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ãíslo 3

(100)

záfií 2009

zdarma

Slovo starosty
Do rukou se Vám dostává 100. číslo obecního
Zpravodaje. Pod názvem ZPRAVODAJ vychází
tento obecní tisk od roku 1991 a po celou dobu
Vám přináší informace a aktuality o dědině.
Sté vydání se sešlo ještě s jedním výročím.
Dne 8. září 2009 (*1294) oslaví Kozlovice 715.
výročí svého založení. Co se přeje obci? Nevím.
Já bych nám popřál příjemné lidi kolem sebe.
Popřál bych, aby si starší generace vzpomněla
na to, že byla v mládí také hlučnější, že také

někde chtěla bydlet a tudíž stavěla a obtěžovala
okolí hlukem a prachem a naopak, aby mladší
generace tolerovala požadavky na klid a pohodu těch starších, ta nejmladší generace, aby nebyla tak hrubá a pamatovala na to, že také jednou bude chtít svůj klid.
A když se nám alespoň občas podaří, při setkání, jen tak navzájem se pozdravit (nezištně,
aniž se jedná o známého), tak bude všechno
v pohodě.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 27. listopadu 2009
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U příležitosti výročí založení přijměte pozvání na obecní slavnost — KOZLOVICE 2009,
která proběhne 12. 9. 2009. Bližší informace uvnitř Zpravodaje, na internetu a plakátech. Program je připraven pro všechny generace. Kompletní výtěžek ze vstupného bude věnován
obcím, které postihly letošní povodně.

4Vrátili jsme se z dovolených a mimo jiné

můžeme hodnotit (srovnávat) celkový vzhled jiných obcí — pokosené trávníky, autobusové zastávky, služby, sportovní a kulturní vyžití atd.
Domnívám se, že v tomto srovnání jsme na tom
docela dobře. V této souvislosti chci poděkovat
všem, kteří udržují nejen své pozemky, ale i své
blízké okolí v perfektním stavu. Chci také poděkovat těm, kteří udržují, zcela nezištně, některé
autobusové zastávky.

44. července 2009 proběhl v Měrkovicích

tradiční fotbalový MiniCup, letos ve spojení
s oslavami 220 let založení osady Měrkovice.
V průběhu výborně zorganizovaného a pestrého programu byla „pokřtěna“ a dána do prodeje dlouho očekávaná publikace „220 let Měrkovic“. Všem, kteří se o vydání publikace (jsou
v knize uvedeni) zasloužili, velice děkuji. Všechny práce byly provedeny bez nároku na jakoukoliv odměnu. Knihu dostanete koupit na OÚ
nebo v knihovně (prodejní cena 100 Kč, skutečné náklady jsou přes 200 Kč).

4 Na základě zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, je
obec povinna do roku 2015 zpracovat nový
územní plán. Územní plán vymezuje zastavěné
území, zastavitelné plochy, plochy pro veřejně
prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Velmi
zjednodušeně řečeno stanoví, kde se dá stavět
(a co) a kde ne. V dohledné době zastupitelstvo
zahájení prací na novém ÚP zřejmě schválí. Věnujte této problematice náležitou pozornost.
Všechny úkony související s ÚP schvaluje zastupitelstvo obce — nikoliv rada, či starosta.
4Kozlovice — dostavba stokového systému.

Jak pokračují práce na největším projektu v historii obce? Bylo vydáno stavební povolení (prozatím nenabylo právní moci), je připravena zadávací dokumentace ve smyslu zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na výběr
dodavatele stavby, je podána žádost o dotaci(e)
a máme předběžný příslib úvěru od banky. Na
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Vaše dotazy, kdy a kde začneme stavět, prozatím nedokážu
odpovědět. Mrzí mě to, ale vše
záleží na financích, především
pak na Ministerstvu zemědělství, kdy a jakou dotaci nám
poskytne.
Na celé akci se velice neblaze podepisuje i finanční krize. I náš obecní rozpočet ji začíná
velmi silně pociťovat. Při jeho sestavování jsme
předpokládali meziroční snížení našich daňových příjmů (peníze, které nám posílá stát) o 10
%. Momentálně to však vypadá na 20 %. Jen pro
konkrétní představu, jedná se o cca 3 až 4 mil.
Kč méně, než jsme měli v loňském roce. A to je
pořádná „díra“.

4Při různých debatách se setkávám se zajímavým názorem — požádejte o dotaci z evropských fondů a můžete stavět. Velmi zjednodušený pohled na věc. Skutečnost je o „trochu“
složitější. Především Vás ubezpečuji, že žádosti
podáváme a jsme i úspěšní (výčet byl v minulém Zpravodaji). Podání žádosti je velmi složitý
proces, který stojí desítky tisíc korun (+ vlastní
projektová dokumentace akce). Je obrovský
převis žádostí nad finančními prostředky jednotlivých dotačních titulů — jinými slovy, je
velmi složité uspět. A na závěr to, o čem ví málokdo (noviny to většinou neuvádějí). Když dotaci obdržíte, tak musíte nejdříve celý projekt
zafinancovat z vlastních zdrojů (postavit za své)
a teprve po dokončení a doložení všech administrativních náležitostí a splnění všech parametrů přijde dotace — peníze (cca do půl roku
po realizaci). Dotace není nikdy 100 %. Tolik
malé vysvětlení, či objasnění problému dotací
z fondů EU (u českých fondů to bývá jinak).
4Už nejednou jsme Vás žádali o provedení
ořezu větví stromů, které zasahují do místních
komunikací. Tyto větve brání především průjezdu automobilu odvážejícího odpadky, hasičským vozům a znepřehledňují křižovatky.
Pokud nebude provedena náprava, provedeme
ořez během podzimních měsíců sami. Děkujeme za pochopení.
4Poznámka — vysvětlení na konec. Proč
visí na OÚ vlajky? Konečně jsme nechali vyrobit
vlajku obce (s obecním znakem). Na obecním
úřadě vlajky mohou viset stále, proto jsme je vyvěsili. Není v tom potřeba hledat nic jiného.
Obecních vlajek máme několik kusů, takže je
nabízíme klubům či spolkům k zapůjčení.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
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Zprávy z obce
OBECNÍ SLAVNOST KOZLOVICE 2009
sobota 12. září — 13.00 hod.
V AREÁLU U HASIČSKÉ ZBROJNICE, za nepříznivého počasí v sále OÚ
VSTUPNÉ 50 Kč, děti do 15 let ZDARMA
Výtěžek ze vstupného bude předán obcím, které byly postiženy povodněmi.
PROGRAM — moderují Slávek Vašenda a Tomáš Machálek
13.00 Monkey bike — exhibice na kolech freestyle BMX a street
13.45 Dechová hudba Kozlovice — promenádní koncert
14.30 *Klávesová škola Lenky Lepíkové
*SPV Kozlovice o. s. taneční vystoupení dívek
*CM Valašský vojvoda
*Slavíci — Slavík Moravia o. s.
*Divadelní společnost
*Rosťa Křístek — heligonka
*Valášek a CM Valášek
*Pěvecký sbor ZŠ
17.00 NIGHWISH revival — koncertní vystoupení
*Ach ti muži — kabaretní vystoupení SPLT Valašský vojvoda
18.15 R.U.M. — taneční kapela
V průběhu programu seskok parašutistů z Aeroklubu Frýdlant n. Ostravicí.
19.45 ABBA World Revival, Praha
je desetičlenný soubor, složený z profesionálních hudebníků, které svedl dohromady
obdiv k tvorbě světoznámé švédské skupiny ABBA.
21.45 Taneční zábava se skupinou R.U.M.
Prodej včelích produktů a výrobků z medu.
Realizace akce probíhá za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008“
a Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice.
Změna programu vyhrazena!

SLAVNOSTNÍ M·E ZA OBEC

Z P R AVO DA J

Neděle 13. září —10.30

O vydávání ZPRAVODAJE obecního úřadu,
který by nahradil bývalé Vesnické noviny, rozhodlo obecní zastupitelstvo v roce 1991. Ustavená redakční rada vedená Janem Tabachem (Jiří Peloušek, Božena Kubečková, Marie Prudká, Marie
Hlisnikovská) vydala první číslo již 1. května 1991.
V roce 1995 převzal funkci šéfredaktora (a vykonává ji dodnes) Jiří Peloušek. Redakční rada
pracovala ve stejném složení až do roku 2003,
kdy svoji práci v redakci ukončil Jan Tabach,

Kostel sv. Michaela a sv. Barbory
Zveme všechny spolky i sdružení k účasti
na mši. Krojované v krojích nebo spolkových
uniformách.
Pořadatelé: Obec Kozlovice, SLPT Valašský
vojvoda, Sbor dobrovolných hasičů
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a v roce 2005 i Božena Kubečková. Svoji činnost
v redakci postupně ukončila i Marie Prudká. Na
přípravě Zpravodaje začala od roku 2006 spolupracovat Kateřina Lepíková.
Hlavními změnami však prošel sám Zpravodaj. Změnila se úprava, způsob přípravy i tisku,
ale hlavně počet a objem uváděných zpráv doplňovaný bohatou fotodokumentací. Z počátečních 800 výtisků jednoho čísla na šesti až
osmi stránkách se náklad postupně zvyšoval až
na dnešních 1200 výtisků na 36—42 stránkách
(minulé číslo jich mělo zatím nejvíce — 48).
Přehled vydávání Zpravodaje za uplynulé období:
Rok
1991

Počet čísel
7

Postupně
7

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

12
10
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
6
5
6
4
4

19
29
34
39
43
47
51
55
59
63
67
72
78
83
89
93
97

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Z uvedeného vyplývá, že právě čtete sté číslo Zpravodaje.

Jiří Peloušek

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.
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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):
Beton
1 t/480 Kč
Cihly
1 t/480 Kč
Pálené tašky a keramické výrobky
1 t/480 Kč
Zemina a kamení
1 t/100 Kč
Nabídka prací mechanismů (ceník č. 06/2009):
01. Nákl. automobil DAEWOO AVIA-doprava, všechny ujeté km
023 Kč/km
doba nakládky + vykládky, manipulace s kontejnerem, čekání
100 Kč/15 min.
02. Multicar, sklápěč — doprava,všechny ujeté km
020 Kč/km
doba nakládky+vykládky
050 Kč/15 min.
03. Kolový bagronakládač KOMATSU WB93
800 Kč/hod.
(výkon stroje včetně přejezdu)
čekací doba stroje vč. obsluhy
400 Kč/hod.
04. Rypadlonakládač UNC 750 — výkon stroje vč. přejezdu
550 Kč/hod.
čekací doba, prostoj
275 Kč/hod.
05. Traktor s vlekem vč. obsluhy
500 Kč/hod.
06. Traktor + drtič větví vč. obsluhy
500 Kč/hod.
07. Traktor + nosič kontejnerů (přeprava, každá započatá 15 min.)
125 Kč/15 min.
každá započatá 15 min. práce hydraulickým ramenem nebo nakl. + vykl. 100 Kč/15min.
08. Příplatek za každou hodinu výkonu stroje nebo přistavení
100 Kč/hod.
v sobotu, neděli, svátek
09. Zapůjčení kontejneru k nákl. automobilu DAEWOO AVIA 60 Kč/den
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
180 Kč/hod.
Všechny výše uvedené ceny zahrnují DPH ve výši 19 %.
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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:
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: 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.
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 do 9.30 hodin, odběr a placení od 13.00 do 14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel na II. pololetí 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.

Informujeme občany, že Obecní úřad Kozlovice bude v pondělí dne 5. října 2009 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
12. 09. 2009 … Obecní slavnost Kozlovice 2009
13. 09. 2009 … Mše svatá za obec

13. 09. 2009 … Koncert — Čtvero ročních období — podzim
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19. 09. 2009 … Dny moravského burčáku
29. 09. 2009 … U chalup chlapi zpívali —
Tomáš Kočko
02. 10. 2009 … Golden Party
03. 10. 2009 … Krmášová zábava
04. 10. 2009 … Krmášová zábava
17. 10. 2009 … Florbalový turnaj žáků ZŠ
14. 11. 2009 … Golden Party

12. 12. 2009
19. 12. 2009
21. 12. 2009
26. 12. 2009

…
…
…
…

Adventní koncert
Souznění 2009
Předvánoční čas
Golden Party

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

Upozornûní obãanÛm
V měsíci srpnu na žádost starších občanů byl
znovu zprůchodněn technický vjezd na hřbitov
u smuteční obřadní síně. Měsíční zkušební doba
bohužel prokázala, že vjezd bude pro veřejnost
opět trvale uzavřen z důvodu neúnosné situace

vandalských aktivit v sociálním zařízení smuteční síně a nejen tam. Vjezd bude sloužit nadále
pouze pro technickou obslužnost a údržbu hřbitova. Klíče pro potřebný vjezd je možno si vyžádat na obecním úřadě.
Místostarosta

Pár upozornûní ve vztahu k odkládání a tfiídûní odpadÛ
— Sklo, které přinesete v igelitové tašce nebo
pytli je nutno vysypat do nádoby SKLO
a tuto tašku nebo pytel vhodit do vedlejší
nádoby PLASTY.
— Sáčky od kávy, bramborových lupínků, atd.,
přestože mají kovový lesk, nepatří mezi
kovy, ale mezi plasty.
— Hygienické potřeby (použité) nedávat do
plastů, ale do popelnice.
— Objemný odpad neházet mezi plasty, ale
odkládat jej do kontejneru na objemný
odpad, který je umístěn „U Vlčkovy stodoly“
a je přístupný 24 hodin denně.
Upozorňujeme však, že tento kontejner má
sloužit všem občanům, aby si zde mohli odložit doma nepotřebné věci jako jsou matrace, obuv, staré oblečení apod. Je nepřípustné,
aby si zde jeden občan navezl odpad jako
jsou igelity, zbytky polystyrénu, térový papír,
eternit apod. z celé stavby a kontejner zaplnil během několika minut. Odvoz odpadu
na skládku např. z demolice si musí zajistit
stavebník sám na vlastní náklady.
Tento kontejner není určen k odkládání
plastových autodílů a částí autovraků, což
se v poslední době stalo u některých občanů
samozřejmostí.
— V případě, že již bude některá nádoba plná,
např. PLASTY, neházet je do vedlejších nádob
mezi sklo nebo železo, ale nechat na zemi
vedle nádoby PLASTY.
— Nejhorší třídění odpadů je v odlehlých čás
tech obce jako je Bahená, V Hůře apod., tedy
tam, kde odpad odkládá malé množství lidí.

— Přestože již byli občané několikrát informováni ve Zpravodaji, nebo prostřednictvím
internetu o tom, jaký je rozdíl mezi nebezpečným a velkoobjemovým odpadem, dodnes je značné množství těch, kteří tento
rozdíl nedovedou nebo nechtějí pochopit.
— Informace, že veškerý odpad stejně skončí
na jedné skládce jsou zcela mylné, protože
pokud bychom všichni poctivě třídili odpad,
nedocházelo by k nárůstu nákladů (za rok
2008 činily na jednoho občana 1028 Kč)
jeho dodatečným tříděním našimi pracovníky a nebylo by nutné zvyšovat sazbu
u místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který v současnosti činí pouze 408 Kč.
Tak tedy třídit, třídit, třídit a šetřit tak peníze nás všech…
OÚ Kozlovice

Tak ne!
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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 zveřejňova-

ných osobních údajů podle zákona o ochraně
osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil
Jiří Peloušek

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 25. 5. 2009
Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— na lokalitě Fojtíková je dokončena stoková
kanalizace a dokončují se práce na dešťové
kanalizaci, dále byly zahájeny práce na výstavbě vodovodního řádu této lokality;
— Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
(SMOPO) podalo společnou žádost o dotaci
do dotačního programu MSK „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2009“ — dotační titul 3,
jedná se o podporu kulturních akcí. Obec
Kozlovice žádala o podporu spolufinancování
dne obce. Žádost byla úspěšná a podíl dotace
na uznatelných nákladech činí 53,96 %.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
2. Obec Kozlovice získala v rámci SMOPO dotaci z MSK na pořádání kulturní akce „Den obce
Kozlovice“. Všechny finanční operace týkající
se této akce musí být hrazeny z účtu SMOPO,
z toho důvodu je potřeba převést zbývající částku na dofinancování akce ve výši 68 840 Kč na
účet SMOPO. Celkové náklady akce (hrazené ze
SMOPa) se předpokládají ve výši 149 500 Kč.
Rada schvaluje převod finančních prostředků
ve výši 68 840 Kč na účet SMOPO pro dofinancování kulturní akce „Den obce Kozlovice“, na
kterou obec získala dotace z MSK.

Rada smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí
Kozlovice a Moravskoslezským krajem schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
5. Radě byla předložena žádost občanského
sdružení Sport pro všechny Kozlovice, o. s. o odpuštění nájemného sálu a přilehlých místností
na den 23. 5. 2009 pro projekt Tanec bez hranic.
Akce probíhala od rána zkouškami, tanečními
přehlídkami a byla zakončena ve večerních hodinách diskotékou, kterou zajišťoval partner
akce. Na diskotéce bylo vstupné a byl prováděn
prodej.
Rada schvaluje občanskému sdružení odpuštění pronájmu sálu a přilehlých místností na dopolední a odpolední hodiny (8—19.00 hod.),
odpuštění nájmu pro konání večerní diskotéky
neschvaluje, protože ta byla z větší části komerční záležitostí s výběrem vstupného.
6. Radě byla předložena žádost o provedení
opravy obecní komunikace p. č. 3972.
Rada žádost na opravu komunikace bere na vědomí, komunikace je vedena v seznamu oprav,
pořadí oprav určuje zastupitelstvo obce, v letošním roce nejsou plánovány žádné velké opravy
místních komunikací.

3. Radě byla předložena smlouva na stavbu plynovodu v lokalitě Fojtíková mezi obcí Kozlovice
a firmou MSGas s. r. o., Selská 449, 739 25 Sviadnov. Cena díla je 313 755 Kč včetně DPH.
Rada schvaluje návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem

7. Radě byla předložena žádost o pronájem
sálu, jeviště, bufetu, přísálí a pekla za účelem
pořádání diskoték na termín 22. 8. 09, 19. 9. 09,
2. 10. 09 14. 11. 09, 26. 12. 09 od 20.00 do 03.00
hod. V letních měsících je po dobu konání i po
ukončení velký hluk v okolí OÚ (stížnosti).
Rada schvaluje pronájem uvedených místností
pro konání diskotéky na termíny 2. 10. 09,
14. 11.09, 26. 12. 09. Pronájem na zbývající termíny, a to 22. 8. 09 a 19. 9. 09 rada neschvaluje.

4. Radě byla předložena smlouva o právu provést stavbu mezi obcí Kozlovice a Moravskoslezským krajem, jedná se o stavební úpravy
a rekonstrukci mostu ev. č. 4848—13 přes řeku
Ondřejnici v obci Kozlovice směr Myslík.

8. Radě byla předložena žádost o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu na část pozemku PK par. č. 569 k. ú. Kozlovice ve vlastnictví obce Kozlovice z důvodu příjezdu k rodinnému domu, jehož výstavba je plánována na sou-

Kozlovice
sedním pozemku p. č. 569/4 k. ú. Kozlovice. Jednalo by se o část pozemku v šíři 5 m.
Rada schvaluje uzavření budoucí smlouvy
o věcném břemenu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
9. Radě byla předložena žádost ZŠ a MŠ Kozlovice o schválení výjimky z počtu dětí v jednotlivých odděleních mateřské školy ve školním
roce 2009/2010, a to: 1. oddělení z 24 na 28 dětí,
2. oddělení z 24 na 28 dětí, 3. oddělení z 24 na
28 dětí. Zvýšeným počtem dětí nebude snížena
kvalita vzdělávacího procesu.
Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice výjimku
z počtu dětí v jednotlivých odděleních mateřské školy dle požadavku.
10. Radě byly předloženy dvě žádosti o pronájem nebytových prostor v bývalé provozovně
sklenářství. Na základě oznámení záměru obce
ze dne 9. 4. 2009 pronajmout objekt sklenářství
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byly podány dvě žádosti. První žádost podal
pan Zdeněk Hrnčárek ml. Prostory chce využít
ke zřízení servisu a obchodu s výpočetní technikou, příslušenstvím a domácím elektrozbožím. Druhou žádost o pronájem podala paní
Martina Janková, prostory chce využít jako
sklad pro potřebu své podnikatelské činnosti.
Zájem projevili ústně další dva žadatelé, ale oba
od záměru upustili. Budova nemá přípojku
vody, ani kanalizační, nemá sociální zařízení,
vytápění lokálně na tuhá paliva. Stávající nájem
byl cca 400 Kč/měsíc.
Na základě toho, že nebytové prostory bývalého
sklenářství jsou umístěny v centru obce, rada
rozhodla pronajmout tyto prostory na zřízení
obchodu s výpočetní technikou a elektrozbožím panu Zdeňku Hrnčárkovi. Výše nájemného
rada stanovuje na 500 Kč/kalendářní měsíc bez
služeb. Po postupných rekonstrukcích bude
nájem navýšen.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 22. 6. 2009
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— na lokalitě Fojtíková je dokončena stoková
a dešťová kanalizace, je dokončen vodovodní řád a před dokončením je plynovod;
— na obecní úřad byl pořízen počítačový server
pro fungování nové počítačové sítě a zvládnutí nově zaváděných datových schránek.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
2. Radě byl předložen návrh na stanovení další
obřadní síně ve svém správním obvodu, a to sál
„Areálu fojtství“ v Kozlovicích, č. p. 1.
Rada obce Kozlovice stanovuje ve svém správním obvodu další místo pro oddávání, a to sál
„Areálu fojtství“ v Kozlovicích, č. p. 1. Dnem určeným pro uzavírání manželství zůstává i nadále sobota.
3. Radě bylo předloženo sdělení firmy pana Jakuba Horáčka — Ekoria, že z časových a kapacitních
důvodů nemůže jeho firma provést výběrové řízení na akci „Kozlovice — dostavba stokového systému“, což vyplývalo z potvrzené Mandátní smlouvy ze dne 24. 10. 2008. K provedení výběrového řízení fa Ekoria doporučuje firmu Unitender, s. r. o.
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jurečkova
16/812 zastoupena ing. Zdeňkem Uherem.

Rada bere na vědomí sdělení firmy pana Jakuba
Horáčka — Ekoria o odstoupení k provedení výběrového řízení na akci „Kozlovice — dostavba
stokového systému“.
Rada schvaluje firmu Unitender, s. r. o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Jurečkova
16/812 zastoupena ing. Zdeňkem Uherem na
provedení výběrového řízení na akci „Kozlovice
— dostavba stokového systému“ a zmocňuje
starostu podpisem smlouvy.
4. Radě byl předložen návrh na odprodej 2 ks
nepotřebných akumulačních kamen ze skladu
smuteční obřadní síně. Zájemce, Pohřební služba Frenštát pod Radhoštěm pan Reček, nabízí
3 500 Kč/ks.
Rada schvaluje prodej 2 kusů akumulačních
kamen Pohřební službě Frenštát pod Radhoštěm za cenu 7 000 Kč.
5. Radě byla předložena žádost ZŠ a MŠ Kozlovice o převzetí darů, a to DVD přehrávač v hodnotě 1650 Kč — dárce lékárna Hippokrates, dále
43 ks knih — 66,90 Kč a 27 ks DVD — 18,85 Kč
— dárce Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice přijetí darů.
6. Na základě zákona č. 561/2004 Sb, ve znění
pozdějších předpisů byla radě předložena žá-
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dost ZŠ a MŠ Kozlovice o snížení kapacity dětí
v MŠ, a to ze stávající kapacity 90 dětí na kapacitu 84 dětí. Důvodem je skutečnost, že v MŠ
jsou tři oddělení, z nichž se každé naplňuje maximálně do počtu 28 dětí, proto je zapotřebí kapacitu školy upravit.
Rada schvaluje žádost ZŠ a MŠ Kozlovice na snížení kapacity dětí v MŠ ze stávající kapacity 90
dětí na kapacitu 84 dětí.
7. Radě byla předložena žádost o možnost odkoupení obecního pozemku parc. č. 16/3, jedná
se o pozemek v chatovišti dolní konec.
Rada nedoporučuje prodej pozemku, doporučuje pozemek pronajmout a postupuje ZO.

8. Radě byla předložena žádost o prodej obecního pozemku 1863/3 v k. ú. Kozlovice, tento chce
využít pro výsadbu švestko-hruškového sadu.
Rada doporučuje prodej pozemku za stanovenou cenu ZO a postupuje ZO.
9. Radě byla předložena smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene mezi obcí Kozlovice
a ing. Šmírou Pavlem a ing. Šmírovou Hanou na
podzemní vedení části kanalizační a vodovodní
přípojky v pozemku p. č. 3903/5 k. ú. Měrkovice,
který je ve vlastnictví obce Kozlovice. Před časem
už byla schválena smlouva o smlouvě budoucí.
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném
břemeni a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 24. 6. 2009
Přítomno: 13 členů zastupitelstva, 2 členové
zastupitelstva (omluveni)
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnili dva občané.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce jsou splněna (prodej pozemků — vypořádání — lokalita Fojtíková
— jsou připraveny kupní smlouvy, uzavřena
zástavní smlouva, podány žádosti o dotaci
do ROP — škola, hasičárna).
— Lokalita Fojtíková — splašková, dešťová kanalizace, vodovod — dokončeno včetně přípojek, VO, elektro — před dokončením, plynovod — schází osadit HUP. MK — příprava
výběrového řízení na dodavatelskou firmu
(povrch ABS).
Vzhledem k úsporám finančních prostředků
(změna technologie — firma Milata) bude
provedena oprava MK v úseku: č. p. 350 —
obecní byty — RD č. p. 378.
— Zřejmě dojde k dalšímu odstoupení od
smlouvy (smlouva o budoucí kupní smlouvě — stavební pozemek lokalita Fojtíková)
z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Obec tak přišla o cca 2 mil. Kč — 2 stavební
pozemky, bude nutno znovu učinit nabídku
na prodej pozemků.
— Plnění rozpočtu — daňové příjmy jsou o 350
tis. Kč vyšší než za stejné období minulého
roku (nekoresponduje se zveřejňovanými
údaji).
— Dotace MAS Pobeskydí, projekt Rekonstrukce ZŠ Kozlovice — žádost podala škola
prostřednictvím obce. Výběrová komise

tento projekt doporučila — definitivní
schválení je v kompetenci SZIF asi v měsíci
říjnu 2009. Náklady na projekt činí 800 tis.
Kč, dotace 80 %.
Pan starosta znovu informoval o možnosti
podávat žádosti o dotaci do tohoto programu — především občanská sdružení, příspěvkové organizace, podnikatelé…
— Na OÚ se buduje nová počítačová síť — nové
potřeby — datové schránky, Czech POINT.
— Publikace 220 let Měrkovic byla dnes dodána — cenu stanoví rada, je otázkou, zda
cenu stanovit dle nákladů nebo ji dotovat.
— Proběhly následující akce — Tanec bez hranic, 100 let hasiči, dětský den, Beskydský
pohár ve skoku na lyžích (záběry zveřejněny
na www.kozlovice.tv).
— FC Kozlovice pořádá v sobotu 27. 6. 2009
setkání s Kozlovicemi u Přerova, silniční vláček Podhoráček zahájí první jízdu v neděli
28. 6. 2009, Koncert Čtvero ročních období
— v sobotu 27. 6. 2009 v kostele, Mini cup
s oslavou 220 let Měrkovice — 4. 7. 2009 (pořádají hasiči Měrkovice, technické zabezpečení — např. stavba pódia, odvoz odpadků
zajišťuje obec), rock festival Immortal Shadows — 4. 7. 2009 — areál u hasičské zbrojnice, skupina Fleret, Jarmila Šuláková —
30. 6. 2009 v sále OÚ Kozlovice — pořadatel
Relax v Podhůří Beskyd.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Vydání změny č. V územního plánu obce
Proběhlo veřejné projednání návrhu změny č.
V., na základě vznesených připomínek (u plo-
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chy V1 chybně označeno katastrální území
a nesprávný zábor zemědělské půdy, u plochy
V2 byl upraven údaj o likvidaci splaškových
vod) byl návrh změny č. V. projektantem upraven.
Po vydání změny č. V bude nutno přistoupit
k přípravě na pořízení nového územního plánu.
Přípravu by měla zajišťovat pracovní skupina
asi 5 členů z řad zastupitelů. Bude nutno nejdříve stanovit určitou koncepci, potřebné vysvětlení by měl podat zodpovědný projektant
Urbanistické středisko Ostrava). Na pořízení
územního plánu je možno podat žádost o dotaci. Pracovní skupina bude vytvořena na příštím
zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Kozlovice, příslušné podle
§ 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2009 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále
„stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55
odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, schvaluje opatření obecné povahy č. 1/2009 a vydává změnu č. V územního
plánu obce Kozlovice.
3. Závěrečný účet obce za rok 2008
Materiály byly zaslány poštou a e-mailem.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce
za rok 2008 zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi jej všichni
členové zastupitelstva.
Při projednávání závěrečného účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkum hospodaření provedl Krajský
úřad Moravskoslezského kraje Ostrava. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
a souhlasí s celoročním hospodařením obce za
rok 2008, a to bez výhrad.
4. Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kozlovice,
p. o.
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění
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pozdějších předpisů, poslední novelizace zákon
č. 477/2008 Sb., je potřeba upravit zřizovací listinu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice.
Úprava se týká nabývání majetku příspěvkovou
organizací.
Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Kozlovice ze dne 27. září 2002 obdrželi
všichni členové zastupitelstva.
Mgr. Hana Ulčáková — zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
byl novelizován, proto je nutno v návrhu doplnit za jeho názvem „ve znění pozdějších předpisů“.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke
Zřizovací listině Základní školy Kozlovice ze
dne 27. září 2002.
5. Prodej plynovodu v lokalitě Fojtíková
Firma SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, 702 72
Ostrava – Moravská Ostrava (RWE Group) předložila obci návrh Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na odkoupení plynovodu v lokalitě
Fojtíková. Nabízená cena činí 378 tis. Kč.
Zhotovitelem stavby je firma MSGas Sviadnov
(pokládka potrubí a montáž), obec zajišťuje výkopové a zásypové práce.
— Ing. František Borák — připomínka k čl. V.
Provozování PZ, bod 3. a čl. VIII. Závěrečná
ujednání, bod 4. návrhu smlouvy. Z textu
vyplývá, že i po prodeji plynárenského zařízení bude obec odpovídat za škody vzniklé
v důsledku nekvalitně zhotoveného plynárenského zařízení ze strany dodavatele, případně vadou materiálu, za škody vzniklé
vyšší mocí nebo za škody způsobené třetími
osobami.
Zastupitelstvo obce souhlasí s budoucím prodejem plynovodu v lokalitě Fojtíková firmě SMP
Net, Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská
Ostrava. Pověřuje starostu obce projednáním
předloženého návrhu smlouvy se zástupcem
firmy SMPNet za účelem uvedení do souladu čl.
V. a čl. VIII. citované smlouvy a po případné
úpravě pověřuje starostu jejím podpisem.
6. Různé
6.1 Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere předložený zápis finančního výboru ze dne 18. 5. 2009 na vědomí.
6.2 Žádosti o prodej obecních pozemků
Pan starosta informoval o podaných žádostech
o prodej obecních pozemků (žádosti obec ob-
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držela před jednáním zastupitelstva, materiály
byly předány zastupitelům na tomto jednání).
6.2.1 Žádost o prodej obecního pozemku parc.
č. 1863/3 k. ú. Kozlovice, výměra 2950 m2, pro
účely zřízení švestko-hruškového sadu.
Rada prodej doporučuje za cenu schválenou
ZO, tj. 100 Kč/m2.
6.2.2 Žádost o prodej části obecního pozemku
parc. č. 16/1 k. ú. Kozlovice, který přiléhá k pozemku parc. č. 16/3.
Zastupitelstvo obce nebude na dnešním jednání rozhodovat o těchto žádostech.
Pan starosta pouze požádal členy zastupitelstva, aby se na základě předložených podkladů
seznámili se situací přímo v jednotlivých lokalitách a na příští jednání zastupitelstva si připravili své návrhy pro přijetí rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty
o podaných žádostech o odprodej obecních pozemků na vědomí.
6.3 Informace o splaškové kanalizaci
— Podána žádost o stavební povolení (vodoprávní řízení) — k žádosti bylo dodáno poslední vyjádření od Sm VaK Ostrava (budoucí provozovatel).
— Rozpočtová cena cca 94 mil. Kč (bez DPH),
uznatelné náklady činí 87 mil. Kč — na tuto
částku byla podána žádost o dotaci. Rozdíl 7

mil. Kč tvoří náklady na zhotovení veřejných
částí přípojek — na tuto částku není možno
žádat dotaci. Vybudováním těchto veřejných částí obec značně ulehčí (finančně
i administrativně) občanům, kteří se budou
na stokovou kanalizaci napojovat.
Financování akce
— nabídka SmVaK na odkup nové kanalizace
— 10 % (8,7 mil Kč — stále v jednání, požádáno o navýšení této částky)
— dotace Mze — max. 65 %, MSK — 10 %
— schází prostředky na pokrytí 15 % a 7 mil. na
veřejné části přípojek
— Komerční banka vydala příslib financování
— poskytnutí úvěru ve výši 20 mil. Kč.
Obec musí mít dále finanční prostředky na
úhradu DPH, FÚ F–M vrátí DPH zpětně. Podmínkou uplatnění DPH je ekonomické provozování kanalizace, kanalizace musí zůstat min.
10 let ve vlastnictví obce.
— Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele
stavby, o výběru nejvýhodnější nabídky bude
rozhodovat pětičlenná výběrová komise, z řad
zastupitelů, případně občanů je nutno jmenovat 2 členy do výběrové komise.
Zastupitelstvo obce bere informace ohledně
postupu prací na akci „Kozlovice — dostavba
stokového systému“ na vědomí a s postupem
souhlasí.

Ze života školy
·kola v promûnách ãasu
Krátce z historie školy
V r. 1785 zřízením farnosti počíná historie
obecné (tehdy jednotřídní, triviální) školy
v obci. Vyučovalo se na výměnku fojtství, čp. 1
(v současnosti je zde muzeum obecné školy).
Bylo žádoucí, aby i zde byla postavena samostatná školní budova po vzoru jiných farností.
S výstavbou se započalo na podzim r. 1796
a v zimě r. 1797 se v nové budově, tzv. „Staré
škole“ již vyučovalo. Budova se skládala ze dvou
světnic, komory, kuchyně a kůlny. Měla domovní číslo 172.
Dne 6. května 1878 byl položen základní
kámen pro školu novou a nový školní rok
1878—1879 se již vyučovalo v budově, která je

základem současné školy. Budova byla jednopatrová, učilo se ve dvou třídách. V 1. třídě bylo
zapsáno 340 žáků, ve 2. třídě 177 žáků a žákyň.
V roce 1884 byla rozšířena na trojtřídní.
V roce 1931 se obecní zastupitelstvo a místní
školní rada usnesli na přístavbě a přestavbě stávající školy. Slavnostně byla škola otevřena 4.
září 1932. Zároveň zde byla povolena trojtřídní
měšťanská škola s českým vyučovacím jazykem.
V r. 1959 byla dokončena další velká přístavba školní budovy — bylo přistaveno 6 učeben,
tělocvična se šatnou, umývárnou, šatny pro
žáky, sborovna, ředitelna, laboratoř, 3 kabinety
a klubovna, zavedeno ústřední topení. V říjnu
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1982 začaly přípravné práce na stavbě školní jídelny, nové kotelny a uhelny. Tato akce byla
prováděna v akci „Z“, to znamenalo, že část
práce musela být provedena občany zdarma —
především rodiči žáků. Vše bylo dokončeno
v roce 1986.
Od 1. 7. 2001 je škola příspěvkovou organizací. 1. 1. 2003 rozhodnutím Rady Obce Kozlovice
k ní byla přičleněna mateřská škola, která do té

doby pracovala jako samostatná organizační
složka.
Během hlavních prázdnin r. 2006 došlo k velkému zásahu do budovy školy — byla provedena celková GO elektroinstalace a výměna vodovodního řádu.
V roce 2007 dochází v areálu budovy školy
k výstavbě nové tělocvičny a k nástavbě nad stávající jídelnou školy.

Souãasná ‰kola
Naše škola se nachází v centru obce Kozlovice.
Je jedinou školou ve vesnici, navíc školou spádovou. Autobusová přístupnost je velmi příznivá,
přes Kozlovice vede hlavní směr Ostrava — Rožnov pod Radhoštěm. Nově zrekonstruovaný
vchod do školy pro žáky je situován z boční ulice,
takže při vstupu do školy i odchodu ze školy není
ohrožena bezpečnost žáků automobilovou dopravou. Škola má čtyři součásti — základní školu,
mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu
v základní i mateřské škole. Základní škola je školou úplnou, výuka probíhá na prvním i druhém
stupni. Snižující se počty žáků již většinou neumožňují výuku ve dvou paralelních třídách.
Areál základní školy se skládá z hlavní jednoposchoďové budovy s přístavbami tělocvičny
a školní jídelny, součástí komplexu je i kotelna
školy. Tyto budovy obklopuje oplocený pozemek, který slouží v případě hezkého počasí
v dopoledních hodinách k relaxaci dětí během
přestávek a odpoledne zde tráví čas děti navštěvující školní družinu. Je tady skleník, který žáci
využívají při pracovních činnostech. Součástí
školy je nová tělocvična a hřiště s umělohmotným povrchem, což mění součastný tvar školy,
který měl doposud tvar písmene U.
Romantiku exteriéru školy dokresluje pohled
na pohoří Ondřejníků, Tábor, siluetu místního
kostela a na školní komín, na kterém každoročně hnízdí čápi.
Školní budova se skládá ze suterénu, přízemí
a prvního poschodí.
• V suterénu jsou umístěny žákovské šatny,
dvě učebny, které se využívají především
k dělení tříd, k výuce hry na hudební nástroje a k výtvarným činnostem, dílna školníka, keramická dílna, místnost s hrnčířským kruhem.
• Do přízemí jsou situovány učebny 1. stupně, sborovna, ředitelna, školní jídelna, před
níž je umístěn automat na mléčné výrobky

a nealkoholické nápoje, tělocvična se šatnami a umývárnou a s hernou stolního tenisu.
• I. poschodí — zde návštěvník školy najde
učebny 2. stupně, sborovnu pro 2. stupeň, 2
učebny výpočetní techniky, přírodovědnou
učebnu, učebnu pro výuku hudební a dramatické výchovy, učebnu fyziky a chemie
s kabinetem a pracovnu výchovného poradce. V nástavbě nad školní jídelnou lze
najít nově vybudované prostory pro školní
družinu, relaxační sál a obecní knihovnu.
Ve všech prostorách školy jsou pro žáky nově
zrekonstruována sociální zařízení.
Snahou vedení školy i zřizovatele je samozřejmě co nejlepší vzhled a vybavení interiéru
i exteriéru školy. Ve většině případů však tato
snaha naráží na nedostatek potřebných finančních prostředků. Proto modernizace celé školy
musí probíhat postupně, po etapách, dle finančních možností zřizovatele, a s využitím dotací různých fondů.
➢ Materiální a technické vybavení
V jednotlivých vyučovacích předmětech se
využívají při výuce pomůcky v co největším
množství, tak jak to umožňují kabinetní sbírky.
Kvalitně jsou vybaveny dvě počítačové učebny
s možností napojení na internet, které lze využít nejen při výuce informatiky, ale díky programovému vybavení i v jiných předmětech. Dostatečně je vybavena učebna fyziky a chemie
a učebna přírodopisu. Učebny i ostatní prostory školy byly dovybaveny novým školním nábytkem. K dispozici jsou televizory, videorekordéry a DVD přehrávač. Vybavení ostatních
předmětových sbírek má určité nedostatky,
které se postupně odstraňují.
➢ Prostorové a hygienické podmínky
Ve školním roce 2005/06 proběhla ve škole
GO elektroinstalace a vodoinstalace. Osvětlení
prostor školy a elektrické rozvody vyhovují
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všem požadovaným normám, byl zmodernizován školní rozhlas a ozvučení tělocvičny, všechny učebny i ostatní pracovní prostory byly připraveny na napojení PC do sítě, na WC jsou nainstalovány elektrické vysoušeče rukou. Ve
škole bylo rekonstruováno sociální zařízení,
upraveny šatny. Od školního roku 2007/2008
mají žáci možnost využívat i novou tělocvičnu,
hřiště s umělohmotným povrchem, relaxační
sál v nové nástavbě školy.
Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny v novém prostředí v nástavbě nad školní jídelnou. Žáci mohou využívat dvě tělocvičny,
což se projeví v učebním plánu školy jako 3 hodinová výuka tělesné výchovy a v odpoledních
hodinách větší možností mimoškolních aktivit
žáků. Pro výuku VV a mimoškolní aktivity lze
využívat keramickou dílnu s vypalovací pecí
a elektrickým hrnčířským kruhem.
Prostorové možnosti nedovolují zřízení kabinetů pro jednotlivé předměty, proto jsou jejich
sbírky umístěny většinou ve třídách a na chodbách. Ani učitelé nemají své vlastní kabinety, sdílejí společné sborovny (I. a II. stupeň). Jediným
kabinetem je kabinet výchovného poradce, ale
i zde mají své pracovní místo další učitelé. Tyto
skutečnosti jsou velkým nedostatkem naší školy.
Chodby ve škole jsou prostorné, přehledné,
s dostatkem denního světla. Šatny se nacházejí
v suterénu školy, odděleny pro jednotlivé ročníky a uzamykatelné. Dlouhodobým problémem
je však jejich vlhkost (podmáčené zdi), která se
ale různými zásahy — nová venkovní izolace
zdiva, pravidelná malba protiplísňovými barvami — výrazně zmenšila.
Sociální zařízení se nacházejí v každém patře
budovy i v mezipatře. Součástí šaten TV je zrekonstruována umývárna se sprchovými kouty.
Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně
přímo v budově školy, kromě obědů jsou pro žáky
připravovány ve školní kuchyni také svačinky. Celodenní pitný režim žáků je vyřešen nápojovým
automatem a automatem na mléčné výrobky.
Ve škole pravidelně pracuje v průměru 15
kroužků, které každoročně zdarma zajišťují
kvalitní mimoškolní aktivity pro naše žáky.
➢ Charakteristika pedagogického sboru
Ve škole v současnosti pracuje 18 učitelů a 2
vychovatelky školní družiny. Sbor je smíšený,
stabilní, věkově pestrý, zastoupeni jsou mladí
pedagogové i dlouholetí pracovníci. Pedagogové, kteří nesplňují předpoklady pro odbornou
kvalifikaci pedagoga, studují, aby tuto kvalifika-
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ci a odbornost získali. Všichni učitelé navíc pokračují v dalším vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, osobnostní a sociální výchovy,
moderních metod v didaktice, jazykové gramotnosti, výpočetní a komunikační technice…
Na další vzdělávání našich učitelů je kladen
velký důraz, neboť prioritou školy je výchova
a vzdělávání žáka pro praktický život. Škola se
zapojila do projektu Tvořivá škola, která podporuje činnostní vyučování, studium metod
práce činnostního učení je velmi důležitým
prvkem vzdělávání sboru i během prázdnin.
➢ Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Od školního roku 2005/2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167, 168, ve znění pozdějších předpisů, zřídil zřizovatel šestičlennou Školskou radu ZŠ Kozlovice složenou ze 2 zástupců
zřizovatele, 2 pedagogických pracovníků a 2 zákonných zástupců žáků. Školská rada se s vedením školy schází pravidelně a její zapojení do
provozu školy začíná být čím dál výraznější.
Se školou velmi úzce spolupracuje také Rada
rodičů (bývalé SRPŠ), která je složená ze zákonných zástupců žáků jednotlivých tříd, velmi přínosně pomáhá při zajišťování různých akcí
školy a pravidelně finančně podporuje školní
i mimoškolní činnost dětí.
Při řešení problémů škola spolupracuje velmi
úzce s PPP ve Frýdku–Místku, stále častěji s Policií ČR a Odborem sociálně právní ochrany dětí
a mládeže ve Frýdku–Místku.
Zákonní zástupci jsou informováni o dění ve
škole v září Školním zpravodajem, kde se dovědí základní informace o organizaci roku, během
školního roku formou třídních schůzek, konzultačních odpolední, při kterých je vhodné,
aby zákonného zástupce doprovázely i děti.
Pravidelné informace mohou zákonní zástupci
získávat také na školních internetových stránkách www.skola.kozlovice.cz. Se zákonnými zástupci žáků budoucích 1. tříd se pedagogové
scházejí po zápisu do 1. třídy v budově MŠ a na
začátku příslušného školního roku, kdy sdělují
rodičům potřebné informace pro bezproblémové fungování práce ve třídě.
Rodiče dostávají informace o výsledcích
vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek,
na třídních schůzkách, konzultačních odpoledních, po domluvě osobně dle přání zákonných
zástupců, nově pomocí týdenních plánů.
Spolupráce se zřizovatelem školy je trvale
bezproblémová.
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M· v minulosti a dnes

V poválečných letech bylo přistoupeno k budování mateřských škol. V naší obci byla k tomuto účelu vybrána budova bývalého obecního
chudobince. V roce 1950 byl zahájen provoz MŠ
s počtem asi 15 dětí. K předškolnímu zařízení
byla zpočátku v obci nedůvěra, a proto dvojice
členek Rady žen přesvědčovaly rodiče o jejím
poslání. V roce 1952 byl zřízen celodenní provoz s počtem 25 dětí. V roce 1962 stoupl počet
dětí na 50, bylo zřízeno druhé oddělení. Každoročně se prováděly drobné opravy pro zlepšení
prostředí. Počet dětí stále narůstal, a proto
v roce 1969 přistoupil MNV k přístavbě budovy
o hernu pro děti. V roce 1970 se začalo opět
vařit v budově MŠ. Později musel MNV spolu
s NF řešit problém umístění dětí v MŠ výstavbou nové budovy. Výstavba byla provedena
v akci „Z“ v části obce „Na záhumní“. Hodnota
díla byla 4 milióny Kč. Počet dětí se zvýšil na 105
a škola byla trojtřídní. V roce 1985 byle provedena přístavba pro zahradní nářadí a hračky,
v jarních měsících byla provedena montáž dětského dopravního hřiště. V září 1988 bylo v kotelně instalováno signalizační zařízení. Události 17. listopadu měly dopad i na oblast předškolní výchovy, na celý její systém. Naše výchova se stává opět přirozenou, osobnost dítěte
a jeho mentalita je prvořadá.
V současné budově MŠ jsou 3 třídy, z nichž
každá má hernu, jídelnu, místo k odpočinku
dětí a sociální zařízení. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání vhodné pro skupinové a individuální činnosti dětí. Dětský nábytek v jídelnách je nový a odpovídá antropometrickým požadavkům i počtu
dětí, je estetického vzhledu, bezpečný a nezá-

vadný. Vnitřní vybavení heren je starší, ale udržované. Pomůcky, hračky, náčiní, materiály
a doplňky odpovídají počtu dětí, jejich věku,
jsou průběžně doplňovány a obnovovány.
Na budovu přímo navazuje zahrada MŠ vybavená novým zahradním programem a dřevěná zahradní přístavba na ukládání hraček a vybavení pro hry dětí venku. K vybavení zahrady
patří: pískoviště, skluzavky, houpačka, HARI
houpadla, altánek, lavičky, vláček, koník), závěsná houpací rovina a slunečníky. Pro sezónní
hry jsou v zahradní přístavbě uloženy kola, koloběžky, trojkolky, boby, sáně a lyže.
Součástí zařízení je školní kuchyně s odpovídajícím vybavením.
V průběhu dalších let bychom v MŠ chtěli
mnohé vylepšit. Třída „Motýlků“ je vybavena
novým nábytkem. Dětský nábytek v hernách
ostatních tříd je zastaralý a z bezpečnostních důvodu je nutná jeho výměna. U zdravotně hygienických zařízení (umývárny a toalety) je nutná
celková rekonstrukce. Osvětlení v celé budově
MŠ nesplňuje bezpečnostní a hygienické normy
dle platných předpisů. Ve školní kuchyni je třeba
pořídit odsávač par a škodlivin nad varnými plochami a nové regály a pracovní stoly. V současné
době byla zpět odkoupena původní část zahrady
MŠ, kde bylo zhotoveno nové pískoviště, a zahrada upravena pro venkovní činnosti dětí. Část
oplocení u budovy školy bylo odstraněno a upraveno tak, aby se alespoň částečně vyřešila problematika s parkovacími místy u MŠ. V současné
době je vypracována projektová dokumentace
k celkové rekonstrukci MŠ, včetně zahrady, která
řeší i bezbariérovost prostředí MŠ.
Lenka Eliášová

Valašská dědina
CM Valá‰ek vystoupila na Mezinárodním folklorním festivalu
v Gannat, Francie
Muzika obdržela pozvání zúčastnit se již 36.
ročníku tohoto festivalu, který má podtitul „Les
cultures du Monde“ — což v překladu znamená
„Kultura světa“. V době konání festivalu 15.—
27. 7. 2009 jsme byly svědky toho, jak se do jednoho malého městečka s 6000 obyvateli může
v krátkém čase sjet řada folklorních souborů

s velmi odlišnými kulturami celého světa. Nám
nejbližší byli zástupci Evropy: soubor Donských
kozáků z Azova z Ruska, Podegrodzie z Polska
a místní Arcadanse z Pay de Bresse a Le Bourrée
Gannatoise z Francie. Často jsme byli pořadateli přirovnáváni k muzice z Guatemaly, jelikož jejich typický nástroj marimba se na první pohled
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podobal našemu cimbálu. Kromě Guatemaly
reprezentovali americký kontinent také dětský
soubor z Chile a muzikanti z Kolumbie. Z Karibského moře přijel do Francie temperamentní
soubor z Martiniku. Mezi exotické skupiny patřili zástupci Afriky, a to dvě odlišné skupiny
z Pobřeží Slonoviny. Nejdelší cestu do Gannat
urazily soubory z Filipín, z republiky Vanutu
z Oceánie a z Papuy také z Oceánie. Čistě mužský soubor Futuna Futuana z Vanutu ohromil
publikum nejen svými exotickými kostýmy
z přírodních materiálů, ale také velmi dynamickým tanečním projevem. Raritou festivalu byla
již zmíněná skupina z Papuy. Tvořili ji lidé ze
čtyř různých vesnic a různých etnik, kteří poprvé ve svém životě vyjeli za hranice své země, poprvé se také soubor tohoto typu předvedl v Evropě. Na koncertech prezentovali kulturu čistou, nepoznamenanou civilizací a moderní
technikou. Lidé zvyklí řídit se východem a západem Slunce, kteří dosud nepoznali televizi,
rádio ani mobily. CM Valášek se svým programem vystoupila na třech hlavních koncertech
v prostorném šapitó o kapacitě 2200 míst v hledišti. Dále jsme hráli na sedmi koncertech

v areálu festivalu a jeho blízkém okolí, další tři
koncerty proběhly v okolních (sesterských) obcích. Během dvou festivalových týdnů jsme
také absolvovali tři průvody městem, dva pikniky se všemi 400 účastníky a také jsme pořádali
jeden workshop, na kterém jsme učily písně
i tance našeho regionu. Za zmínku stojí skvělá
a hojná účast na koncertech a vystoupeních
i samotná aktivita a angažovanost místních
obyvatel Gannat při organizaci festivalu. Celé
město žilo festivalem. Přátelskou atmosféru
jsme zažily na vlastní kůži. Po prvních dvou
koncertech nás již lidé poznávali a zdravili,
nejen když jsme byli v krojích, ale také v civilu.
A největší zážitek — úspěch? Jistě to byl potlesk
ve stoje po vydařeném koncertě v místním kostele. Ve velmi dobrém světle jsme předvedli
kozlovický folklor a hrdě se tak můžeme řadit
k ostatním zúčastněným souborům, jejichž vystoupení byla vždy na vysoké umělecké úrovni.
Na výjezd do Francie jsme se všechny muzikantky připravovaly již od dubna tohoto roku.
Velký dík za pomoc při organizaci patří paní
Věře Valíčkové, vedoucí dětského folklorního
souboru Valášek a také panu Zdeňku Toflovi,
uměleckému vedoucímu CM Valašský Vojvoda.
Také děkujeme všem sponzorům: Relax v podhůří Beskyd, Večerka Bohuslava Pěluchová, Večerka Švrček, fa HAST Kozlovice, ODS Zeman
a Obec Kozlovice. Poslední díky patří panu Vladimíru Holišovi za laskavý finanční příspěvek. Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva kultury České republiky. Francie je úspěšně
za námi. A co nyní před námi?? Kdoví, možná se
navázané přátelské vztahy ještě prohloubí
a třeba si příští rok budeme moci říct: „Na shledanou v Rusku, Polsku nebo opět ve Francii.“?
Více se o Valášku dozvíte na stránkách
www.valasek-kozlovice.cz
Petra Prašivková

Vala‰sk˘ vojvoda vystupoval v Jordánsku a Polsku
Ve dnech 29. července až 9. srpna 2009 prezentoval náš soubor Valašský vojvoda Českou republiku na mezinárodním multižánrovém kulturním festivalu v Jordánsku. (www.jordanfestival…)V průběhu 11 dnů jsme účinkovali v městech Ajloun, Zarqa, Amman, Salt a Aquaba. Obecenstvu jsme se představili se dvěmi 90-ti minutovými programy. Folklor našeho regionu byl přijat s velikým nadšením nejen u místního publika, ale také u krajanů žijících v Jordánsku. Divá-

ky nejvíce zaujaly rytmické tance a písně. Pro
tentokrát, možná díky odlišné kultuře, se velkému zájmu těšily především chlapecká pásma.
Velkou oporou nám bylo Velvyslanectví ČR
v Ammanu, a to nejen v komunikaci s organizátory festivalu, ale také se zajišťováním poznávacích výletů na nejvýznamnější historické památky Jordánska. Naše počáteční obavy plynoucí
z neznalosti země s odlišnými kulturními a náboženskými zvyklostmi se rozplynuly při bližším
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poznání této země, kde si cizinců nesmírně váží.
Zpět do ČR jsme se naopak vrátili s nově nabytými poznatky o tomto malém království.
Festivalu jsme se mohli zúčastnit také díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Rádi
bychom všem touto cestou poděkovali za možnost reprezentovat naši republiku i náš region
na tomto významném mezinárodním festivalu.
Od 17. 8. 2009 do 23. 8. 2009 se zúčastnil
XVIII. Mezinárodního folklorního festivalu „INTERFOLK 2009“ v polském Kolobřehu.
Tento festival je členem prestižní celosvětové
folklorní organizace CIOFF. Pořadatelem bylo
regionální kulturní centrum v Kolobřehu.

Hlavní amfiteátr, ve kterém probíhaly koncerty, je zasazen do překrásné scenérie baltického pobřeží. Na této scéně se mimo souboru Valašský vojvoda představili také další účastníci,
a to soubory z Německa, Řecka, Ekvadoru, Kanady, Ukrajiny a Polska.
Soubory se prezentovaly nejen při koncertech v amfiteátru, součástí programu byl tradiční festivalový průvod a oblíbená a hojně navštěvovaná výuka tanců.
Muziky jednotlivých souborů účinkovaly
v samostatném hudebním programu.
Petra Klementová a Věra Tobolová,
vedoucí souboru Valašský vojvoda

Valá‰ek
A je tu XV. ročník Sochových národopisných
slavností ve Lhotce, které se konaly 22. srpna.
Jako každoročně jsme se zúčastnili i my. Vystoupili jsme ve dvou vstupech. Nejdříve ti nejmenší z přípravky
A pak ti větší. Kromě Valášku vystoupily dětské soubory Malá Ostravica a CM Šidla, Holu-

bem, CM Vrobelci, Olšinka a Jackové. Všichni
sklidili velký potlesk, protože na malé děti je
přece radost pohledět.
Po dětském pořadu nastoupily dospělé soubory. Večer pak měl svůj úžasný pořad soubor
Jánošík /Svit — SK/.
Věra Valíčková

Ohlédnutí za 10. roãníkem EDDIE FESTU
Letošní jubilejní 10. ročník EDDIE FESTu
(www.eddiefest.zde.cz) navštívilo přes 500 spokojených fanoušků metalové muziky.
Hlavní program festivalu patřil kapelám
MILOŠ DODO DOLEŽAL a ALEŠ BRICHTA
BAND. Obě kapely měly ještě tento den vystoupení, proto nastala menší prodleva v programu
a festival se protáhl do ranních hodin. Diváci
vydrželi a zůstali až do konce. Nesmím opomenout ani vystoupení revivalových kapel, která přidala na
kvalitě celému festivalu.
Velký dík patří hlavně sponzorům, kteří se na této akci finančně podíleli, vlastně bez nich by
program EDDIE FESTU nebyl
takový, jaký byl. Poděkování
patří také lidem z SDH KOZLOVICE, kteří se na pořádání festivalu podíleli. Dík taky patří všem
sousedům v okolí hasičárny za
toleranci. A v neposlední řadě
musím poděkovat fanouškům,
že dorazili v tak hojném počtu!

10. ročník festivalu je za námi, a tak můžou
začít přípravy na další ročník. Můžu už teď prozradit, že program budu směřovat podobně
jako letos, z hlavních kapel se k nám budu snažit dostat kapely jako je DOGA, KREYSON nebo
ARAKAIN, uvidíme…
Příští rok opět v srpnu se těší Lubomír
„EDDIE“ Strakoš
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ZKO Kozlovice

Základní kynologická organizace působí
v naší obci už od roku 1971.
Naše organizace má v letošním roce 20 členů
a scházíme se pravidelně každý pátek od 17.00
do 19.00 hodin v letním období, a vždy v sobotu od 14.00 do 16.00 hodin v zimě.
U příležitosti dětského dne jsme uspořádali
vystoupení našich kynologů, kteří předvedli poslušnost pejsků a obranu.
Letos se naše klubovna rozrostla o nový přístřešek, který jsme vybudovali vlastními silami
a za pomoci našich příznivců. Při této příleži-

tosti bychom chtěli poděkovat panu Bittnerovi,
panu Martiníkovi a panu Tabachovi za pomoc
při stavbě přístřešku a zvlášť děkujeme obci
Kozlovice za finanční dotaci, bez níž bychom
tuto přístavbu nemohli zrealizovat.
Na letošní výroční členské schůzi konané
v měsíci únoru ukončil svou dlouholetou činnost ve funkci předsedy pan Karel Havel st.
Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat za
jeho práci a za vše, co pro náš klub udělal a věříme, že i nadále bude přispívat radami a zkušenostmi při výcviku psů.
Andrea Tabachová, ZKO Kozlovice

Sport
Mezinárodní hasiãská soutûÏ a mezinárodní setkání
hasiãské mládeÏe v Ostravû
Setkání se zúčastnilo víc jak tři tisíce hasičů z 28
zemí světa. Za ČR startovala výběrová reprezentace
dobrovolných, profesionálních a mladých hasičů.

Členem reprezentačního družstva dobrovolných hasičů SHČMS byl člen SDH Kozlovice
Pavel Krpec ml. a členem reprezentačního druž-

28
stva profesionálních hasičů byl kozlovický rodák
Radek Vyvial.
Soutěž byla slavnostně zahájena ve středu
22. 7. 2009.
Ve čtvrtek kromě jiných disciplin proběhl tzv.
„Výstup do IV. podlaží cvičné věže“. V kategorii
dobrovolných hasičů se stal vítězem Pavel
Krpec vynikajícím časem 14,61 s.

Kozlovice
V pátek proběhla další disciplina „Běh na 100
m s překážkami“. I zde zazářil Pavel Krpec a vyhrál časem 16,27 s a zvítězil tak i ve dvojboji.
Jelikož je tato soutěž pořádána na principech
olympiády znamená to, že Pavel Krpec se stal
dvojnásobným hasičským olympijským vítězem.
Libor Král
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Brenda Lesniczáková a Hynek Fister Mistry republiky 2009 v reiningu!
O víkendu 15.—16. srpna se na kozlovickém
ranči konalo Mistrovství České republiky v reiningu. Závodů se účastnilo 74 soutěžních dvojic jezdců a koní. Soutěžilo se celkem v pěti třídách rozdělených podle věku koně a jezdce. Ve
třídě futurity, určené pro tříleté koně si nejlépe
vedl Hynek Fister s klisnou Sheza Ninos Chex.
Hynek Fister se ujal vedení už v prvním kole
a ani výborné jízdy stříbrné Kláry Šalkové
(Sayos Shining Chex) a bronzového Mariana
Štihla (Lil Shining Jewel), kteří zajeli ve druhém
kole velmi dobré jízdy, jej neohrozily a právem
získal vítězství v této třídě.
V reiningu mládeže určeném pro jezdce do 18
let vedl po prvním kole Lukáš Sedlák s klisnou
Racy O Rima. Druhé kolo se mu však nepovedlo
podle jeho představ a od rozhodčích získal velmi
nízké bodové ohodnocení. Vyrovnané jízdy
předváděla Brenda Lesniczáková s teprve čtyřletou klisnou NA Smartin Daughter a stala se tak
Mistrem republiky v reiningu mládeže ČJF.
V reiningu junior, třídě určené pro čtyřleté
a pětileté koně, byl největším favoritem Pavel
Orel. Tento jezdec se v sezóně 2009 s oběma
svými koňmi umísťoval v této třídě na předních
místech. Očekávání diváků nezklamal a s hřebcem Mia Shiner zajel obě kola vynikajícím způsobem a právem získal zlatou medaili a titul
Mistra ČR. S klisnou Look At The Sunrise vybojoval bronz. Stříbrnou medaili získal Antonín
Solanský s klisnou Merci Miss Power.
Ve třídě amatér určené pro koně od čtyř let
věku a amatérské jezdce obhájila loňský titul
Helena Týralová s valachem AP Colonel San
Chico. Pouze s rozdílem 0,5 bodu za ní skončil
Ondřej Slamjak se Smart Little Jokerem, bronzovou medaili pak získal Lukáš Jirák s klisnou
Moon Stone Step.
Ve třídě senior, ve které starují šestileté a starší koně, vedl po prvním kole Tomáš Martínek
s Holi Jac Daniels. Ve druhém kole předvedla
Klára Šalková s Brooks Legacy vynikající jízdu
ohodnocenou nejvyšším score dne. Rozhodčí
včak přehlédli malou chybu na kruzích a po
protestu jí bylo score sníženo. Spolu s Tomášem
Martínkem tak získali z obou kol stejné bodové
ohodnocení a o titulu Mistra republiky rozhodoval los. Tím šťastnějším byl Tomáš Martínek,
který tak získal zlatou medaili, stříbro připadlo
Kláře Šalkové a bronzovou medaili získala Helena Týralová s AP Colonel San Chico.

Poprvé v historii českého reiningu mohly
spolu soupeřit i týmy. Z celkem osmi týmů zvítězilo družstvo Severní Morava IV ve složení
Pavel Orel, Jonáš Bujnoch, Eva Nováčková
a Václav Orlita.
Při závěrečném ceremoniálu se vyhlašovali
i vítězové celoroční ankety „Kůň roku“ 2009.
V reiningu futurity se jím stala klisna Sayos Shining Chex, předváděná Klárou Šalkovou, v reiningu mládeže klisna Sophie O Rima Dominika
Golmince, ve třídě junior a amatér hřebec SK
Smart Boomernic Jonáše Bujnocha a ve třídě
senior klisna Rocky Top Princess.
Pro celý tým kozlovického ranče byly tyto závody velkým úspěchem. Organizace náročného
mistrovství klapla na jedničku, jezdci získali dva
mistrovské tituly, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Rovněž po chovatelské stránce
byly tyto závody úspěšné. Zlatý a bronzový AP
Colonel San Chico, stejně jako dvojnásobný
„Kůň roku“ SK Smart Boomernic jsou synové
Smarta Chiconity.
Posledními závody této sezóny na ranči bude
páté kolo NRHA Uniga Czech Cup, které se
koná 12. září. Další informace najdete na webu
ranče www.painthorse.cz.
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Kozlovické volejbalistky pfiekvapily v Ra‰kovicích
V sobotu dne 15. 8. 2009 se v Raškovicích
sešly volejbalové týmy z území celé Moravy. Do
turnaje se přihlásilo 21 týmů, mezi kterými byly
i Kozlovice. Turnaj byl na vysoké úrovni, ale
kozlovické volejbalistky se ničeho nelekly a po
celý turnaj bojovaly z plných sil. Rozlosování
bylo do 5 skupin, z nichž do dalších bojů postupovaly týmy, které se umístily na 1. místech
a dále 3 nejlepší týmy z 2. míst, mezi kterými se
umístily i Kozlovice.
Ve čtvrtfinále zdolaly soupeřky z Univerzity
Ostrava ve zkráceném rozhodujícím setu. Tím
se dostaly do semifinále, kde je čekal těžký soupeř z Frýdku–Místku, se kterým se ženy trápí již
několik sezon v krajském přeboru. Opět zápas
vyústil do rozhodujícího setu. Již to vypadalo
beznadějně, když kozlovické ženy prohrávaly
2:9. Nic ale nevzdaly a praly se jako lvice. Zápas
otočily a za podpory diváků zdolaly Frýdek–
Místek 16:14.

Pro naše volejbalistky to bylo vítězství.
Ve finále statečně konkurovaly týmu z Vratimova, kterému po dlouhém boji plném pádů,
potu a dřiny podlehly.
Největší odměnou byla chvála ze strany diváků a ostatních týmů za předvedenou hru.
Dále se naše volejbalistky zúčastnily turnaji
na Vranově, kde se setkaly s ligovými hráčkami.
Na tomto turnaji nepostoupily ze skupiny, a tím
pro ně turnaj skončil.
Zato na turnaji v Kopřivnici dne 22. 8. 2009 se
jim dařilo mnohem lépe. I když počasí moc nepřálo, sešlo se zde 10 ženských týmů, především
z krajského přeboru 1. třídy, ale také tým ze sousedního Německa, družstvo TV Markgröningen. Kozlovické volejbalistky získaly krásné 3.
místo.
Letní období turnajů je vhodným doplňkem
přípravy na zimní sezonu v krajské soutěži.
Alena Bednářová
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Rozpis utkání ve volejbale muÏÛ a Ïen
KP2 MUŽI
SKV Slavia Orlová
TJ Frenštát pod Radhoštěm
TJ Sokol Frýdek–Místek
TJ Sokol Kozlovice
TJ Sokol Pstruží
Slavia Havířov – JUNIOŘI
12. 09.
12. 09.
19. 09.
19. 09.
03. 10.
03. 10.
10. 10.
10. 10.
17. 10.
17. 10.
20. 03.
20. 03.
27. 03.
27. 03.
10. 04.
10. 04.
17. 04.
17. 04.
24. 04.
24. 04.

10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00

Frýdek–Místek — Kozlovice
Frýdek–Místek — Kozlovice
Havířov JRI — Kozlovice
Havířov JRI — Kozlovice
Kozlovice — Pstruží
Kozlovice — Pstruží
SKV Orlová — Kozlovice
SKV Orlová — Kozlovice
Kozlovice — Frenštát p. R.
Kozlovice — Frenštát p. R.
Kozlovice — Frýdek–Místek
Kozlovice — Frýdek–Místek
Kozlovice — Havířov JRI
Kozlovice — Havířov JRI
Pstruží — Kozlovice
Pstruží — Kozlovice
Kozlovice — SKV Orlová
Kozlovice — SKV Orlová
Frenštát p. R. — Kozlovice
Frenštát p. R. — Kozlovice

12. 09.
12. 09.
19. 09.
19. 09.
03. 10.
03. 10.
10. 10.
10. 10.
18. 10.
18. 10.
20. 03.
20. 03.
27. 03.
27. 03.
10. 04.
10. 04.
17. 04.
17. 04.
24. 04.
24. 04.

10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00
10.00
14.00

Kozlovice — Raškovice
Kozlovice — Raškovice
Kozlovice — Štramberk
Kozlovice — Štramberk
Kunčice p. O. — Kozlovice
Kunčice p. O. — Kozlovice
Kozlovice — F–M
Kozlovice — F–M
N. Jičín B — Kozlovice
N. Jičín B — Kozlovice
Raškovice — Kozlovice
Raškovice — Kozlovice
Štramberk — Kozlovice
Štramberk — Kozlovice
Kozlovice — Kunčice p. O.
Kozlovice — Kunčice p. O.
F–M — Kozlovice
F–M — Kozlovice
Kozlovice — N. Jičín B
Kozlovice — N. Jičín B
Petr Tkáč

KP2 ŽENY
TJ Sokol Kozlovice
TJ Kotouč Štramberk
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
TJ Sokol Frýdek–Místek C
TJ Nový Jičín B
VK Raškovice

SRC Kozlovice
Ani o prázdninách naše tělocvičny nezahálely. První srpnový týden využili zázemí tělocvičen a školní jídelnu mladí fotbalisté z fotbalového oddílu FC Ostrava – Jih. 24 chlapců se na
tomto soustředění připravovalo převážně na
fotbalovém hřišti, zázemí a tělocvičnu využili
k rozcvičkám a rehabilitaci. Na venkovním hříšti pak uspořádali tenisový turnaj.
Od 17. do 22. srpna uspořádal Školní sportovní
klub Beskydy z Frýdku–Místku kemp pro mladé
volejbalisty z našeho okresu. V tělocvičnách i na
venkovním hřišti byli pod dohledem zkušených

trenérů zasvěcováni do tajů této hry a také se učili
správnému postupu při zápisu o utkání.
Basketbalový klub Frýdek–Místek si stejně
jako loni i letos vybral pro vyvrcholení letní přípravy právě naše sportovně rekreační centrum.
Ve dnech 24.—28. srpna připravil kemp, a tak se
v tělocvičnách i na venkovním hřišti od rána do
večera proháněli mladí basketbalisti.
Na žádost trenérů chci pochválit práci zaměstnankyň školní kuchyně, které se o žaludky
mladých sportovců a trenérů staraly celou dobu
pobytu, a to po celý den. Všem chutnalo!
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Od září budou opět všechna sportoviště plně
k dispozici všem občanům, které tímto také zvu
na pravidelné návštěvy. Permanentku na období nejméně 10 návštěv a podrobné informace
u pana Jaroslava Vašendy na Obecním úřadě
mob. 721 222 633, tel. 558 697 205, e-mail —

vesenda@kozlovice.cz nebo na www.kozlovice.cz/sportoviště obce. Sportovní oddíly by
měly také co nejdříve nahlásit, kdy budou tělocvičny využívat pro tréninky a zápasy v období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010.
Jaroslav Vašenda

PLOTY — PLETIVO — OPLOCENÍ — MONTÁŽE
www.ploty-pletivo.cz — oplocení
www.thuja.cz — túje na živý plot od 10 Kč
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.
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
Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY — PLETIVO — jsme firma, která se zabývá prodejem plotů a kompletního příslušenství
pro drátěné ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě,
sloupky, vzpěry, napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, případně podhrabové desky.
Dále nabízíme branky a vrata ve všech velikostech a jiný sortiment na stavbu oplocení
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PÁLENICE FRÝDEK–MÍSTEK
se sídlem v bývalém
SELIKU (Pionýrů 839) v MÍSTKU
zahájí letošní sezónu 17. srpna 2009
Ovoce k výrobě destilátu začneme přijímat a vykupovat od 17. srpna 2009
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Za dovezených 10 kg jablek, 12 kg švestek nebo 14 kg hrušek
si za 30 dnů odvezete 1 litr 50% kalvadosu, slivovice, hruškovice
a zaplatíte jen 125 Kč.
Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu
(po předchozím objednání).
CENÍK:

Koncentrace ALC/VOL
Cena za vypálení z vlastního kvasu
Cena za vypálení z dodaného ovoce

1 litr/ 50%
105 Kč
125 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH.
Upozorňujeme pěstitele na zákon č. 61/1997 Sb. §4, kde je výroba destilátu
omezena na
30 litrů 100% ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 1 domácnost!
Tento destilát se nesmí prodávat!

Také nabízíme:
Možnost odběru destilátů stočených v lahvích
Výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) — aktuální cena bude vždy
oznámena.
Zestaření destilátu ultrazvukem
Uložení destilátů v dubových sudech
Prodej demižonů a lahví
Prodej destilátů (meruňkovice, slivovice, hruškovice, třešňovice
a kalvádos)
Další informace najdete na www.palenicefm.cz
Nebo na telefonech: 602 960 052
723 312 298
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ZELENÁ ÚSPORÁM
CHCETE VYMĚNIT OKNA?
CHCETE ZATEPLIT DŮM?
CHCETE SNÍŽIT NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ?
CHCETE ZÍSKAT DOTACI OD STÁTU?
Zajišťujeme kompletní projekt pro získání dotace
v rámci tohoto programu.
01. zaměříme stávající stav, zkontrolujeme dostupnou
01. dokumentaci
02. vypracujeme stavební projekt v rozsahu — pro stavební
01. povolení, ohlášení
03. vypracujeme tepelně-technické posouzení
04. zpracujeme žádost o dotaci vč. krycího listu
05. zajistíme komunikaci s krajským pracovištěm Státního
01. fondu životního prostředí
06. pomůžeme s výběrem kvalifikovaného dodavatele
07. provedeme kontrolu položkového rozpočtu
08. poradíme v oblasti smluv o dílo
09. budeme Vašim technickým dozorem při realizaci
10. dokončíme veškerou administrativu pro získání dotace

www.projekt-zelenausporam.cz
Kontakt: +420 739 057 193
Projekt společnosti FRESHi project management&development
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Vydává: Obecní úřad v Kozlovicích. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Spolupracuje:
Mgr. Kateřina Lepíková. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 27. listopadu 2009.
Příspěvky dodané po termínu a bez uvedení autora nebudou zveřejněny — za správnost příspěvku
odpovídá autor.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že v sobotu 7. listopadu 2009 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.00 —08.15 hod.
Horní konec u bývalého obchodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.20 —08.35 hod.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rodinného
domku čp. 153, paní Uhrová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.45 —09.00 hod.
U čekárny ČSAD „U váhy“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.10 —09.25 hod.
U hasičárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.35 —09.50 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rodinného domku č. 405,
paní Pešlová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 —10.15 hod.
U sklárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.20 —10.35 hod.
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 —10.55 hod.
U pana Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 —11.45 hod.
Měrkovice u hasičárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 —12.05 hod.
Střed obce—obecní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.15 —12.30 hod.

————————————————————
Sběr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od úterý 20. října 2009 do středy 21. října 2009
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 7. listopadu 2009.
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou přistaveny ve dnech
20. a 21. října 2009 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, pí Uhrová, „Pod lípou“
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 436, p. 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

