupitelstvo obce bere informace o postupu
prací na novém územním plánu obce Kozlovice
na vědomí a souhlasí s nimi.
8. Knihovna
Knihovna Měrkovice byla zrušena v roce 2006,
provoz byl zajištěn formou odloučeného pracoviště (současný program Lanius to umožňoval).
Nový knihovní systém Clavius (obec obdržela
dotaci) toto neumožňuje, knihovna by musela
být vybavena veškerými náležitostmi v souladu
se zákonem o knihovnách.
Paní knihovnice (přítomná na zasedání zastupitelstva) podala následující informace:
V obecní knihovně Kozlovice návštěvnost
a počet výpůjček v roce 2009 ve srovnání
s rokem 2008 vysoce vzrostly. V Měrkovicích je
návštěvnost velmi nízká, prostory knihovny
jsou nevyhovující, knihy se znehodnocují. Náklady na provoz jsou velmi vysoké.
Pan starosta navrhuje zrušit odloučené pracoviště Měrkovice.
Obecní knihovna Kozlovice plní v současné
době i funkci informačního centra, probíhá zde
prodej reklamních předmětů obce.
Paní ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice poděkovala
paní knihovnici za velmi dobrou práci s dětmi.
Při této příležitosti pan starosta informoval o 2.
vydání publikace o Kozlovicích (do prodeje
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bude dle příslibu firmy Šmíra – Print uvedena
na Souznění) — náklad 500 ks, cena cca 100 tis.
Kč. Zastupitelstvo obce bere informaci o knihovně na vědomí.
9. Různé
9.1 Smlouvy o dopravní obslužnosti
Obec obdržela návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě
o závazku veřejné služby uzavřené s dopravcem
Veolia Transport Morava a. s. a Dodatku č. 1
smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě uzavřené s dopravcem ČSAD
Frýdek–Místek a. s. Smlouva je uzavřena na 10
let, tj. do 31. 12. 2018 (je v souladu s evropskou
směrnicí, rovněž MSK uzavřel s jednotlivými
dopravci smlouvy na 10 let), výpovědní lhůta
v obou smlouvách je 1 měsíc.
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1
smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti
s ČSAD Frýdek–Místek a. s. a dodatek č. 1
smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti s Veolia Transport Morava a. s.
9.2 Volba přísedícího Okresního soudu
Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva
obcí v obvodu příslušného okresního soudu na
dobu 4 let (dle zákona č. 6/2002 Sb.). Zastupitelstvu byl předložen seznam přísedících, kteří
mají zájem nadále vykonávat tuto funkci.
Zastupitelstvo obce schvaluje přísedícího
u Okresního soudu ve Frýdku–Místku pro volební období 2010—2014.
9.3 Energetická koncepce ČR — ložisko Frenštát
Obec Kozlovice je členem Sdružení měst a obcí
na ochranu beskydského regionu, které vzniklo
především za účelem zabránění těžby uhlí ve
Frenštátě p. R. Obec Trojanovice (zastupující
Sdružení) nás požádala o projednání materiálu
— aktualizace energetické koncepce ČR. Stanoviska obcí z regionu budou předložena předsedovi vlády Janu Fischerovi.
Zastupitelstvo obce Kozlovice zásadně nesouhlasí s návrhem aktualizace státní energetické
koncepce České republiky, která by v případě
odsouhlasení vládou znamenala otevření
přímé cesty k devastaci Beskyd a následně vytvoření nového problémového regionu.
Nesouhlasíme:
1. s hlavním cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku Frenštát;
Odůvodnění — ložisko je prozkoumáno vrty
a dvěma těžními jámami. Další průzkumné
práce by byly prováděny průzkumnou ražbou,
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což pro Beskydy znamená faktické zahájení
hornické činnosti.
2. s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu
na lokalitě Frenštát musí rozhodnout především těžební společnost.
Odůvodnění — stát jakožto majitel nerostného
bohatství by neměl nechávat takto zásadní
rozhodnutí o svém majetku na soukromé společnosti. Tímto prakticky ztrácí možnost
o svých strategických zásobách rozhodovat
a oslabuje také rozhodovací roli místních samospráv a občanů.
Návrh aktualizace státní energetické koncepce
republiky ve své nynější podobě představuje,
pokud se týká ložiska Frenštát, návrat k původní komunistické koncepci z 80. let 20. století, která počítala s vytěžením ložiska. Hodnota Beskyd je daleko vyšší než hodnota uhlí pod
ním.
Požadujeme, aby ložisko Frenštát bylo z návrhu
aktualizace energetické koncepce vyřazeno.
9.4 Prodej plynovodu v lokalitě Fojtíková
Tento bod programu je nutno vypustit — obec
do této chvíle neobdržela ze strany RWE návrh
ceny plynovodu.
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9.5 Zápis kontrolního výboru
Zápis z jednání kontrolního výboru č. 04/2009
obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere zápis kontrolního výboru na vědomí.
Diskuse:
paní ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice — informovala o provedené školní inspekci v měsíci říjnu.
Kontrola byla provedena na všech úsecích činnosti — úsek financování, personální, vedení
dokumentace, výchovně vzdělávací práce…
Veškerá činnost byla kladně hodnocena.
přítomný občan:
— Jaká je výše nedoplatků (voda, odpady, poplatek ze psů);
— připomínky k provozování a opravám místní internetové sítě. (p. Hrnčárek)
Odpověděl pan starosta:
Nezná přesnou výši pohledávek, postupně se
vymáhají. Ve Zpravodaji bude znovu zveřejněna
výzva k úhradě nedoplatků.
Poruchy jsou vesměs u jednotlivých klientů
(např. zavirované počítače,…). Za tuto práci
(u klientů) není pan Hrnčárek obcí nijak honorován.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 11. 12. 2009
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Radě byla předložena závěrečná zpráva o posouzení a hodnocení nabídek „Kozlovice — dostavba stokového systému“.
Rada se rozhodla na základě požadovaných finančních prostředků na realizaci kanalizace

(výsledky soutěže) a nenaplnění předpokládaných vlastních finančních zdrojů v průběhu
soutěže využít § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a soutěž zrušit. O tomto
bude vyrozuměna společnost Unitender, s. r. o.,
aby provedla nezbytné administrativní kroky.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 21. 12. 2009
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Byla vydána publikace „Valašská obec Kozlovice“ II. vydání;
— byly vyrobeny buttony s maskotem kozlíka;
— určení ceny publikace a butonu.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
Rada stanovuje cenu publikace Kozlovice II. vydání na 250 Kč/ks, cena publikací Kozlovice

včetně Měrkovice (set) 300 Kč a cena buttonu
s kozlíkem 20 Kč/ks.
2. Rada souhlasí se změnou předmětu výdajů
Slavíka Moravia o. s., předloženého v žádosti
o dotaci na rok 2009 (z technických důvodů
nutno zakoupit nový zesilovač, reproduktory
a kabeláž místo keyboardu).
3. Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice bezplatný
nájem sálu OÚ dne 2. 2. 2010 z důvodu konání
dětského karnevalu pro děti mateřské školy.
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4. Rada v souladu s ustanovením § 9, odstavce
3), písmene d) zákona 563/91 Sb., o účetnictví,
v platném znění, rozhodla o tom, že příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola
Kozlovice zřízená obcí Kozlovice bude s účinností od 1. 1. 2010 vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
5. Rada schvaluje Římskokatolické farnosti Kozlovice bezplatný nájem sálu OÚ pro konání dětského karnevalu dne 17. 1. 2010 a spolufinancování ve výši 5000 Kč.
6. Rada souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou k obecnímu bytu č. 10 k 31. 1. 2010
a s ukončením nájemního vztahu dohodou
k obecnímu bytu č. 1 k 31. 1. 2010.
Rada schvaluje pronájem bytu č. 10 v objektu
č. p. 350 žadateli o byt.

Byt č. 1 v objektu č. p. 350 rada zatím navrhuje
nepronajímat.
7. Rada schvaluje upravit ceníky o nové sazby
DPH tak, aby tato daňová úprava se nepromítla
do konečných již dříve schválených cen — schvaluje ceníky 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10-2010.
8. Rada schvaluje cenu vodného na 19 Kč/m2
včetně DPH s účinností od 1. 1. 2010 — ceník
02-2010.
9. Rada schvaluje předložené smlouvy na pronájem hrobového místa a pověřuje starostu jejich podpisem.
10. Radě byl předložen návrh na úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením v celkové
výši 973 900 Kč. Návrh tvoří přílohu zápisu rady.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 29. 12. 2009
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
Radě byl předložen návrh na úpravu rozpočtu
vlastním rozpočtovým opatřením.

Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu, viz příloha zápisu rady.
Po všech schválených úpravách během roku
2009 rozpočet činí 31 402 270 Kč.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 11. 1. 2010
Jednání se zúčastnili 4 členové rady (1 člen rady
omluven)
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Obec Kozlovice připravuje novou publikaci
fotografe současnosti a minulosti;
— z hygienických důvodů bude provedeno obložení bufetu v budově OÚ;
— ZŠ a MŠ předložila rozpočet na rok 2010;
— starosta informoval radu o odvolání pana
Rodzenáka ke Krajskému soudu.
Rada bere informace na vědomí.
2. Rada schvaluje upravený ceník služeb a sankcí Obecní knihovny Kozlovice.
3. Severomoravské vodovody a kanalizace a. s.
zaslaly obci Kozlovice, do doby realizace odprodeje kanalizační sítě návrh na změnu smlouvy
o provozování vodního díla na smlouvu
o nájmu a provozování vodního díla, rozdíl
těchto smluv spočívá v platebních podmínkách, kdy za každý m3 fakturované vody odkanalizované od konečných odběratelů napoje-

ných na pronajatou kanalizaci SmVak zaplatí
obci Kozlovice 2,80 Kč bez DPH.
Rada schvaluje předložený návrh na změnu
smluvního vztahu po doplnění přílohy č. 1 ke
smlouvě. Není kompletní specifikace předmětu
nájmu a provozování. Po doplnění pověřuje
starostu jejím podpisem.
4. Radě byl předložen Dodatek č. 2 ke smlouvě
o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi obcí Kozlovice a firmou Veolia Transport Morava a. s., Vítkovická
3133/5, Ostrava. Předmětem Dodatku č. 2
smlouvy je závazek dopravce zajistit ostatní dopravní obslužnost v roce 2010 a závazek objednatele je uhradit prokazatelnou ztrátu za rok
2010.
Rada schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o závazku
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
pro rok 2010 (částka 103 140 Kč) a pověřuje starostu jeho podpisem.
5. Rada souhlasí s bezplatným použitím obecních pozemků p. č. KN 832/2, 3943/3, 846/4, PK
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832, 844/1, 846, 842/3, 842/8, 3943/3, 845/3
k. ú. Kozlovice pro účely pořádání Motoskijöringu v termínu 17. 1. 2010 a dalšího závodu
dle povětrnostních podmínek (termín konání
nutno ohlásit). Po skončení akce budou pozemky uvedeny do původního stavu. Při pořádání
akce je nutno dodržet veškeré bezpečnostní
a hygienické předpisy.
6. Rada schvaluje pronájem sálu OÚ dne 3. 10.
2010 za účelem pořádání Pouťové zábavy.
7. Radě byla předložena žádost o pronájmy sálu
OÚ na termíny 13. 3. 2010, 17. 4. 2010, 15. 5.
2010, 19. 6. 2010, 28. 8. 2010, 18. 9. 2010, 16. 10.
2010, 13. 11. 2010, 26. 12. 2010
Rada bere žádost na vědomí, schválení některých z požadovaných termínů pronájmu sálu
OÚ rada uskuteční až po upřesnění kalendáře
akcí na rok 2010.
8. Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice bezplatný
pronájem sálu OÚ dne 26. 1. 2010 za účelem
pořádání vzdělávacího koncertu pro žáky ZŠ.
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9. Radě byla předložena žádost o přeložku obecního vodovodu uloženém v pozemku PK 1340/5
a pozemku PK 1340/2. Žadatel uvádí, že jeho
děti mají zájem na těchto pozemcích v budoucnu stavět RD a uložený vodovod toto vylučuje.
V zákoně č. 274/2001, Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 24 odst. 3 se
uvádí, že přeložku vodovodu nebo kanalizace
zajišťuje na vlastní náklady osoba, která potřebu přeložky vyvolala. Rada s přeložkou vodovodu v pozemcích PK 1340/5 a 1340/2 souhlasí,
realizaci přeložky provede žadatel na své náklady (PD a vlastní realizaci) s finanční spoluúčastí obce ve výši 20 % celkových nákladů přeložky.Trasa přeložky bude projednána s obcí.
10. Radě byla předložena žádost nájemců budovy zdravotního střediska č. p. 500 o opravu, případnou výměnu oken v budově. Důvodem žádosti jsou odpadávající nátěr, tmelící hmota
a netěsnost. Rada bere žádost na vědomí. Správce budov prověří stav oken a zajistí jejich opravu. Pro případnou výměnu oken pověřuje starostu a místostarostu hledat vhodný dotační titul.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 8. 2. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Finanční ředitelství Ostrava provedlo finanční kontrolu tvorby ceny vodného za rok
2008 a 2009, kontrola proběhla s výsledkem
bez výhrad.
— Obec Kozlovice získala dotaci z ROP NUTSII
Moravskoslezsko (Rozvoj venkova) na projekt „Modernizace hasičské zbrojnice —
podpora spolkových a volnočasových aktivit
v Kozlovicích“.
— Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
(SMOPO) opět podalo společnou žádost
o dotaci do dotačního programu MSK —
jedná se o podporu kulturních akcí. Obec
Kozlovice žádá o podporu spolufinancování
dne obce.
— Obec Kozlovice podala žádost o dotaci v dotačním programu MSK na vybudování turistického informačního systému, jedná se dotační program vyhlášen pro Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO), dotace
činí 70 % z celkových nákladů.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.

2. Rada schvaluje hodnotící komisí včetně náhradníků pro výběrové řízení stavby „Rekonstrukce Základní školy Kozlovice“.
3. Starosta informoval radu o vypsání nového
zadávacího řízení na akci Kozlovice — dostavba
stokového systému. Zadávací řízení bude vypsáno formou užšího řízení.
Rada bere informaci starosty na vědomí a souhlasí.
4. Rada schvaluje Římskokatolické farnosti pronájem sálu OÚ 16. 1. 2011 za účelem konání
dětského karnevalu a 29. 1. 2011 za účelem konání Farního plesu.
Rada schvaluje Divadelní společnosti Kozlovice
pronájem sálu OÚ 26. 2. 2010 za účelem konání
Divadelního plesu a 4. 4. 2010 za účelem konání Velikonoční zábavy.
Rada schvaluje panu Robertu Barteczkovi,Třanovice pronájem sálu OÚ za účelem konání hudebních produkcí, a to na termíny: 13. 3., 17. 4.,
15. 5., 19. 6., 18. 9., 16. 10., 13. 11., 26. 12. 2010
Rada schvaluje SPLT Valašský vojvoda pronájem sálu OÚ 1. 5., 8. 5., 5. 6. 2010 za účelem
uspořádání koncertu ke 40. výročí souboru.
Rada schvaluje VAC agency, Smetanova 87,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí pronájem sálu
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OÚ 19. 3. 2010 za účelem uspořádání Josefovské
zábavy
5. V objektu č. p. 350 se v současné době nachází volný byt č. 1, radě byly předloženy tři žádosti o přidělení tohoto bytu. Rada schvaluje přidělení obecního bytu č. 1 v objektu č. p. 350 žadateli o byt.
6. Rada schvaluje záměr prodeje obecního pozemku par. č. 4050/11 k. ú. Kozlovice ve výměře
113 m2.
7. Radě byla předložena žádost firmy, která zastupuje ČEZ Distribuci, o podpis smlouvy
úplatné o zřízení věcného břemene k přípojce
NN mezi obcí Kozlovice a ČEZ Distribucí, a. s.,
405 02, Děčín 4, Teplická 874/8. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 5 000
Kč + 20 % DPH tj. celkem 6 000 Kč.
Rada se smlouvou úplatnou o zřízení věcného
břemene mezi obcí Kozlovice a ČEZ Distribucí,
a. s. souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.

pravě k zajištění dopravní obslužnosti mezi
obcí Kozlovice a dopravcem ČSAD Frýdek–Místek, a. s., Politických obětí 2238, 738 02 Frýdek–Místek. Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy
je závazek dopravce zajistit ostatní dopravní
obslužnost v roce 2010 a závazek objednatele
uhradit prokazatelnou ztrátu za rok 2010, která
se pro toto období stanovuje na 94 500 Kč.
Rada schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o závazku
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
pro rok 2010 s ČSAD F-M, a. s. Souhlasí s úhradou částky 94 500 Kč za prokazatelnou ztrátu za
rok 2010 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
9. Rada schvaluje podmínky pro žadatele dotací — spolkům a organizacím v obci — z obecního rozpočtu. Podmínky budou trvale umístěny
na obecních web stránkách.

8. Radě byl předložen Dodatek č. 2 ke smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové do-

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 12. 2. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Rada schvaluje mandátní smlouvu s firmou
Jakub Horáček — EKO RIA na zajištění kompletní inženýrské činnosti spojené s realizací
zakázky Modernizace hasičské zbrojnice —
podpora spolkových a volnočasových aktivit
v Kozlovicích (na kterou jsme obdrželi dotaci
z ROP) — cena 100 tis. bez DPH. Pověřuje starostu jejím podpisem.
2. Radě byl předložen návrh mandátní smlouvy
na kompletní činnost související se zadávacím
řízením veřejné zakázky Kozlovice — dostavba

stokového systému firmou Seller Moravia s. r. o.
Cena 68 tis. bez DPH. Původní firma, která organizovala první řízení, nám další práci z časových důvodů vypověděla.
Rada schvaluje mandátní smlouvu s firmou Seller Moravia s. r. o. na kompletní činnost související se zadávacím řízením veřejné zakázky
Kozlovice — dostavba stokového systému a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje zadávací podmínky a dokumenty související s uveřejněním na centrální adrese
k zadávacímu řízení veřejné zakázky Kozlovice
— dostavba stokového systému

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 16. 2. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Rada schvaluje vypsání nového výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce Základní školy Kozlovice“, včetně zadávací dokumentace.
2. Rada schvaluje hodnotící komisi a komisi pro
otvírání obálek včetně náhradníků pro výběro-

vé řízení stavby „Rekonstrukce Základní školy
Kozlovice“.
3. Rada schvaluje ukončení nájemního vztahu
mezi obcí Kozlovice a nájemcem části obecního
pozemku parc. č. 1863/3 dohodou ke dni 28. 2.
2010.
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Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 25. 2. 2010
Jednání se zúčastnili čtyři členové rady (omluven Libor Král)
1. Rada schvaluje předložený návrh zadávacích
podmínek výběrového řízení zakázky „Modernizace hasičské zbrojnice“, schvaluje hodnotící
komisi včetně náhradníků pro výběrové řízení
stavby a komisi pro posouzení nabídek a otvírání obálek ve veřejné zakázce na stavební práce
zadané v užším řízení „Kozlovice — dostavba
stokového systému“.
2. Starosta s místostarostou předložili radě
návrh rozpočtu obce Kozlovice pro rok 2010.
Rada byla s tímto návrhem seznámena a dopo-

ručuje návrh předložit ZO. Návrh bude umístěn
na Úřední desce Obecního úřadu Kozlovice
(i elektronické).
Rada bere předložený návrh rozpočtu obce Kozlovice pro rok 2010 na vědomí a postupuje ZO.
3. Rada schvaluje pronájem místnosti staré
pošty v budově obecního úřadu Kozlovice za
účelem poskytování pojišťovnických služeb občanům. Jednalo by se o pronájem dvou půldnů
v měsíci se začátkem pronájmu duben 2010.
4. Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice bezplatný
nájem sálu OÚ pro konání Školní akademie dne
2. a 3. 6. 2010.

Životní prostředí
Pták roku 2010 — kukaãka obecná
Hlas kukačky je snad nejznámějším hlasem
v naší přírodě. Během jara ji často zaslechneme,
ale jen málokdy zahlédneme. Tvarem těla připomíná malého dravce, při letu nezvedá křídla
nad úroveň těla. Dospělí samci jsou vždy šedí,
mláďata rezavá, samice šedá jen vzácně rezavá.
Kukačka obecná je známa především kvůli
způsobu rozmnožování. Nestaví vlastní hnízdo,
samice snáší vejce do hnízda jiných ptáků
(u nás nejčastěji rehka zahradního, červenky
obecné ale i poštolky obecné). Kukaččí mládě
po vylíhnutí vyhazuje jejich vlastní vejce. Pěstoun potom krmí jen vylíhnuté kukačky. Za
jednu sezonu je kukačka schopna takto naklást
až 25 vajec, ne všechna ale náhradní rodiče přijmou. Kukačky žijí skrytě, takže setkání s kukaččím vejcem či mládětem je opravdu vzácné.
V posledních letech kukaček v naší přírodě
i v celé Evropě výrazně ubývá. Je jich téměř polovina oproti počátku 80. let minulého století.
Ubývají i ostatní nejběžnější ptáci — během nedlouhého období zmizelo z našeho území více
než deset milionů ptačích jedinců. Nejrychleji
mizí ptáci v zemědělské krajině a ptáci vázaní
na mokřady. Zcela zásadní vliv na ptačí populaci mají změny v krajině. Podle odborníků stojí
za úbytkem stále větší obdělávání půdy a s tím
související ničení rozptýlené zeleně (hlavně
křovinného porostu), ke kterému motivuje ze-

mědělská politika EU. Mnozí zemědělci-hospodáři-spolutvůrci krajiny si neuvědomují, jaké
škody způsobují v přírodě „uklízením porostů“
na pokraji lesů, kolem potoků, cest a mezí. Svým
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počínáním ničí životní prostředí hmyzu, ptákům
a ostatním užitečným živočichům, bez kterých
se při své činnosti v zemědělství neobejdou.

obecného, konipase bílého, ledňáčka říčního,
poštolky obecné, vrabce domácího, rorýse
obecného a skřivana polního.

Ptáka roku vyhlašuje Česká společnost ornitologická od roku 1992. Upozorňuje tím nejen
na existenci vybraného druhu, ale i na problémy, se kterými se potýká. Loni byl vyhlášen ptákem roku skorec vodní, o rok dříve racek chechtavý. Od zahájení celé kampaně tak bylo upozorněno na životní problémy dalších známých
ptačích druhů, se kterými se setkáváme i v okolí
naší obce — např. vlaštovky obecné, rehka zahradního, čápa bílého, čejky chocholaté, ťuhýka

Kukačka má ornitologům sloužit v Mezinárodním roce biodiverzity také jako příklad pestrosti přírody, o kterou je třeba pečovat. Kampaň
je hlavně zaměřena na děti, které mohou přispívat svým pozorováním do internetového
projektu monitorováním příletu ptactva „Jaro
ožívá“.
Fotografie z přírody v okolí naší obce najdete
na http://fotogaleriejiripelousek.galerie.cz/
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
Zápis do Z· a M·
• Dne 27. 1. proběhl zápis do 1. třídy základní
školy. Pro školní rok 2010/2011 bylo zapsáno

23 prvňáčků, takže je jisté, že v září budeme
mít ve škole jednu první třídu.

Kozlovice
• K zápisu do mateřské školy se dne 11. 2. se
svými rodiči dostavilo 51 dětí. Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání podalo do konce
února, kdy bylo přijímání žádostí ukončeno,
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49 zákonných zástupců dětí. S dalším průběhem přijímacího řízení budou všichni rodiče
podrobně seznámeni v nejbližších dnech.
Hana Ulčáková, ŘŠ

·kolní soutûÏe a úspûchy na‰ich ÏákÛ
Předmětové olympiády
Každý školní rok jsou pro žáky základních
škol a žáky odpovídajících tříd víceletých gymnázií připraveny soutěže MŠMT — předmětové
olympiády, do kterých se zpravidla zapojují nejlepší žáci jednotlivých ročníků. Úspěšnější řešitelé školních kol olympiády postupují do okresních kol. Koncem ledna proběhla okresní kola
olympiády z chemie, matematiky, dějepisu
a anglického jazyka. Ve všech měla naše škola
zastoupení, a v konkurenci se studenty víceletých gymnázií se naši žáci neztratili. Vynikajícího úspěchu jsme dosáhli v matematické olympiádě: Tamara Pustková (9. A) obsadila 1. místo
a postoupila do krajského kola, které se bude
konat koncem března. V okresním kole matematické olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 46 žáků a studentů, reprezentoval naši
školu také Mikuláš Pustka (9. A). Tamara Pustková (9. A) byla také úspěšnou řešitelkou okresního kola chemické olympiády, které se z celého okresu zúčastnilo jen 38 žáků a studentů.
V okresním kole dějepisné olympiády (účastnilo se 36 žáků a studentů) naši školu úspěšně reprezentoval Marek Kocián (9. A), který v olympiádě z anglického jazyka (okresní kolo —
účast 19 žáků) obsadil 6. místo. V kategoriích
mladších žáků proběhlo zatím okresní kolo matematické olympiády žáků 5. tříd. Mezi 20 úspěšnými řešiteli jsou 2 žáci naší školy, kteří se
získanými body umístili na 5. místě. Jsou to
Milan Prokop (5. A) a Karolína Skýbová (5. B).

Pěvecké soutěže
Velmi dobré výsledky mají naši žáci v pěveckých soutěžích:
Karaoke v Brušperku — ve velkém počtu
zpěváků a zpěvaček ze škol povodí Ondřejnice
získala v první kategorii Sára Kokešová (4. A)
krásné 1. místo a Cenu diváků a v 2. kategorii
2. místo Marta Tabachová (8. A).
Talent 2009 — v silné konkurenci zpěváků
a zpěvaček ze severní Moravy naši školu velmi
pěkně reprezentovaly Sára Kokešová (4. A),

Marta Tabachová (8. A) a Tereza Kahánková (9.
A). Všechny tři se probojovaly do večerního finále a předvedly, že v Kozlovicích nám to krásně zpívá.

Sportovní soutěže
Výborné výsledky dosahují naši žáci i ve sportovních školních soutěžích:
V úterý 23. 2. 2010 se konalo krajské finále
sportovní soutěže ve stolním tenise v Opavě. Do
tohoto finále postoupilo družstvo našich žáků,
které zvítězilo v okresním kole. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení:
Daniel Tobola, Vojtěch Tofel, Mikuláš Pustka,
Vojtěch Trubák a Marek Kocián. V silné konkurenci krajského kola vybojovali naši chlapci
krásné 3. místo. Velkou zásluhu na tomto úspěchu našich žáků má vedoucí kroužku stolního
tenisu p. Ladislav Blabla, který výchově mladých stolních tenistů věnuje mnoho svého volného času. A že dosahuje se svými chlapci výborných výsledků svědčí i vítězství Dana Toboly a Vojtěcha Tofla a druhé místo Vojtěcha Trubáka a Mikuláše Pustky v turnaji SMOPO (turnaje se zúčastnilo 22 hráčů z devíti škol okolních obcí).
Mladší žáci naší školy zase vynikají ve sportovních fotbalových soutěžích. Zásluhu na
těchto výsledcích má především jejich trenér,
vedoucí sportovních kroužků ve škole, p. Milan
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Čabaj. Žáci 2. a 3. tříd se zúčastnili: na podzim
turnaje v kopané v Kozlovicích, kde naši chlapci 2. tříd vybojovali 2. místo a chlapci 3. tříd byli
ze všech družstev nejlepší a získali 1. místo,
v únoru fotbalového turnaje v halové kopané
smíšených družstev žáků 1.—2. třídy a 3.—4.
tříd v Brušperku, kde obě družstva v soutěži

s ostatními školami povodí Ondřejnice uspěla
a obsadila v obou kategoriích krásné 2. místo.
Starší chlapci (kategorie 6.—7. tř. 8.—9. tř.)
získali v soutěži v halové kopané ve Frýdlantě
nad Ostravicí pěkná 3. místa v obou kategoriích.
J. Minksová, zástupkyně ŘŠ

Valašská dědina
Kde uvidíte Valá‰ek na jafie…
Cimbálovou muziku Valášek si můžete poslechnout v Kozlovickém pivovaře od 19.00 do
23.00 hodin 19. března a pravděpodobně 16.
dubna.
19. března se rovněž koná regionální kolo celostátní přehlídky dětských zpěváčků lidových
písní v Ostravě, kde děti ze souboru budou mít
jako každoročně zastoupení.
Muzika Valášek se představí 22. května ve
Frenštátě p. R. na Setkání muzik valašského království. Setkání probíhá na náměstí. Každoroční
hasičská soutěž, která se uskuteční 29. května

2010 v Kozlovicích za Kovářovým lesem, bude
rovněž provázená vystoupením cimbálové muziky Valášek.
Závěrem jara se celý soubor včetně muziky
zúčastní 15. ročníku Záhorských folklorních
slavností v Lipníku nad Bečvou. Dopoledne se
představí muzika a od 14.00 hodin začíná přehlídka všech souborů ukázkami zvykoslovnými
a tanečními. Součástí akce je jarmark a několik
doprovodných výstav.
Přijďte se pobavit a podpořit.
Věra Valičková

Kozlovice
Co nového u skautÛ?
Zimní období skautům moc nepřeje, protože
většina našich činností je spojena s pobytem
venku, kdy se kvapem stmívá. Před napadnutím
sněhu jsme ale stihli udělat víkendovou akci ve
Vlčovicích. Kvůli nedostatku zábavných českých tradic a svátků v tomto období jsme se
rozhodli zapátrat ve svátcích jiných států a víkendovku prožili v halloweenském stylu. Také
nám studenti medicíny z našeho oddílu řádně
vysvětlili, jak má probíhat resuscitace, jak provést stabilizovanou polohu a jak zavolat záchranku. Stihli jsme i vyrobit papírové draky, na
které ale zrovna nebyl vítr a zúčastnit se obdoby
televizní soutěže Kufr. Navíc jsme konečně pořádně poznali naše nováčky a mohli jsme z nich
být patřičně nadšení☺.
V prosinci skauti zajistili betlémské světlo pro
naši obec a následně ho na Štědrý den roznesli
do několika domácností. Kromě toho proběhla
také tradiční vánoční schůzka, tentokrát ale
v netradičním havajském stylu. Jednotlivé dru-
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žiny připravily scénky s vánoční tematikou.
Snědli jsme hromady cukroví (některé od maminek, některé upekly družiny na svých schůzkách) a nějaké tropické ovoce (avokádo chutnalo skoro všem…), rozbalili dárky a šupali
domů…
V lednu nám nejvíc starostí dělalo, jak na
schůzkách rychle a účinně vytopit klubovnu,
a tak jsme naši činnost omezili na jedno bobovací odpoledne, které však stálo zato. Kromě
tradičního sjíždění jsme otestovali naši spolupráci v závodě tahounů a vyzkoušeli svou odva-

hu jízdou na Vydrákově pekelném sjížděcím
stroji.
Teď se aktivně připravujeme na Závod světlušek a vlčat (mladší skauti a skautky), který se
koná na začátku května, a radujeme se z navýšení počtu členů. V lednu se totiž provádí registrace členů Junáka — Svazu skautů a skautek
ČR a náš oddíl teď tvoří 45 členů, z nichž 27 je
mladších 15 let. Paráda.
(fotky z akcí a info o oddílu na www.skautifm.cz/kozlovice, nebo na naší nástěnce na zastávce u středu)

Sport
Florbalové druÏstvo Kozlovic opût mezi nejlep‰ími t˘my na Moravû
20. února 2010 proběhly poslední zápasy regionální soutěže ve florbalu kategorie mladších
žáků r. 1996—2000. Celkově jsme odehráli 9 zápasů — 6 vítězství, 1 remíza, 2 prohry, skóre
56:17. Tyto výsledky nám zajistily postup z 2.

místa do přeboru Moravy, kde budeme s takovými družstvy jako jsou Brno, Znojmo apod.
Hrát budeme v tělocvičnách gymnázia T. G.
Masaryka ve Frýdlantu n. O. 17. dubna 2010, začátek v 9.00 hodin. Naše družstvo potvrdilo, že
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patří mezi sokolskou regionální špičku v této
kategorii, a proto patří všem hráčům velká pochvala.
Celkové pořadí: 1. Frenštát p. R.
14 bodů
2. Kozlovice
13 bodů
3. Frýdlant n. O.
9 bodů

Za Kozlovice nastoupili: sourozenci Štefkovi,
Chocholatý P., Hranický P., Sýkora M., Hetmer
T., sourozenci Borákovi, Tabach R., Blažek O.,
brankáři Štefek J. a Ligocki R. Přijďte nás 17. 4.
2010 povzbudit. Budeme to potřebovat.
Trenér Horymír Kabát, horymir.kabat@seznam.cz

12× PODIOVÉ UMÍSTùNÍ ZA VÍKEND
Ve skokanském areálu v Lomnici nad Popelkou proběhly 12.—14. února čtyři Republikové kvalifikační závody žáků ve skoku na lyžích. Kozlovičtí závodníci nechyběli ani jednou na bedně. Závodilo se ve třech kategoriích (žáci 9—10, 11—12, 13—14) a uskutečnily se také dva veřejné závody pro
nejmenší skokany ročníku 2002 a mladších. Z našich závodníků si nejlépe vedl Ondřej Krpec, který
3× zvítězil a jednou byl druhý. I další závodníci skákali velice dobře.
Výsledky:
Kategorie žáků 2002 a mladší: David Tabach 1× 4. a 5. místo
Kategorie žáků 9—10:
Ondřej Krpec 3× 1. místo, 1× 2. místo
Marcel Matušinský 2× 8. místo, 1× 7. a 8. místo
Kategorie žáků 11—12:
Dušan Doležel 4× 2. místo
Marcel Vyvial 2× 9. místo, 1× 11. a 12. místo
Kategorie žáků 13—14:
Michal Krpec 2× 2. místo, 2× 3. místo

Dal‰í závod seriálu RKZ skokanÛ na lyÏích v Desné
22. a 21. února pokračoval seriál skokanských závodů tentokrát v Desné v Jizerských horách nedaleko Lomnice. Závodníci potvrdili dobrou formu i tentokrát. Získali pro Kozlovice 5 medailí. Výborně skákali opět Ondra Krpec a Dušan Doležel. Michal Krpec v prvním ze dvou závodů upadl
a soutěž nedokončil, ale v neděli nastoupil do závodu a vybojoval 3. místo.
Výsledky:
Kategorie žáků 9—10:

Ondřej Krpec 2× 2. místo
Marcel Matušinský 1× 8. a 6. místo
Kategorie žáků 11—12: Dušan Doležel 1× 3. a 2. místo
Marcel Vyvial 2× 10. místo
Kategorie žáků 13—14: Michal Krpec 1× 3. místo
Kategorie dorostu:
Radim Foldyna 2× 6. místo

Pavel Fízek

Vítûzství na turnaji v Bru‰perku
V sobotu 20. 2. 2010 kozlovické volejbalistky
dosáhly neočekávaného úspěchu na turnaji
v Brušperku pod názvem „Brušperská dámská
jízda“. Turnaje se zúčastnilo celkem devět družstev, které byly rozlosovány do dvou skupin.
Kozlovice si ve skupině zahrály s Raškovicemi,
Ostravou „A“ a Ostravou „B“. Z každého utkání
si odnesly vítězství 2:0. Z prvního místa postoupily do finálové skupiny a o vítězství v turnaji se
utkaly s týmem žen z Metylovic, které také porazily 2:0. Poslední zápas sehrály s týmem Ji-

skřičky z Ostravy, a když i ty zdolaly 2:0, o vítězství bylo rozhodnuto. Konečné pořadí turnaje:
1. Kozlovice, 2. Raškovice, 3. Metylovice. Turnaj
byl skvělou přípravou na jarní část sezóny, která
začíná 20. 3. 2010 v Raškovicích. První domácí
zápas se odehraje 10. 4. 2010 v 10.00 hodin proti
volejbalistkám z Kunčic pod Ondřejníkem. Na
Vaše povzbuzování se srdečně těší volejbalistky.
Vše o ženském volejbalovém týmu naleznete na
internetových stránkách: http://volejbal-kozlovice.webnode.cz
Bc. Martina Eliášová

Kozlovice

28

Zprávy z volejbalu — ohlédnutí za podzimem
Na rozdíl od let minulých byly podzimní soutěže krajského přeboru mužů i žen nezvykle krátké. Kozlovičtí volejbalisti, jak muži i ženy sehráli
jen pět dvojzápasů, což je velice málo. Tento
systém soutěže vznikl na popud týmů, které nechtěly dojíždět obrovské vzdálenosti, proto se
týmy v kraji rozdělily do dvou skupin. S tímto
systémem nejsou kozlovičtí volejbalisté vůbec
spokojeni — pauza přes zimu je dlouhá a může
to mít za následek i snížení úrovně soutěže. Za
tento krok kritizujeme vedení Moravskoslezského kraje a doufáme, že systém bude změněn.
A jak to vypadá v polovině sezóny? Úspěšnější byli muži, kteří spolu s Frenštátem pod Radhoštěm okupují přední příčku tabulky. V případě, že by tuto skupinu na jaře vyhráli, setkali by
se v baráži s vítězem druhé skupiny o postup do
„krajské jedničky“. Kozlovické ženy se umístily
„až na pátém místě“. Holky měly smůlu, neboť
jim byl první zápas skrečován a odebrány čtyři

body kvůli propadlé registračce. Věříme, že
v další části se polepšíme a vytáhneme se na
horní příčku a napodobíme muže. Klukům gratulujeme a snad jim forma vydrží i v jarní části
soutěží a poperou se tak o postup.
Nyní probíhá soutěž mládeže — žactva, kde
máme dvojnásobné zastoupení. Soutěže se
účastní dvanáct týmů z okresu a je smíšená, dohromady můžou hrát holky i kluci. Zápasy se
odehrávají turnajově, jednou za měsíc. Hoši
z Kozlovic, kteří jsou starší, bojují v přední části
tabulky a druhé družstvo složené z mladších
žáků a žákyň sbírá spíše zkušenosti, které se jim
v budoucnu určitě neztratí. Chtěla bych tímto
pozvat holky i kluky od 6. do 9. třídy, kteří mají
zájem hrát volejbal, ať dorazí v úterý nebo
v pátek v 15.30 hod. do tělocvičny v Kozlovicích.
Jste všichni srdečně zváni, tak neváhejte! Těší se
na Vás trenérky volejbalu.
Bc. Martina Eliášová

SPORTJUNIOR

SportJunior reprezentoval
v Polsku

V Kozlovicích vzniklo nové Občanské
sdružení SPORTJUNIOR
Výkonný výbor bude pracovat v tomto
složení:
Milan Čabaj — předseda
Jiří Gruner — hospodář
Tomáš Nezhoda — tajemník
Radomír Chýlek — člen
Milan Mičulka — člen
Hlavním cílem sdružení je vybudovat
sportovní areál a vychovávat v něm sportovně zaměřenou mládež, organizovat
sportovní akce a turnaje pro mládež
i širší veřejnost, spolupracovat s občanskými sdruženími v Kozlovicích a okolí
(volleyball, skoky na lyžích, kopaná atd.),
pořádání různých sportovních kroužků
— úzká spolupráce se Základní školou
atd.
Věříme, že vtáhneme více dětí do
sportovních aktivit, do sportovních oddílů a kroužků.
Pokud máte zájem se dovědět více
a dotázat se na podrobnosti, napište na
e-mailovou adresu:
sportjunior@email.cz.

Ve dnech 20. a 21. 2. 2010 se mladí fotbalisté
z klubu SportJunior Kozlovice (ročník 2001
a 2002) zúčastnili mezinárodního turnaje polských, slovenských a českých klubů v polské
Rudé Ślasce. Po dvou remízách 1:1 s Borkem
Kraków a městem Tychy, prohře 2:0 s Gwiazdou
Ruda Ślaska, skončili ve skupině na 4. místě.
V dalším průběhu silně obsazeného turnaje si
dvěma výhrami s Pionierem Tychy a Orlíkem
Rudá Ślaska zajistili celkové 10. místo.
Autor: Petr Chýlek
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SportJunior ovládl prestiÏní turnaj ve Fr˘dku
V neděli 7. 3. 2010 se fotbaloví benjamínci
SportJunior zúčastnili kvalitně obsazeného halového turnaje Arcelor Mittal Cupu ve Frýdku,
kde postupně změřili síly se všemi účastníky
a po zásluze si odvezli 1. místo, navíc v individuálním ocenění byli hned dva naši borci, a to
Matěj Žák jako nejlepší brankář a Jan Fulnek
jako nejlepší hráč.
Výsledky: SpotrJunior — Fotbal FM „B“
5:2

SportJunior — FC Zlín
3:0
SportJunior — Fotbal Třinec
0:1
SportJunior — 1. Valašský FC
4:0
SportJunior — FC Vsetín
1:1
SportJunior — FC Vítkovice
4:0
SportJunior — Fotbal FM „A“
2:0
Sestava SportJunior: Žák M., Dudek J., Šohaj O.,
Fulnek J., Nezhoda J., Maceček A., Bocian A.
Trenéři: Radomír Chýlek a Milan Čabaj

FC Kozlovice — muži „A“ před jarem
Fotbalové mužské „Áčko“ se umístilo na slibné
5. příčce I. B třídy skupiny D se ztrátou 10 bodů na
první Veřovice. Nejlepším střelcem uplynulého
podzimu se stal Martin Krpec, který soupeřům
nastřílel 10 gólů (celkové 10. místo v tabulce střelců) a druhý Jan Harabiš má na svém kontě 7 gólů.
Kozlovický brankář Lukáš Uher se zase může pochlubit nejvyšším počtem vychytaných nul v sezóně a vede tak tabulku gólmanů. Hráčům Kozlovic bylo uděleno 18 žlutých karet a 2 červené karty
a řadí se tímto mezi nejslušnější družstva.
Fotbalový podzim zhodnotil asistent kapitána
Martin Krpec: „Dařilo se nám hlavně v domácím
prostředí, kde jsme ani jednou neprohráli, ale
pokud chceme hrát o nejvyšší příčky, tak na jaře
budeme muset zlepšit hru na poli soupeřů. Přestože jsme pár bodíků ztratili zbytečně, můžeme
být s 5. místem po podzimu spokojeni…“. Soutěž je velice vyrovnaná a ještě není nic rozhodnuto. Jarní boje mohou s tabulkou zamíchat. Na
jarní část soutěže se budou muži připravovat na

turnaji v Rožnově pod Radhoštěm pod vedením
Mirka Vyviala. Turnaj se hraje na umělém povrchu a začíná na začátku ledna. Věříme, že hoši
budou skvěle připraveni do dalších klání
a budou se prát o nejvyšší příčky tabulky.
l. B třída sk, D — tabulka po podzimu
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Veřovice
Odry
Starý Jičín
Fryčovice
Kozlovice
Staříč
Petřvald n. M.
Kateřinice
Suchdol
FC Bílovec
Lichnov
Tichá
Příbor
Třebovice

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
9
7
6
6
6
6
6
5
6
2
2
2
1

R P
Body
2 1 27:11
32
0 4 39:27
27
3 3 50:23
24
4 3 29:18
22
4 3 28:22
22
3 4 43:29
21
3 4 26:18
21
2 5 38:25
20
4 4 29:21
19
1 6 30:27
19
4 7 17:34
10
2 9 13:45
8
1 10 13:44
7
1 11 14:52
4

Bc. Martina Eliášová

Dr u ž s t vo „A“ týmu Koz l ov i c

Ho rn í řa d a z l e va : Mu c h a Z d e n ě k ( ve d o u c í d ru ž s t va ) , K r p e c Ma rt i n , Ko n e č n ý Pe t r, K r p e c Pa ve l , Bo n k Pa t ri k , Ží d e k
Ma rt i n , Mu c h a Ra d e k , Pa v l á t Z d e n ě k , Vy v i a l Mi ro s l a v ( t ré n e r ) , El e k Ja n .
Do l n í řa d a z l e va : Be d n á ř Mi ro s l a v, Ha ra b i š Ja n , C h ý l e k Pe t r, Žá č e k Ra d i m , El i á š Pe t r, P i š t ě k On d ře j ( zd ra vo t n í k ) .
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www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po — Pá 8.00—15.00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000

DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY – PLETIVO — zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná
pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na www.ploty-pletivo.cz
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA výklopná, rolovací i sekční, a to jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání,
včetně montáže. Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ. Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za bm
Balení
Celkem
100 cm
45 Kč
25 m
1 125 Kč
125 cm
56 Kč
25 m
1 400 Kč
150 cm
59 Kč
25 m
1 475 Kč
160 cm
67 Kč
25 m
1 675 Kč
180 cm
81 Kč
25 m
2 025 Kč
200 cm
84 Kč
25 m
2 100 Kč

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek
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Zajímá vás dobré zajištění pro vás a vaši rodinu?
Mohu vám nabídnout: — úrazové i rodinné úrazové pojištění,
životní, penzijní poj.,
— pojištění majetku a vozidel Allianz
pojišťovny a. s.
— smlouvy a úvěry stavebního
spoření, hypoteční úvěry Raiffeisen
stavební spořitelny
ve dnech: 18. 4. 2010 a 15. 4. 2010
13. 5. 2010 a 20. 5. 2010
10. 6. 2010 a 17. 6. 2010 v době od 13—15 hod.
na Obecním úřadu
v Kozlovicích
Ludmila Slaninová, kontakt: 605 977 908, 556 810 515,
slaninova.ludmila@seznam.cz
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