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Slovo starosty
Vážení přátelé,
poslední Zpravodaj tohoto roku — čas adventní
je tady. Každoročně v posledním čísle předkládám výsledky naší práce. Letos chci tento
článek pojmout trochu jinak a požádat Vás
o spolupráci.

Všechno, co v obci děláme — výstavba,
opravy, rekonstrukce, údržba, úklid, kulturní
a sportovní akce a vše ostatní — uskutečňujeme
nejen proto, abychom se tady měli všichni
dobře, aby to tu bylo pěkné, ale i proto, že nám
to nařizují některé zákony.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. února 2013
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Naše snažení ale nebude nikdy úspěšné bez
pomoci Vás všech. Marně budeme udržovat
a upravovat obecní pozemky, když je někdo
naprosto „bez problémů“ použije jako skladiště
dřeva nebo materiálu, marně budeme opravovat místní komunikace, když po provedených
překopech nedají stavebníci povrch do stavu,
který jsme jim popsali v povolení. Tak bych ve
výčtu mohl pokračovat a našel bych desítky dalších
podobných příkladů lidské neodpovědnosti.
Velice mě mrzí a dělá nám potíže i ta věc, že
tu ještě stále najdeme domy nenapojené na
kanalizaci. Když pominu to, že nám povinnost
mít kanalizaci ukládá zákon, tak ze zcela lidského hlediska nechápu, že některým lidem
není nesplnění této povinnosti hloupé vůči ostatním
spoluobčanům.
To, že jsme sdělovacími prostředky neustále
masírováni, jak je to v naší zemi špatné, ještě
neznamená, že je to pravda a už vůbec to neznamená, že se tak musíme chovat i u nás doma,
v Kozlovicích.
Zvenčí je obec hodnocena velice dobře.
Nicméně se asi shodneme, že by to mohlo být
ještě lepší a stačilo by jen malé přičinění se
každého z nás. Je konec roku, čas předsevzetí
— pokusme se o to. Moc Vám za to dopředu děkuji.
Pozor. Obec často navštěvují různí dealeři,
kteří Vám nabízejí služby, úvěry, nové dodavatele energií, či další zboží. Od několika lidí
jsem se dozvěděl, že se někteří z těchto prodejců zaštiťují jménem starosty, aby působili
důvěryhodně. Především starším lidem napovídají, že s tím starosta souhlasí a že to, či ono doporučuje.
V žádném případě to není pravda. Žádný
z těchto dealerů se mnou nikdy nehovořil,
a i kdyby, tak bych žádné takové doporučení
nikdy nedal!! Tento způsob „přesplotového“
prodeje naprosto neuznávám a už vůbec ne
v případě, kdy má dojít k podpisu jakéhokoliv
dokumentu (smlouvy). A ještě jednou pozor
— smlouvu můžete uzavřít i bez podpisu
prostřednictvím telefonického hovoru. Buďte
opatrní. V životě není potřeba vyzkoušet všechno.
Informujte o tom prosím především Vaše
rodiče a prarodiče. Děkuji. (Toto vyjádření není
samozřejmě namířeno proti slušným a poctivým
prodejcům.)
V minulém čísle Zpravodaje byl dotazník,
zjišťující informace a potřeby občanů ve vztahu
k sociálním službám. Zpět se nám vrátilo všeho

Kozlovice
všudy 15 kusů, z čehož jeden přes internet.
Z tak malého počtu je těžké něco posoudit, ale
i tak děkujeme.
V pátek 23. 11. 2012 proběhlo setkání s kozlovickými vedoucími dětských a mládežnických kolektivů. Obec si práce těchto lidí velice váží, a proto
jim chci ještě jednou touto veřejnou cestou
poděkovat. Věřím, že rodiče, jejichž děti tyto
oddíly (spolky) navštěvují, vedoucí dobře znají
a rovněž oni jim vyslovili uznání.
V minulých dnech proběhl v tělocvičnách
našeho SRC turnaj škol Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice ve florbalu a stolním tenisu.
Pořádajícím oddílům děkuji za organizaci těchto
turnajů.
V úterý 27. 11. 2012 se v sále OÚ konala
slavnostní schůze Klubu důchodců u příležitosti 25. výročí založení tohoto spolku. S organizací akce tentokráte pomohla obec, a to jak po
stránce organizační, tak finanční. Na úplně
plný sál čekalo mimo slavnostní schůze, dobré
občerstvení a kulturní program (kytara, kouzelník,
dechovka). Pozvání přijaly i spřízněné kluby
důchodců obcí povodí Ondřejnice. Touto cestou chci generaci našich seniorů vyslovit
uznání za vše, co v minulosti pro obec udělali
(a stále dělají) a na co jsme my mohli navázat,
a věřím, že můžeme docela dobře pokračovat.
Nakonec si dovolím ještě jednou vyslovit svůj
názor na současnou „blbou náladu“ ve
společnosti. Většina sdělovacích prostředků nás
informuje stylem „čím hůře, tím lépe“. Snad ani
není normální, když si večer pustím televizní
noviny a v přehledu zpráv se dovím, že: byla
nalezena kostra dítěte, okradli a zbili důchodce,
zpronevěřili miliony, v Afganistánu 30 mrtvých,
zdravotnictví v troskách, nasněží až 10 cm
sněhu (v zimě)…, a nakonec, aby to nevypadalo úplně pesimisticky, zpráva o tom, že se lední
medvědici narodila dvě medvíďata. Co k tomu
všemu říci?
Rozhlédněte se kolem sebe a udělejte si
úsudek o tom, jak se máme a jak tady žijeme
sami, bez toho, že by Vám to někdo nadiktoval
(pokud to ještě dovedeme). Možná to nebude
nakonec tak strašné. Vždycky platilo a platit
bude, že by mohlo být lépe, ale také podstatně
hůře.
Přeji všem pokud možno dobrou náladu,
z čehož pramení dobré zdraví, a trochu (nebo
moc) toho štěstí v příštím roce 2013.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Kozlovice
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum
oslavili nebo oslaví v měsíci říjnu až
prosinci tito naši občané:
pan Břetislav Tomek
paní Božena Cibulcová
paní Marie Toflová
paní Jiřina Tobolová
paní Marie Zátopková
pan Zdeněk Adamčík
paní Marie Krpcová
paní Štěpánka Jarotková
paní Božena Urbišová
paní Marie Stanková

80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
84 let

pan Miroslav Tkáč
pan Josef Červenka
pan Jan Vašek
paní Jaroslava Kociánová
paní Ludmila Vyvialová
paní Božena Pustková
paní Vlasta Fucimanová
pan Jan Červenka
paní Štěpánka Krpcová
pan Jaroslav Chýlek
paní Jaroslava Holubová
paní Marie Koníčková
pan Oldřich Tkáč

84 let
85 let
86 let
86 let
86 let
86 let
86 let
87 let
89 let
90 let
90 let
91 let
93 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví, spokojenost a životní pohodu.

V měsíci září až listopadu nás navždy opustili:
ve věku 63 let pan František Míček
ve věku 58 let paní Věra Kubečková
ve věku 80 let pan Josef Škodík
ve věku 68 let pan Václav Halčař
ve věku 67 let pan Jiří Bílek
ve věku 68 let pan Stanislav Mališ
ve věku 84 let paní Marie Slípková
ve věku 51 let pan Oldřich Juchelka
ve věku 82 let pan Štěpán Pavlíček
ve věku 65 let paní Marie Červenková
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od července do začátku října se naše obec
rozrostla o tyto nové občánky:
Nikol Zemanová, Patrik Krumpoch,
Rozálie Strakošová, Michal Opěla,
Klára Pustková, Lucie Sabelová,
Tina Matějková, Šimon Košař,
Luana Kováčová, Adam Navrátil,
Klára Chýlková, Laura Glöcklová
Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a klidný domov.
Obecní úřad

Vítání občánků
V pátek 9. listopadu 2012
proběhlo v sále obecního
úřadu letos již druhé vítání
našich nejmenších občánků.
Na tuto malou slavnost bylo
pozváno 17 dětí, z toho 6
chlapců a 11 děvčátek, které
přivítal starosta obce Kozlovice.
Rodiče s dětmi převzali od obce
3 000 Kč, malý dárek, pamětní
knížku a maminky kytičku.
Slavnostní setkání zpestřilo
vystoupení dětí ze souboru
Valášek a hudební doprovod
muziky Valášek.
Obecní úřad

Vítání nových občánků 9. 11. 2012

Jiné po%adavky
- vy$$í odborné vzd&lání nebo st!ední vzd&lání s maturitní zkou$kou
- dobrá znalost práce na PC - Microsoft Office, internet, elektronická po$ta
- praxe ve ve!ejné správ& doporu#ena
- dobrá orientace ve správním !ízení a dal$ích postupech ve státní správ&
- dobrá znalost stavebního zákona, orientace v dokumentaci, katastru a práce v GISu
- dobrá znalost zákona o obcích
- zkou$ka zvlá$tní odborné zp%sobilosti vítána (dle vyhlá$ky #. 512/2002 Sb)
- komunikativnost a vst!ícn" p!ístup k ob#an%m
- odolnost proti stresu
- !idi#sk" pr%kaz skupiny B (aktívní !idi#)

P"edpoklady
Fyzická osoba, která je státním ob#anem )eské republiky, pop!ípad& osoba, která je cizím státním
ob#anem a má v )eské republice trval" pobyt, dosáhla 18 let, je zp%sobilá k právním úkon%m, je
bezúhonná, ovládá jednací jazyk a spl'uje dal$í p!edpoklady pro v"kon správních #inností stanovené
zvlá$tním právním p!edpisem – po(adavek na prokázání zvlá$tní odborné zp%sobilosti podle
vyhlá$ky #íslo 512/2002 Sb., o zvlá$tní odborné zp%sobilosti ú!edník% územních samosprávn"ch
celk%, ve zn&ní pozd&j$ích p!edpis%, do 18 m&síc% od vzniku pracovního pom&ru.

Místo v#konu práce
Obecní ú!ad Kozlovice, 739 47 Kozlovice #. 343

Druh práce:
Referent státní správy a samosprávy (ú!edník). Stru#ná charakteristika nápln& práce:
vyjád!ení k územnímu a stavebnímu !ízení pro Magistrát m&sta Fr"dku-Místku - stavební ú!ad, na
(ádost ob#an% v"pomoc p!i vy!izování územního rozhodnutí a stavebního povolení, informace o
mo(nosti v"stavby a za!azení pozemk% z hlediska územního plánu obce, p!id&lování #ísel popisn"ch
a eviden#ních, vklady do katastru nemovitostí, povolení kácení d!evin rostoucích mimo les, povolení
zvlá$tního u(ívání místních komunikací (protlak, p!ekop), povolení o p!ipojení sousední nemovitosti
k místní komunikací z!ízením sjezdu, práce ve stavební komisi, evidence a distribuce po$ty, datové
schránky, CzechPoint, základní registry, obsluha ú!ední desky, spisová a archívní slu(ba, po!izování
a zpracování zápis% z jednání zastupitelstva a rady, p!íprava podklad% pro jednání zastupitelstva,
ú#ast na pr%b&(ném vzd&lávání ú!edník% a dal$í práce s pov&!ení starosty a místostarosty.
Práce je psychicky i fyzicky velice náro#ná.

Název zam$stnavatele:
Obec Kozlovice, 739 47 Kozlovice 343

Starosta obce Kozlovice, 739 47 Kozlovice #. 343, vyhla$uje ve!ejnou v"zvu dle § 6 zákona #.
312/2002 Sb. o ú!ednících územních samosprávn"ch celk% a o zm&n& n&kter"ch zákon%, ve zn&ní
pozd&j$ích zm&n a dopl'k%, na obsazení pracovního místa: referent státní správy a samosprávy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o vyhlá!ení ve"ejné v#zvy na obsazení místa ú"edníka

Obec Kozlovice, 739 47 Kozlovice 343

Ve!ejná v"zva #. 1/2012

Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Kontaktní osoba
Ing. Miroslav Tofel, starosta - tel.: 724 157 012, e-mail: starosta@kozlovice.cz

K osobnímu pohovoru budou pozváni uchaze#i, kte!í splní v"$e uvedené po(adavky a dodají
p!ihlá$ku se v$emi povinn"mi nále(itostmi. Termín pohovoru bude oznámen.
V p!ihlá$ce pokud mo(no uve*te telefonické a e-mailové spojení.

Lh&ta pro podání p"ihlá!ky
Poslední den podání p!ihlá$ky je 4.1. 2013, 11 hodin.

Místo a zp&sob podání p"ihlá!ky
V písemné podob&, v#etn& p!íloh, odevzdat na Obecní ú!ad Kozlovice v zalepené obálce, kancelá! #.
1, nebo zaslat po$tou na adresu: Obecní ú!ad Kozlovice, 739 47 Kozlovice #. 343.
Na obálku uvést: Ve"ejná v#zva - ú"edník - neotvírat !

P"edpokládan# nástup do pracovního pom$ru
1.5. 2013 (ev. dle dohody 1.4. 2013)

Pracovní úvazek
1.00 na dobu neur#itou

Platová t"ída odpovídající druhu práce
na základ& Na!ízení vlády #. 564/2006 Sb., o platov"ch pom&rech zam&stnanc% ve ve!ejn"ch
slu(bách a správ& - platová t!ída 9

Doklady, které je nutno dolo%it k p"ihlá!ce
- (ivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zam&stnáních a o odborn"ch znalostech a
dovednostech t"kajících se správních #inností vlastnoru#n& podepsan"
- v"pis z evidence Rejst!íku trest% ne star$í ne( 3 m&síce, u cizích státních p!íslu$ník% té( obdobn"
doklad osv&d#ující bezúhonnost vydan" domovsk"m státem, pokud takov" doklad domovsk" stát
nevydává, dolo(í se bezúhonnost #estn"m prohlá$ením,
- ov&!ená kopie o nejvy$$ím dosa(eném vzd&lání
- dal$í p!ípadné doklady dokazující zp%sobilost a schopnosti zájemce podle po(adavk% obce a na
v"kon funkce

Zájemce podá k Obecnímu ú"adu Kozlovice písemnou p"ihlá!ku, která musí obsahovat tyto
nále%itosti
- jméno, p!íjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní p!íslu$nost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- #íslo ob#anského pr%kazu nebo #íslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob#ana,
- datum a podpis zájemce.
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Kozlovice
Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 31.
12. 2012 bude Obecní úřad Kozlovice uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Máte již zaplaceny místní poplatky?
Při kontrole nedoplatků bylo zjištěno, že
mnozí občané ještě nemají uhrazen místní
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2012, u kterého byl
termín splatnosti 31. 10. 2012. Tito dlužníci
(věříme, že u většiny se jedná o pouhé
opomenutí), mají ještě možnost nedoplatek na
výše uvedeném místním poplatku uhradit bez
sankcí, v termínu do 31. 12. 2012.
Upozorňujeme všechny, kteří ještě
nezaplatili, že termín 31. 12. 2012 je konečný
a po jeho uplynutí přistoupí obecní úřad
k vymáhání nedoplatků dle zákona č. 280/2009

Ještě jednou odpady
V letošním roce se změnil zákon o místních
poplatcích. Ze změny zákona mimo jiné vyplývá, že obce mají možnost zvýšit poplatek za
odpad až na 1 000 Kč/osoba/rok. V obci
Kozlovice je tento poplatek 492 Kč. Obec zatím
nezamýšlí tento poplatek zvyšovat, ale to za
předpokladu, že občané (poplatníci) budou
zodpovědně odpad třídit a nebudou bezohledně
vše házet do popelnic. Omlouvám se těm, kteří
třídí poctivě.
V obci máme 24 kontejnerových hnízd na
tříděný odpad a v nich 80 kontejnerů na celkem
5 komodit — plasty, sklo čiré, sklo směsné, kov
a papír. Dostupnost pro občany Kozlovic k odložení odpadů je proti jiným obcím opravdu
nadprůměrná. Myslím si, že v každé domácnosti
se jistě najde nějaký kout, spíž, nebo jiné vhodné místo pro umístění nádoby, tašky, krabice,
kde si průběžně můžete odkládat tříděný odpad
a po naplnění přinést nebo přivézt k nejbližšímu
hnízdu. Píšu přivézt z toho důvodu, že skoro
v každé domácnosti je minimálně 1 auto,
kterým denně jezdíte do práce, do obchodu, na
výlety, a přitom můžete odvézt i odpad. Nestačí
ho však jen přivézt, ale také vše poctivě naházet
do správných kontejnerů podle druhu odpadu.
Pokud například vhodíme igelitovou tašku
různorodého odpadu do plastů, protože igelitová taška je plast, znehodnotíte tím celou komoditu. Vím, že pro spoustu lidí je mnohem
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Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
čímž mohou neplatičům vzniknout další nemalé náklady spojené s vymáháním nedoplatků a případnou exekucí.
Mnoho nedoplatků za rok 2012 je rovněž
evidováno u místního poplatku ze psů, který
v naší obci činí pouhých 80 Kč na rok, což je
v porovnání s okolními obcemi částka nízká.
I přesto někteří držitelé psů nebyli schopni
tento poplatek za svého psa zaplatit. Přitom
termín splatnosti byl 31. 3. 2012. Rovněž pro
zaplacení nedoplatku u tohoto místního
poplatku je konečný termín pro zaplacení
31. 12. 2012, pak přistoupí obecní úřad
k vymáhání dlužných částek.
Je zarážející, jak někteří naši spoluobčané
jsou schopni tím, že nesplní svoji poplatkovou
povinnost, žít na úkor ostatních poctivých
spoluobčanů, kteří si své povinnosti na rozdíl
od nich plní.
pohodlnější vše naházet do popelnice, protože
je blízko, to nám můžou s jistotou potvrdit
osádky svozové firmy popelnic , ale tím nám
tito lidé zadělávají na brzké zdražení poplatků
a další zátěž rodinných rozpočtů, jelikož těch
492 Kč již nebude stačit na pokrytí nákladů za
likvidaci odpadů v obci.
Nechci se opakovat o podrobnostech uvedených v předešlých článcích, že za tříděný
odpad od společnosti EKO–KOM a.s.
dostáváme my všichni, co třídíme, zpět peníze,
které nám udržují poplatek za odpad na relativně nízké a stabilní úrovni. Jen několik čísel ke
srovnání. Za uložení 1tuny komunálních
odpadů na skládce zaplatíme v průměru 1250 Kč.
Za 1 tunu vytříděných opadů dostaneme zpět
zaplaceno v průměru 3 200 Kč. Tato dvě čísla
hovoří za vše. Argument, že stejně všechno
končí na skládce, je velice mylný. Těžko by nám
někdo platil za něco, co na skládce končí.
Další informace pro občany:
Kontejner na velkoobjemový odpad je
umístěn u sběrného dvora „Vlčkova stodola“
směrem k technickému vjezdu na hřbitov. Do
tohoto kontejneru nepatří již výše zmiňované
komodity určené k třídění, ani rostlinné zbytky,
nebo suť a zemina. Na zpevněné ploše před
vjezdem do dvora odkládejte vaše vysloužilé
spotřebiče, na místo vás upozorní informační
cedule.To vše je přístupno 24 hodin denně.

Kozlovice
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V areálu dvora jsou dále umístěny velké kontejnery, do kterých máte možnost odložit i objemnější předměty z plastů, železa, skla a papírové
kartony.Tyto kontejnery jsou přístupné v pracovní dny od 6.00 do 14.30 hod. Po dobudování
areálu dvora uvažujeme o zpřístupnění
i o sobotách.

Na závěr bych Vám chtěl všem popřát příjemné
prožití nastávajících svátků vánočních, hodně
štěstí a zdraví do nového roku 2013. Přeji si, aby
Kozlovice v tom novém roce 2013 byly v žebříčku
hodnocení za množství tříděných odpadů na
osobu v rámci Moravskoslezského kraje opět na
čelních místech proti dosavadní 60. příčce.
Místostarosta obce

Sběrný dvůr — Vlčkova stodola

Bezplatné právní služby občanům
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic (formou ústních konzultací) v roce 2013 budou
poskytovány v zasedací místnosti obecního úřadu, každý sudý týden v úterý, v době od 15.30 do
17.30 hodin, dne: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7.,
23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11. a 10. 12.

Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů bude poskytovat v roce 2013 ing. Tomáš Svoboda (tel.č. 603
867 494) každý lichý týden ve středu, v době od 14.00 do 14.45 hodin, dne:
16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8.,
11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. a 18. 12.

Nabídka hotových jídel ve skle
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných jídel
ve skle firmy HOTOVKY s.r.o., Dobrá.
Cena jednoho jídla je 39 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu
s květinami ), vždy v době od 8.00 — 9.00 hodin,
odběr a placení od 13.00 — 14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběrů jídel:
objednávka pondělí 04.02. 2013 odběr a placení úterý 05.02. 2013
objednávka pondělí 01.04. 2013 odběr a placení úterý 02.04. 2013
objednávka pondělí 03.06. 2013 odběr a placení úterý 04.06. 2013
objednávka pondělí 05.08. 2013 odběr a placení úterý 06.08. 2013
objednávka pondělí 30.09. 2013 odběr a placení úterý 01.10. 2013
objednávka pondělí 02. 12. 2013 odběr a placení úterý 03.12. 2013
Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

Kozlovice
Zapisování stavu vodoměrů
V průběhu druhé poloviny prosince 2012
navštíví Vaše domácnosti zaměstnanci obce za
účelem opsání stavu vodoměru. Nebude-li
nikdo zastižen doma, zanechají lístek s žádostí
o nahlášení stavu vodoměru na obecní úřad
s uvedením kontaktního telefonu nebo emailu.
V případě, že nebude nahlášen v požadovaném
termínu stav vodoměru, bude mu spotřeba
vody vypočtena podle odběru za poslední období. Žádáme proto všechny občany o pomoc
(zpřístupnit, opsat si vodoměr, nahlásit…)
a současně děkujeme za spolupráci.
Změna termínu opisu vodoměru oproti minulosti se provádí z důvodu zvýšení sazby daně
z přidané hodnoty od roku 2013 u vodného
a stočného, která se promítne i do ceny.
Současně s touto informací upozorňujeme,
že někteří odběratelé dosud neuhradili vodné
za rok 2011 splatné do 31. 5. 2012. Věříme, že
toto připomenutí bude impulsem k urychlené
platbě , a tím se předejde nepříjemnostem spojeným s případným přerušením dodávky vody
neplatičům.
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Změna ceny vodného a stočného
Rada obce Kozlovice schválila s účinností od
1. 1. 2013 nové ceny :
vodné 22 Kč/m3
stočné 33,68 nebo 34,42 Kč/m3
Výsledná cena stočného bude uplatněna
v závislosti na výši DPH platné pro r. 2013, která
v době uzávěrky „Zpravodaje nebyla ještě
poslaneckou sněmovnou schválena.
Obecní úřad

Žádost o spolupráci — v zimě by
neměla na ulicích stát žádná vozidla!
Snažíme se, aby zimní údržba místních komunikací (vyhrnování a posyp) byla co nejlepší.
Každoročně nám tuto práci ztěžují auta parkující na cestách.
Žádáme Vás, aby jste zaparkovali v garážích
a na dvorcích a umožnili nám práci. Zcela jinak
se totiž jeví situace Vám a zcela jinak vypadá
z traktoru s pluhem za sněžení a tmy!
V létě byla obec k vlastníkům aut tolerantní,
ale v zimě budeme nuceni požádat o spolupráci
Policii ČR, aby pokutovala ty, kteří nedodržují
zákon o pozemních komunikacích. Snad to nebude
potřeba. Předem děkujeme za spolupráci.
Starosta obce

Jak jistě asi všichni víte, ČSAD prodalo své
garáže na horním konci. Každá změna vyvolává
otázky a jistou míru nejistoty především v nejbližším
okolí. Začaly se tvořit fámy, že se v objektu
garáží rozjede kovovýroba, že byly zrušeny
přístupové cesty k rodinným domkům a že autobusy přestanou ke garážím zajíždět.
Každá z výše uvedených věcí je samostatné
téma. Novým majitelem jsem byl ubezpečen, že
chce se „sousedy“ dobře vycházet a k žádnému
omezování přístupu nedojde. Ohledně dopravní obslužnosti této lokality jsem oslovil
generálního ředitele ČSAD (i když je to věc
hlavně objednatele, tj. Moravskoslezského
kraje). Z mého dopisu panu řediteli vyjímám:

Garáže se nacházely na konečné stanici autobusů, kde měli řidiči své zázemí (odpočinek,
sociální zařízení) a prostranství sloužilo jako
točna a parkoviště autobusů.
—
—
Celou situaci sleduji s obavami a odhodlal
jsem se k tomuto dopisu, protože mě oslovili
řidiči i občané s dotazem „co budu dělat“ a po
obci se začíná šířit fáma, že se obec nepostarala
a autobusy přestanou zajíždět na konečnou —
Kozlovice garáž ČSAD.
Domnívám se, že jsme nic nezanedbali už
z toho důvodu, že jsme se o prodeji dověděli až
po jeho uskutečnění.
Žádám Vás proto, abyste mě i spoluobčany
uklidnil a ubezpečil nás, že k žádnému omezení
dopravní obslužnosti nedojde a že řidiči mají
veškeré podmínky ke své odpovědné práci.

Vážený pane generální řediteli.
Obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení
a vyřešení situace, která nastala v naší obci po
prodeji objektu garáží ČSAD na parcele 568
a přilehlého prostranství 1873/6 vše k.ú.
Kozlovice v letošním roce.

Na tento dopis jsme dostali odpověď, ze které
vybíráme:
Aktuálně vyjednáváme na podmínkách
pronájmu části pozemku, tak aby se mohly naše
autobusy bezproblémově otáčet a parkovat na
konečné zastávce Kozlovice, garáž ČSAD.

Prodej garáží ČSAD
na horním konci

Kozlovice
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O pronájmu místnosti se zázemím v současné
době neuvažujeme s ohledem na vybavení autobusového nádraží ve Frýdku–Místku, odkud
linka 860301 vyjíždí.
O případném omezení dopravní obslužnosti
zmíněné oblasti neuvažujeme. Toto rozhodnutí
přísluší víceméně objednatelům dopravy zejména základní dopravní obslužnosti. Byť je doprava na této lince značně ztrátová a nerentabilní,

tak doposud nebyl problém s vyjednáním
potřebných dotací na dokrytí vzniklé ztráty.
Věřím, že Vás tyto zprávy alespoň částečně
uklidní. Návrh nového jízdního řádu, který jsem
viděl v létě, žádná omezení nesignalizoval.
Konečnou verzi jsem do uzávěrky tohoto
zpravodaje ovšem k dispozici neměl.
Starosta obce

Informace z knihovny
Blíží se doba vánoční, doba klidu
a odpočinku a také čas na přečtení knihy. Přijďte si vybrat do naší knihovny, kde naleznete
řadu zajímavých titulů a také načerpáte inspiraci z knih, či periodik.
V knihovně se i nadále prodávají knihy
— publikace 220. výročí Měrkovic a Kozlovice
dědina valašských vojvodů. Také se zde prodávají suvenýry a oděvy s logem naší obce — i toto
může být inspirací na dárek k Vánocům.
V době vánočních prázdnin bude knihovna
uzavřena od 21. 12. 2012 — 2. 1. 2012. Poslední
výpůjční den v tomto roce bude čtvrtek 20. 12.
2012 a první výpůjční den v nastávajícím roce je
3. 1. 2013.
Přeji Vám hezké prožití svátků, klid a mír
v srdcích.
Holubová Danuše, knihovnice

Upozornění spolkům
Spolky, které obdržely dotaci z rozpočtu
obce, upozorňujeme, že se blíží termín
konečného vyúčtování, tj. 15. 12. 2012. Vzor
vyúčtování najdete na webu obce pod odkazem
Spolky, organizace/Dotace/Vyúčtování.
Při nedodržení termínu vyúčtování
a stanovených podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace, budeme nuceni
požadovat navrácení celé dotace.
Prosíme, nenechávejte vše na poslední chvíli.
Obecní úřad

Připravované kulturní, sportovní a společenské akce
15. 12. 2012
19. 12. 2012
22. 12. 2012
26. 12. 2012
26. 12. 2012
12. 01. 2013
12. 01. 2013
19. 01. 2013
26. 01. 2013
02. 02. 2013
08. 02. 2013

Souznění 2012
Adventní koncert
Vánoční rocková veselice
Mejdan
Turnaj neregistrovaných ve stol. tenisu
Myslivecký ples
Hasičský ples, Měrkovice
Valašský bál
Farní ples
Hasičský ples — Kozlovice
Předposlední ples

Kozlovice
Zpráva velitele výjezdové jednotky
hasičů Kozlovice
V roce 2012 pracovala výjezdová jednotka
SDH Kozlovice v počtu 21 členů. Z tohoto počtu
je 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 5
strojníků a 12 hasičů. Jako každý rok probíhalo
školení všech členů jednotky, každoroční preventivní prohlídky, cyklické školení velitelů
a strojníků. Dva členové jednotky úspěšně
absolvovali kurz obsluhy motorových řetězových a kotoučových pil. V říjnu se jednotka
zúčastnila stáže u Hasičského Záchranného
Sboru (HZS) na stanici ve Frýdku–Místku.
Během této stáže jednotka vyjela společně
s jednotkou HZS FM ke třem událostem a to
k dopravní nehodě, požáru a technické pomoci.
V letošním roce jsme byli Integrovaným
Bezpečnostním Centrem Moravskoslezského
kraje povoláni k 29 událostem. Z toho bylo 12
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požárů, 15 technických pomocí (čerpání vody,
likvidace bodavého hmyzu, únik ropných produktů a další) a 2 dopravní nehody. Více o výjezdech naleznete na www.hasicikozlovice.cz.
Mimo tuto činnost jednotka prováděla dovoz
vody, čištění kanálů, údržbu techniky a technických
prostředků.
Stará cisterna CAS 25 Škoda 706 RTHP se
dočkala generálky. Provedly se drobné opravy,
přezutí pneumatik, vyčištění a nástřik podvozku, nástřik vnitřní části nástavby a nakonec
cisterna dostala nový kabát. Většinu těchto
prací si jednotka dělala sama.
Za odvedenou práci a dobře zvládnuté
zásahy v roce 2012 bych chtěl členům výjezdové
jednotky poděkovat.
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2013.
Pavlát T. , velitel JSDH

Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P k parkovacím průkazům
dosavadní označení do automobilu
se symbolem invalidního vozíku
nová parkovací karta pro osobu těžce zdravotně
postiženou

Opakovaně upozorňujeme, že pro osoby se
zdravotním postižením byl v roce 2011 zaveden
nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé těchto označení je mohou
používat pouze do ukončení jejich platnosti,
tedy do 31. prosince 2012!!! Proto je nutné
provést výměnu včas.
K měsíci srpnu je vydaných pouze 1017
nových parkovacích průkazů. Stále je tedy potřeba během čtyř měsíců vyměnit ještě nejméně
2000 původních označení. V současné době je
možno si potřebnou výměnu vyřídit bez čekání.
K závěru roku lze předpokládat, že se vyřizování
parkovacích průkazů nepříjemně protáhne.
Můžete se ocitnout ve frontách s velmi dlouhou
čekací dobou a je velmi pravděpodobné, že si
průkaz nestihnete vyměnit včas a nebudete tak
mít možnost jej využívat!

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
— občanský průkaz
— průkaz mimořádných výhod
(ZTP, ZTP/P)
— 1 ks aktuální fotografie 35 × 45 mm
— původní označení motorového
vozidla (vozíček v modrém poli)
— rodný list zdravotně postiženého
dítěte (jestliže vyřizuje zákonný
zástupce)
— listinu opatrovníka nebo usnesení
o ustanovení opatrovníka
(pokud je ustanoven opatrovník)
— přítomnost zmocněnce za osobu,
která není schopna podpisu + lékařské
potvrzení o této skutečnosti
Kde se výměna provádí ?
Magistrát města Frýdku–Místku
odbor sociální péče
oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou
Palackého 115
738 22 Frýdek–Místek
Tel.: 558 609 690, 558 609 606
úřední hodiny: Po, St 0 8:00 — 17:00
Čt 13:00 — 15:00
odbor sociální péče
oddělení terénní práce
s nezaměstnanými a rodinou
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Pojďme se mu poklonit…
Kdysi jsem četl příběh o muži, který se
rozhodl koupit velký vyřezávaný betlém. Netajil
se svým nadšením pro tuto myšlenku a také se
mu podařilo najít řezbáře, který byl ochoten
betlém za přijatelnou cenu odprodat. Řezbář
předvedl své dílo kupujícímu a ten spokojeně
prohlížel vyřezané figurky jednotlivých postav.
Měl jedinou připomínku. Nohy podstavce se
mu zdály málo vysoké a betlém příliš nízký.
Žádal řezbáře, aby nohy upravil, aby betlém byl
výše položený a lépe se na něj dívalo. Řezbář se
zdráhal. „Víte,“ řekl kupujícímu, „ono, všechno
má svůj smysl. Je to tak záměrně. Každý, kdo
chce totiž Děťátko v jesličkách uvidět, musí se
sklonit. A tak se mu vlastně pokloní.“ Muž
pochopil, v čem může být jeho betlém zvláštní.
Nebude „dokonalý“, ale bude mít své tajemství.
Stojíme na prahu adventu — doby přípravy
na vánoční svátky, doby očekávání, doby, kterou
každý z nás může prožít jinak. Záleží jen na nás
samotných, zda se necháme „masírovat“
světským nátlakem, aby Vánoce byly plné
dárků, zážitků, jídla, dokonalého úklidu, a tak je
nejvyšší čas začít s mimořádnou přípravou
(nejlépe už v půlce října, aby se to všechno stihlo!).
Anebo strávíme adventní čas ztišením se a radostným očekáváním příchodu Tajemství.
Tajemství, kterému se můžeme přijít poklonit…
Milostiplné Vánoce a Boží požehnání
do nového roku všem spoluobčanům
přeje otec Stanislav.

Vánoční pořad bohoslužeb:
Štědrý den 24.12.
14:30
Otvírání Betléma (bohoslužba slova)
22:30
Lhotka
22:30
Myslík
24:00
Kozlovice
Boží hod vánoční 25. 12.
07:30 Kozlovice
09:00 Lhotka
10:30 Kozlovice
Na Boží hod vánoční bude kostel otevřen také
od 14 do 15 hodin pro všechny zájemce
o prohlídku betléma, zejména pro rodiny
s dětmi.
Svátek svatého Štěpána 26. 12.
07:30
Kozlovice
09:00
Lhotka
10:30
Myslík
Svátek Svaté rodiny 30. 12.
07:30
Kozlovice
09:00
Lhotka
10:30
Kozlovice
Zakončení občanského roku 31. 12.
16:00 Kozlovice
Slavnost Matky Boží Panny Marie — začátek
nového občanského rok — 1. 1. 2013
07:30
Kozlovice
09:00
Lhotka
10:30
Kozlovice

Kozlovice
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Zápisy a usnesení
Zápis č. 3 — 2012 ze zasedání Zastupitelstva Obce Kozlovice
konaného dne 18. 9. 2012 v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Jednání zastupitelstva se zúčastnil 1 občan.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna —
byla podepsána darovací smlouva s panem
J.V., v současné době je proveden vklad do
katastru nemovitostí.
— Byla dokončena výstavba chodníků,
připravují se podklady pro kolaudaci (navíc
byl opraven chodník před RD pana
Vašendy). Bylo provedeno nové dopravní
značení — zákaz zastavení před večerkou
CVRK.
— Oprava objektu obecních bytů — odvodnění základů, odvětrání fasády, oprava
fasády a s tím spojené úpravy terénu.
Výkopové práce byly prováděny především
ručně — brigádnická výpomoc.
— Dostavba splaškové kanalizace v lokalitě
Červenka a směr Tichá — vypisujeme
výběrové řízení.
— Nový stožár T–mobile na můstcích bude
k dispozici asi v polovině října. Na základě
dohody obec může umístit antény pro
obecní internet.
— Do konce tohoto roku proběhne výběrové
řízení na dodavatele energií (plyn a elektro)
formou DNS pro celé SMOPO.
— Volně pobíhající psi — neustálý neřešitelný
problém — výzva zastupitelům dělat osvětu
mezi lidmi. Řešení tohoto problému je
velmi složité, pobíhající psi nemají evidenční známky, nedá se zjistit majitel, obec
musí zajistit umístění psa v útulku, hradit
veterinární vyšetření a náklady na umístění
(zbytečně vynaložené finanční prostředky).
— Úspěšně proběhla Obecní slavnost —
zúčastnilo se cca 1500 lidí, 170 účinkujících.
— Ostatní podrobné informace viz zápisy rady.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru panu Mgr. Golovi. Ten přítomné
informoval, že od posledního jednání zastupitelstva kontrolní výbor nezasedal (podle plánu
se jednání výboru uskuteční 8. 10.).
Zastupitelstvo obce bere informace předsedy
kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 15 . 0 : 0
2.2 Finanční výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi finančního výboru panu Ing. Klímkovi. Předseda
finančního výboru informoval, že od posledního jednání zastupitelstva se zasedání finančního výboru neuskutečnilo.
Zastupitelstvo obce bere informace předsedy
finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0
3. Prodej a záměr prodeje obecních pozemků
3.1 Záměr prodeje — část parc. č. 2001/10 k. ú.
Kozlovice.
Žádost o odprodej části pozemku parc.
č. 2001/10 k. ú. Kozlovice podal pan O.B.,
U Střelnice 1255/14, Opava.
Jedná se o pozemek v chatovišti horní konec.
Rada se záměrem prodeje nesouhlasí, prodejem pozemku by mohl být zamezen přístup
k některým chatám (část komunikace v chatovišti není majetkově vypořádána).
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
části pozemku parc. č. 2001/10 k. ú.
Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0
3.2 Prodej pozemku — parc. č. 804/44 k. ú.
Kozlovice
Žádost o prodej tohoto pozemku podali
manželé O. a M.T., Kozlovice 667 a následně
pan J.S., Kozlovice 668.
Po obdržení žádosti manželů T. rada obce
schválila záměr prodeje pozemku (po zveřejnění

Kozlovice
záměru na úřední desce obec obdržela žádost
pana S.).
Jedná se o pozemek u krajních řadových
rodinných domů (obdobné obecní pozemky
jsou u všech řadovek, původním záměrem bylo
zajistit možnost přístupu po obecním pozemku
pro všechny majitele, prodejem pozemku by
mohlo dojít k narušení sousedských vztahů).
Z toho důvodu znovu projednala rada obce
a prodej pozemku nedoporučuje.
Jednání zastupitelstva se zúčastnil jeden z žadatelů o prodej pozemku (p. J.S.), který potvrdil,
že pozemek měl sloužit pro přístup ke všem
řadovkám.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem
pozemku parc. č. 804/44 k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0
3.3 Prodej pozemků — část parc. č. 2014/1
a část parc. č. 1975/5 k. ú. Kozlovice
Žádost podali manželé R. a M.T., Kozlovice 382.
Žádost projednala rada obce a schválila záměr
prodeje, který byl zveřejněn na úřední desce.
Jedná se o pozemky kolem rodinného domku
č. 382, v katastru nemovitosti jsou vedeny jako
lesní pozemky. Částí pozemků byly v minulosti
oploceny a užívány, žadatelé chtějí majetkově
vypořádat. Pokud bude zastupitelstvo obce
souhlasit s prodejem pozemků, je nutno
stanovit prodejní cenu.
Pan starosta navrhuje, aby cena u pozemku
parc. č. 2014/1 byla stanovena podle bodu 2.
metodického pokynu — cena by podle výpočtu
činila 241,50 Kč/m2, u pozemku parc. č. 1975/5
podle bodu 4 — řešit individuálně (svažitý
pozemek, nelze umístit žádnou stavbu).
Byly podány dva návrhy prodejní ceny — 50 Kč/m2
a 30 Kč/m2.
Po diskuzi se zastupitelé přiklonili k ceně 50
Kč/m2 — schválili poměrem hlasů 14 : 1 : 0 (tato
cena by měla být stanovena i v případě prodeje
jiných pozemků podobného charakteru).
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem částí
pozemků k. ú. Kozlovice parc. č. 2014/1
za cenu 241,50 Kč/m2 a parc. č. 1975/5 za cenu
50 Kč/m2 panu R.T. a paní M.T., Kozlovice 382.
Vlastní prodej schválí zastupitelstvo obce po
geodetickém zaměření a stanovení výměry. Zaměření bude provedeno na náklady žadatele.
Hlasování: 14 : 1 : 0
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4. Nákup pozemků
4.1 Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště
Frýdek–Místek předložil obci nabídku úplatného převodu spoluvlastnického podílu ve výši
ideální 1/5 na pozemcích parc. č. 3800/2,
3885/1, 3885/2, 3896 k. ú. Kozlovice do vlastnictví obce.
Rada nedoporučuje úplatný převod těchto
pozemků.
Zastupitelstvo obce neschvaluje nákup
pozemků nabízených Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových — viz příloha
zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
4.2 Záměr koupě pozemku parc. č. 3032/8 k. ú.
Kozlovice
Pozemek sousedí s obecními pozemky před OÚ
— bývalý Svitavský, výměra činí 38 m2. Na základě zmocnění radou jsme oslovili vlastníka
pozemku — Jednota, SD, Frýdek–Místek. Dle
předběžného sdělení v zásadě souhlasí — zajistí znalecký posudek a sdělí prodejní cenu.
Zastupitelstvo obce se záměrem nákupu souhlasí.
Konečné stanovisko vydá po stanovení
prodejní ceny.
Hlasování: 15 : 0 : 0
5. Plnění rozpočtu, rozpočtové změny
Zastupitelé obdrželi přehled o plnění rozpočtu
k 31. 8. t. r. a návrh na úpravu rozpočtu.
Vysvětlení k úpravám rozpočtu podal pan starosta.
Mimo jiné informoval, že byla schválena novela
zákona o rozpočtovém určení daní. Pro obec to
bude znamenat navýšení příspěvku ze státního
rozpočtu o 5 — 7 milionu Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené
rozpočtové změny v celkové výši 545 100 Kč
— viz. příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
6. Různé
6.1 Žádost o pořízení individuální změny
územního plánu
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Žádost o pořízení změny územního plánu
podal pan R.M., Kozlovice — Měrkovice 775.
Žádá o zařazení pozemku PK parc. č. 3646/1
k. ú. Měrkovice mezi plochy pro výstavbu —
záměr výstavby RD.
Po vydání nového územního plánu docházejí
nové žádosti o jeho změnu, zastupitelstvo
prozatím všechny zamítlo.
Zastupitelstvo obce neschvaluje pořízení individuální změny ÚP žadateli panu R.
M., Kozlovice — Měrkovice 775.
Hlasování: 15 : 0 : 0
6.2 Oprava silnice III/4862 do Měrkovic
Silnice je majetkem Moravskoslezského kraje,
správu
zajišťuje
Správa
silnic
Moravskoslezského
kraje,
středisko
Frýdek–Místek. Silnice je ve velmi špatném
stavu, obec již několik roků žádá o její opravu.
Oprava této silnice prozatím nebyla zařazena
do plánu oprav (přednostně jsou zařazovány
významnější silnice).
Rada doporučuje nabídnout správci komunikace (Správa silnic MSK) spolupráci a finanční spoluúčast při opravě, věří, že se tím
oprava stane reálnější.
Pokud by obec poskytla finanční spoluúčast při
opravě silnice do Měrkovic, bylo by možno to
považovat za určitou kompenzaci toho, že
v Měrkovicích není veřejná splašková kanalizace.
Na druhou stranu je však nutno konstatovat,
že v Měrkovicích byly opraveny všechny komunikace (kromě jedné), bylo upraveno hřiště,
dokoupen pozemek u hasičárny.
Po diskuzi se většina členů zastupitelstva shodla na tom, že by obec měla nabídnout
spoluúčast při opravě silnice.
Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí s finanční spoluúčastí při opravě komunikace
III/4862 do Měrkovic a pověřuje starostu jednáním
s Moravskoslezským krajem a Správou silnic
Moravskoslezského kraje.
Hlasování: 14 : 0 : 1

Kozlovice
6.3 Závěrečný účet SMOPO za rok 2011
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů, byl závěrečný účet
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice zveřejněn
na úřední desce, zastupitelstvo obce musí vzít
na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere závěrečný účet
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok
2011na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0
6.4 Diskuze
— Pan Ondřej Eliáš navrhuje změnit znělku
hlášení místního rozhlasu, tento návrh
podpořil rovněž pan Ing. arch. Václav
Cviček.
— Pan starosta — je potřeba zvážit, zda je
nutné a dobré měnit znělku hlášení místního
rozhlasu, občané si na ni zvykli, vědí, že
bude následovat hlášení.
Pokud by bylo rozhodnuto o změně znělky,
obec musí vybrat skladbu osvobozenou od
poplatku pro Ochranný svaz autorský.
— Pan Mgr. Martin Krpec — dotaz, zda bude
budováno u MŠ dětské hřiště.
— Informaci podal pan starosta: byla zpracována
PD, podána žádost o stavební povolení,
členy zastupitelstva seznámil s návrhem
řešení stavby.
V případě vyhlášení vhodného dotačního
programu bude podána žádost o poskytnutí
dotace, popř. vypsáno výběrové řízení na
dodavatele.
Do konce roku se uskuteční zřejmě jedno
zasedání zastupitelstva — rozpočtové provizorium, rozpočtové změny, návrhy akcí na příští
rok (postupná oprava vodovodního řádu, úprava točny u Pily — podat návrhy, zda v souvislosti s úpravou je potřeba řešit i stavbu kryté autobusové zastávky — původní PD neřešila…).
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve
20.00 hodin, poděkoval všem za účast.

Kozlovice
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Informace ze zasedání rady obce

ze dne 27. 8. 2012

ze dne 15. 10. 2012

Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady.
Omluven: Mgr. Štěpán Pustka

Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady.
Omluven: Libor Král

Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Žádost o odprodej obecního pozemku par.
č. 804/44
03. Záměr koupě pozemku
04. Žádost o odkoupení obecního pozemku
(Bitomský — chatoviště)
05. Smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku (parc. č. 4019 — Miarková)
(parc. č. 4095/30 — Vaňková) (parc.
č. 4050/16 — Merta)
06. Smlouva o uzavření budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene (parc. č. 3969/3
— ČEZ)
07. Žádost o opravu příjezdové komunikace
08. Žádost o souhlas s umístěním pouťových
atrakcí (Hanák)
09. Žádost o pronájem místností OÚ
10. Oprava kapličky sv. Jana a Pavla
11. Žádost o opravu silnice III/4862 do
Měrkovic
12. Rozpočtová změna

Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Odměny vedoucím dětských a mládežnických
kolektivů
03. Obecní byty č.p. 350
04. Smlouva o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku (Matějka, ZŠ a MŠ)
05. Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ)
06. Žádost o koupi části obecního pozemku na
cestu (Bužková)
07. Žádost o koupi části obecního pozemku na
cestu (Telefónica)
08. Umístění pouťových atrakcí — krmáš 2013
09. Dohody o neprovádění stavebních zásahů
se SSMSK (III/4848)
10. Točna na dolním konci — naproti pily
11. Bezplatný pronájem sálu (Valášek)

ze dne 24. 9. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Pravidla Obce Kozlovice při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu mimo režim
zákona
03. Dobudování splaškové kanalizace — parc.
č. 3955 (smlouva na PD)
04. Chodníky na hřbitově — (smlouvy na PD)
05. Prodej garáží ČSAD na horním konci (Trojáček, dopis ČSAD)
06. ZŠ a MŠ Kozlovice (prodloužení navýšení
kapacity MŠ, výjimky z počtu dětí)
07. Neinvestiční dotace z rozpočtu MSK (hasiči)
08. Žádost o přidělení bytu
09. Žádosti o pronájem místností v budově OÚ
(bazar, farní ples, Luchesi, Czech beat)
10. Smlouva o právu provést stavbu na cizím
pozemku (Žáčková)
11. Užití obecního znaku (Slípek)
12. Žádost o finanční dar (Žirafa)

ze dne 5. 11. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Nákup minirýpadla
03. Prodej garáží ČSAD na horním konci
04. Návrh nové vyhlášky o místních poplatcích
05. Kontrola rozpočtu a rozpočtové změny
06. Kapacita ZŠ a MŠ
07. Prodej splaškové kanalizace — horní konec
Základna
08. Smlouva o smlouvě budoucí — ČEZ (přípojka
Tkáčová)
09. Žádost o finanční kompenzaci
10. Žádost o vzájemný prodej a koupi pozemků
— Investment Bonus, s.r.o.
11. Žádost o majetkoprávní vypořádání
pozemků — Herotová
12. Žádost o bezplatný pronájem sálu —
p. Raganová, Lhotka
13. Žádost o umístění pouťových atrakcí —
Hanák
14. Žádost o pronájem nebytových prostor
a pozemku — skauti Kozlovice
15. Pronájem obecních bytů
16. Rozsvícení vánočního stromu

Obecní slavnost graduje, foto Filip Jakeš

Valašský vojvoda, foto Filip Jakeš

Medvěd009, foto Filip Jakeš

SPV Kozlovice, foto Filip Jakeš

Obecní slavnost

Fotozpravodaj

Peter Nagy, foto Filip Jakeš

Tak to začínalo, foto Filip Jakeš

Muzička, foto Filip Jakeš

Školní sbor, foto Filip Jakeš

Kozlovice
17

Nedělní průvod složek, foto Stanislav Ulčák

Obecní slavnost pokračovala i v neděli, foto Stanislav Ulčák

Valašský vojvoda, foto Filip Jakeš

Nedělní průvod složek, foto Stanislav Ulčák

18
Kozlovice

Důchodci

Důchodci

Valášek vítá občánky

Důchodci

Kozlovice
19

Nová elektronická (mluvící) siréna na hasičárně

Dětský den, foto Stanislav Ulčák

Vítání občánků

Zvonička v Měrkovicích — opravena po 100 letech

Vítání občánků

20
Kozlovice

Oprava budovy obecních bytů

Oprava budovy obecních bytů

Rekonstrukce mostu na Lhotku

Oprava budovy obecních bytů

Kozlovice
21

Před knihovnou — plocha na kola

Opravení kapličky sv. Jana a Pavla

Naši předci rovněž kopali kanalizaci — r. 1981

Výstavba splaškové kanalizace

22
Kozlovice

Už se těšíte…

Setkání vedoucích dětských kolektivů

Přípravka, foto Filip Jakeš

Přípravka, foto Filip Jakeš

Kozlovice
23

Rozsvícení vánočního stromu, Stanislav Ulčák

24
Kozlovice

Kozlovice

25

Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, a co na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím
nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email: vasenda@kozlovice.cz, mobil 721 222 633, tel. 558 697 205.
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A ještě trocha historie
V druhé polovině října probíhal v naší základní
škole projekt „Těžba železné rudy v Kozlovicích“.
Cílem projektu bylo seznámit žáky s téměř zapomenutou hornickou historií obce, po které
nám v okolí dodnes zůstaly stopy. Žáci druhého
stupně hledali o těžbě informace na internetu
i v literatuře, přičemž nejvíc informací získali
z příspěvku Jana Boháče ve sborníku vydanému
k 700. výročí založení Kozlovic. Součástí projektu byla vycházka do okolí, během které se žáci
snažili nalézt zachovalé výsypy, štolové vody
a seznámili se s místními názvy spjatými s hornictvím.
Žáci vše zvládli hravě, přesvědčte se i vy, zda
uspějete ve svých znalostech o tom, jak se
v minulosti těžila v Kozlovicích železná ruda.
Řešení kvízu naleznete na str. 52.

Našli jsme…, foto Jiří Brus

1. Těžba železné rudy v Kozlovicích zažívala
největší rozkvět v:
a.
17. století
b.
19. století
c.
1. polovině 20. století
2. Splíž je:
a.
zemina
b.
černá břidlice
c.
železná ruda
3. Vytěžená ruda se vozila do hutí v:
a.
Kunčicích
b.
Bašce
c.
Frýdlantu
4. Vrch Kolbeřák získal název z německého
Kohlenberg, což znamená:
a.
uhelný vrch
b.
železný vrch
c.
kovářův vrch
Mgr. Michal Goryczka

Kozlovice
Kaple Vítězného Krista v Měrkovicích
V roce 1910 nechal měrkovský občan,
kamenosochař Jan Vašek, původní číslo domu
28, postavit dřevěnou zvonici. Ta se stala neoficiálním erbovním objektem vesnice.
Při nedávném znovu posvěcení této revitalizované zvonice dozrála moje idea na vybudování
kaple. Kaple, která bude věřícím, vzdáleně
věřícím i nevěřícím občanům každodenním
poslem víry s odkazem předků do 22. století.
V nové kapli bude instalována pískovcová
socha Vítězného Krista z náhrobku hrobu Jana
Vaška a jeho matky Magdalény z kozlovického
hřbitova. Kaple o půdorysu cca 2 × 2 m
v tradičním stylu bude postavena vedle zvonice.
Autor náhrobku s pískovcovou sochou
Vítězného Krista, pan Jan Vašek, se vyučil kamenosochařem v polském Krakově a odtud si
přivedl i manželku. Spolu měli dvě dcery. Pan
Jan Vašek zemřel v roce 1918 ve svých 64 letech.
Po jeho smrti se jeho manželka i s dcerami
vrátila zpět do rodného Polska. Socha vytesaná
z kazničovského pískovce ležela dlouhá léta
uložená v seně u Urbišů v Měrkovicích. Teprve
po smrti pana Jana Vaška byla postavena na
náhrobek na hrobě svého tvůrce.
Nápad jsem projednal s příbuzným kamenosochaře pana Vaška panem Janem
Vaškem, Měrkovice 732. Ten mou ideu podpořil.
Pan Jan Vašek mi dal souhlas k postavení
kapličky na svém pozemku parcela č. 3638/2,
k.ú. Měrkovice, na kterém stojí měrkovská
zvonice. Socha byla z náhrobku sňata a celý
pískovcový náhrobek byl rozebrán. Po bezmála
sto letech je nutno ji zrestaurovat.
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Hrubá stavba bude provedena svépomocí.
Omítky a klempířské práce budou provedeny
odborným zednickým a klempířským mistrem.
Náklady na celou kapli se skládají ze dvou
podstatných částí. Z nákladů na postavení objektu kaple a nákladů za zrestaurování pískovcové sochy a skulptury Božího oka, které bude
umístěno ve štítu kaple.
Odhad nákladů na provedení stavby činí 27 tis. Kč,
nabídková cena za zrestaurování sochy odborným
restaurátorem činí 60 tis. Kč, za zrestaurování Božího
oka 5 tis. Kč. Celkové náklady tedy činí 92 tis. Kč.
Stavba kaple je naplánována na jarní a letní
měsíce. Termín vysvěcení kaple je stanoven na
neděli 22. září 2013.
Naši předkové nám ve volné krajině zanechali
řadu drobných sakrálních objektů — kamenné
kříže, boží muka, kamenné sochy, zvonice,
kapličky a kaple. Věřím, že příští generace
budou moci vzpomínat s úctou na společné
dílo nás, současníků. Na realizaci kaple
Vítězného Krista jsou vítány finanční prostředky
od dárců a donátorů. Ty je možno poukázat na
účet veřejné sbírky, číslo účtu 2700341251/2010,
který byl pro tento účel zřízen Sborem dobrovolných hasičů Měrkovice.
Podle vzpomínek pana Jana Vaška, ležela
ulomená ruka, dlaň s předloktím se vztyčeným
ukazováčkem a prostředníkem dlouhou dobu na
hrobě pod sochou. Bylo by jistě malým zázrakem,
kdyby byl tento kamenný fragment nalezen.
Prosím o info na mé tel. číslo 606 777 932.
Aleš Eliáš, Měrkovice

Kozlovice
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Ze života školy
Co se děje ve škole
— Na začátku října
proběhl ve 2. — 5. třídě
dvoudenní
projekt
s názvem „Matematika
trochu jinak“, jehož cílem
bylo ukázat dětem matematiku v jiném světle — je přece všude kolem
nás, každý ji určitým způsobem skoro každý den
potřebuje a dokonce může být i zábavná. Žáci tak
řešili ve dvojicích nebo skupinách zajímavé praktické
úlohy, jejichž téma učitelé přizpůsobovali věku
žáků. Např. ve čtvrtém ročníku děti zpracovávaly
diagramy a grafy a mimo jiné počítali, kolik utratili
celá třída za kolotoče na „krmáš“ — překvapila
je částka 20 430 Kč.
— Koncem října byl na II. stupni realizován
projekt „Těžba železné rudy v Kozlovicích“. Žáci
vytvořili mapy, slovníky s hornickými pojmy,
průřezy štolou, model štoly, popisy činností
spjatých s hornictvím. Výsledky jejich práce můžete
vidět ve druhém patře školy, kde jsou vystaveny.
— V sedmém ročníku proběhla beseda na
téma „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“, se
kterou přišla za žáky Mgr. Marie Ručková. Beseda byla zaměřena na prevenci spojenou
s užíváním alkoholu. Na příběhy ze života
mladistvých a nezletilých a jejich zkušenosti
s alkoholem navazovaly testové otázky, na které
žáci odpovídali a diskutovali o nich. Zpestřením
byla i soutěž o nálepky. Žáci byli otevření, se
zájmem spolupracovali a anonymní dotazník
na závěr udělal tečku za zajímavou hodinou.
— 6. listopadu připravili žáci 9. ročníku pro
své o něco mladší spolužáky z 5. — 8. třídy
zábavné dopoledne s názvem „Halloween“.
V rámci programu si žáci společně zahráli a zasoutěžili. Podobný program je připraven i pro ty
nejmladší žáky školy v 1. — 4. třídě, přesně za
měsíc 6. 12. totiž přijde do školy Mikuláš.
— Ve třetím ročníku proběhl projekt „Naše obec“.
V prvouce se seznamovali se znakem obce,
významnými budovami, učili se zakreslovat do
plánku okolí školy, přemýšleli, co by se dalo zlepšit.
Všechny tyto znalosti pak využili ve výtvarné výchově
a praktických činnostech, kde vyrobili model obce.
V hodinách čtení vymysleli společně básničku.

Naše vesnička, foto Radmila Toflová
Naše vesnička
Kozlovice — naše vesnička,
nádherná je celičká.
Je tady naše škola
a ta nás každý den volá.
Nechybí nám lesy, louky,
na zahradě máme brouky.
Žije se nám tady krásně,
a proto všichni skládáme básně.
Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz
Mgr. Jaroslava Minksová
zástupkyně ředitelky školy

Kozlovice
Rada rodičů (současný název,
dříve SRPŠ)
Hned na úvod chci podotknout, že jsme
nezisková organizace.
Příjmy tvoří jednorázový ROČNÍ příspěvek
(pro letošní rok činí 270 Kč) na jedno dítě
navštěvující mateřskou školu. Pro žáky
navštěvující ZŠ se vybírá příspěvek 270 Kč
pouze za nejstaršího žáka v rodině.
Ostatní příjmy jsou příjmy získané z prodeje
občerstvení na obecních akcích Dětském dni
a Dni Obce.
Ze souhrnu těchto vybraných částek pak
řešíme dotace pro jednotlivé ročníky.
V minulých letech jsme už pomohli základní
škole, mateřské škole a florbalovému klubu.
Podle kalkulací naší účetní a ekonomky
(p. Žáčková) se snažíme dobře zvážit stav našeho peněžního účtu a dobře rozmyslet do čeho
budeme investovat.
Návrh na to, co škola potřebuje, podává Radě
rodičů ředitelka školy, členové návrh projednají
a pokud s ním souhlasí, schválí ho. Jde vždy
o to, aby použité finance byly účelně a efektivně
využity pro vzdělávání dětí a byly v souladu se
Školním vzdělávacím programem Rosnatka.
Během celého školního roku se pořádají
různé sportovní, kulturní a vzdělávací akce.
Tím, že na ně přispíváme, se snažíme pomáhat
především rodičům, aby nemuseli platit částky
v plné výši.
Pro příklad uvádím:
— příspěvek na plavecký kurz
— příspěvek na lyžařský výcvik
— příspěvek na exkurze
— příspěvek na odměny pro žáky
— příspěvek na kroužky (keramika)
— příspěvek na školní pomůcky
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Za každou třídu byli Vámi zvoleni zástupci do
Rady rodičů. Každý z rodičů má právo
a možnost své náměty a připomínky k práci
Rady rodičů konzultovat na třídních schůzkách,
popř. se do všech jejich aktivit zapojit. Vzájemnou spoluprací můžeme pomoci především
našim dětem, pro které tato organizace vznikla
už v době, kdy my sami jsme byli dětmi,
a samozřejmě také škole, která naši pomoc
potřebuje.
Pomáháme tím i Vám rodičům. Vše děláme
ve svém volném čase a bez nároků na jakoukoliv odměnu.
Za Radu rodičů
předsedkyně Hanzelková Kateřina

Zvýšení ceny stravného
ve školní jídelně
ZŠ a MŠ Kozlovice se stala od 1.12.2012
plátcem DPH. Tato skutečnost má vliv na ceny
stravného pro cizí strávníky. Proto dojde
k navýšení ceny od 1. 1. 2013 u cizích strávníků
tímto způsobem:
60 Kč — pro ty, kteří berou jídlo do jídlonosičů
63 Kč — pro ty, kteří se stravují v jídelně ZŠ.
Přesná cena zatím nebyla stanovena z důvodu nejasností o konkrétní výši DPH od 1. 1.
2013, ale předpokládáme, že se od námi
stanovené ceny nebude výrazně lišit.
Radmila Toflová

Kozlovice
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Kulturní a sportovní život obce
Volné hodiny v tělocvičnách SRC
Kozlovice
Vážení spoluobčané, nabízíme vám volné
hodiny v tělocvičnách Sportovně rekreačního
centra Kozlovice. V malé tělocvičně
je
v průběhu týdne ještě volno od 15 do 16 hodin.
Volné hodiny jsou pak zejména v sobotu
a v neděli v obou tělocvičnách. Stolní tenis si
můžete zahrát v herně, která se nachází nad
malou tělocvičnou. Všechna sportoviště jsou
pro veřejnost přístupná od 15 do 21 hodin
v průběhu týdne, o víkendu od 8 do 20 hodin.
Návštěvu sportoviště je třeba dohodnout předem s panem Slávkem Vašendou na telefonních číslech 721 222 633, linka na obecní úřad
558 697 205 nebo emailem vasenda@kozlovice.cz . Podrobné informace o jednotlivých
sportovištích, cenách a aktuální rozvrh hodin
najdete na stránkách obce Kozlovice: www kozlovice.cz / Sportoviště obce.
Velká tělocvična: jednorázový vstup 2oo Kč/1
hod., permanentka(10 a více vstupů) 180 Kč/1hod.
Malá tělocvična: jednorázový vstup 100 Kč/1 hod.,
permanentka 80 Kč/1hod.
Herna stolního tenisu: jednorázový vstup
60 Kč/1 hod., permanentka 40 Kč/1hod.
Slávek Vašenda

Adventní koncert
Sdružení Slavík Moravia pořádá ve středu 19.
12. 2012 Adventní koncert. V kostele sv.
Michaele a sv. Barbory vystoupí od 17:30

skupina Slavíci, klarinetista Vojta Brlík, kytarové
duo Jan Pustka s Vojtou Toflem a žesťový kvintet.
V programu zazní adventní a vánoční písně.
Vstupné je dobrovolné, bude věnováno ve
prospěch potřebných dětí.
Těšíme se na Vaši návštěvu, přejeme příjemné
prožití svátků, v novém roce zdraví, pohodu,
porozumění a lásku bližních.
Slavík Moravia, o.s.

Výstava fotek v „Galérii na chodbě“
Zajímavé pohledy na amatérské i profesionální umělce přináší výstava fotografií
Stanislava Ulčáka s názvem „Umělci z Kozlovic
— umělci v Kozlovicích“. Fotografie si můžete
prohlédnout do konce ledna. Další řada fotografií Standy Ulčáka je věnovaná výhradně
hudebníkům a uvidíte ji začátkem února.
Slávek Vašenda

Taneční 2012
Týden po kozlovickém krmáši začaly v restauraci
,, U váhy“ taneční nejen pro pokročilé. Scházelo
se celkem 32 párů, po pět lekcí, vždy netradičně
ustrojených, odhodlaných a hlavně vytrvalých.
Nebylo to pro všechny až tak jednoduché (podle
zpráv z tajných zdrojů si s námi taneční mistři
užili své), ale závěrečná polonéza a přehlídka
tanců přesvědčily všechny diváky, že jsme se
s tím náležitě poprali a všechno nakonec
,,dokonale“ zvládli.
Lenka Nevludová SPV Kozlovice

Taneční 2012

Kozlovice

T!íkrálová sbírka 2013
„My t!i králové jdeme k vám, "t#stí, zdraví vin"ujeme vám…… „
Tak jako ka!d" rok ji! brzy rozezní ulice m#st a obcí koledníci sv"m zp#vem této známé
koledy. Koledníci, poslové váno$ní zv#sti, zavítají také do va%ich domov&, aby Vám p'inesli
radost a pokoj a koledovali pro ty nejpot'ebn#j%í.
Díky Va%í solidarit# tak mohla Charita pomoci star"m lidem, t#!ce nemocn"m, osam#l"m
matkám s d#tmi, zkrátka v%em pot'ebn"m.
Také na po$átku p'í%tího roku vyjdou do ulic skupinky koledník&, které m&!ou v dob# od 1.
do 14. ledna 2013 zaklepat u Va%ich dve'í a poprosit Vás o p'ísp#vek na tuto sbírku.
Koledník&m m&!ete p'isp#t do zape$et#n"ch pokladni$ek drobnou i v#t%í $ástkou. P'isp#t
m&!ete také p'ímo na ú$et S(KCH. Vedoucí koledník& budou mít u sebe platn" ob$ansk"
pr&kaz a viditeln# no%enou pr&kazku, která je plnou mocí ke koledování.
Finan"ní prost!edky T!íkrálové sbírky 2012 ur$ené p'ímo pro pot'eby Charity Fren%tát pod
Radho%t#m, byly vyu!ity na podporu pé$e o sociáln# slabé rodiny a dokrytí nutn"ch
provozních v"daj& Charitní pe$ovatelské slu!by.
Z v"t#!ku T'ikrálové sbírky 2012 byla dále podpo'ena Charitní asisten$ní slu!ba, která
vznikla v dubnu roku 2012 a m&!e tak nabízet své slu!by nejenom p'ímo ve Fren%tát# pod
Radho%t#m , ale i v p'ilehl"ch obcích, kam Charita Fren%tát pod Radho%t#m dojí!dí. Ob#
podpo'ené charitativní slu!by jsou ur$ené v%em zájemc&m, kte'í o n# projeví zájem. Tyto
slu!by by bez podpory z prost'edk& T'íkrálové sbírky mohly jen st#!í plnit své poslání a
poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sní!enou sob#sta$nost z d&vodu v#ku,
chronického onemocn#ní $i zdravotního posti!ení, p'i $innostech, které nemohou vykonávat
samostatn# a umo!nit jim tak, !ít plnohodnotn"m zp&sobem !ivota v jejich p'irozeném
prost'edí.
Charita Vám v%em ji! nyní d#kuje za podporu a jak"koliv, t'eba i sebemen%í dar.
Pomozte nám pomáhat.
Za Charitu Fren%tát p. R. Anna (echová
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Florbal — zahájení sezóny
I tento rok je pro naše florbalisty velmi
náročný.
Nejdříve odstartovali sezónu ligy „Muži
— Česká florbalová unie“, kde letos obhajují
nižší skupinu. Díky výhrám a remízám se z jedenácti družstev drží momentálně na třetí pozici.
Pro žáky „Mladší“ a „Starší“ kategorie byl
uspořádán florbalový turnaj SMOPO (Sdružení
měst a obcí povodí Ondřejnice), který se letos
odehrál v menším počtu zúčastněných vesnic,
když přijely pouze týmy ze Staříče a Palkovic.
Soupeři se snažili hrát co nejlépe, ale naši
chlapci tento turnaj zvládli úplně s přehledem
a bez jediné porážky. Oba zlaté poháry tak
zůstaly doma. Hoši, super výkon!!

Téměř všechny zápasy jsou ale pořád před
námi. Už v první prosincovou sobotu nás čeká
tradiční vánoční turnaj pro všechny děti z Kozlovic.
„Mladší“ kategorie zahajuje 8. prosince
Podbeskydskou ligu ve Frýdlantě. Rovněž tuto
kategorii čeká také nějaké zpestření v podobě
menšího turnaje během roku, kdy si budou moct
vyzkoušet hru proti sobě. Pro „Starší“ kategorií
máme v plánu turnaj mezi vybranými městy.
V dubnu budou mít „Muži“ 2. ročník velikonočního turnaje. Po sezóně tradičně přichází
pár soustředění, aby si všichni po náročných zápasech také užili nějakou tu relaxaci.
Všechny tyto akce a jednotlivé zápasy můžete
s námi sdílet na našem webu www.fbckozlovice.cz.
Kabátová Ivona

Valášek vítá občánky

SPV Kozlovice, foto Pavlína Zemanová

I ženy mají své dny
Jako každým rokem jsme se sešly odpočívat, relaxovat, cvičit a dobře se pobavit na horském hotelu
Sepetná, kde jsme strávily nádherný odpočinkový víkend.
SPV Kozlovice pořádá tyto víkendové pobyty vždy na jaře a na podzim. Vítány jsou mezi námi pravidelné cvičenky a také ženy, které si chtějí odpočinout a případně vyzkoušet některé ze cvičících hodin.
Na jaře 2013 se tedy s námi můžete vypravit i Vy a my Vám slibujeme, že se určitě nebudete nudit :-).
Pavlína Zemanová, pavlina_zemanova@centrum.cz

Kozlovice

Sport pro všechny Kozlovice, o.s. (kontakt cviceni.kozlovice@centrum.cz)
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DFS Valášek

můžete vidět a slyšet na tradičních obchůzkách
s koledou od 9:00 hod. Na večerním koncertě
od 18:30hod vystoupí jak Přípravka s malou
muzičkou, tak i velký Valášek s CM — obě
skupiny mají pro Vás připraveno nové vánoční
pásmo. Souznění vyvrcholí nedělním galakoncertem v Ostravě, kde zazpívá Sára za doprovodu CM. Předvánoční sezónu ukončí vystoupení
22. 12. v Rožnově pod Radhoštěm.
Tímto bych chtěla všem našim příznivcům
poděkovat za celoroční podporu a přeji Vám
klidné Vánoce — nejlépe v rodinném kruhu za
zvuku koled a vánočních písní.
Petra Prašivková, www.valasek–kozlovice.cz

Nejvýznamnější událostí letošního podzimu
byl ve Valášku výroční koncert, který se
uskutečnil 20.10.2012. Organizačně jsme koncert začali plánovat již v průběhu července, ale
až díky intenzivním zkouškám během
září/října jsme se přestali obávat, že nebudeme
mít s čím překvapit nejen kozlovické diváky,
kteří na koncert dorazili. Zpětně koncert hodnotíme velmi úspěšně — hojná účast nás mile
překvapila, příjemná atmosféra narozeninové
oslavy se také vydařila a odměnou, hlavně nám
vedoucím, byly usměvavé a nadšené tváře
našich tanečníků a muzikantů. Ve kterém
souboru se totiž po koncertě v šatně hromadně
skanduje „Valášek je nejlepší!“ ? Musím uznat,
že v souboru nemáme pouze
řadové členy, ale že máme folklorní
nadšence tělem i duší. Tak
snad nám to vydrží i nadále —
do další třicítky. Zde jsou některé
komentáře:
— Samuel Žárský: Jak měl
Valášek 30 let a měl vystoupení,
tak to bylo super skvělé
vystoupení.
— Sára Kokešová: Dlouhá
doba, všichni jsme se nemohli
dočkat. A bylo to tam! Valášek
oslavil 30. let vzniku. Všichni
tančili, zpívali a potom cimbálový dort pojídali. Byl to
prostě nezapomenutelný den.
Proto přeji Valášku mnoho
dalších vydařených akcí.
Foukání dortu, foto Filip Jakeš
— Denisa Kabátová: Valášek
už oslavil mnoho... ale teď
oslavil 30. let od založení.
Nuda určitě nebyla. Naopak,
byl to den plný zpěvu, tance
a cimbálová muzika do toho
krásně hrála. Asi každý by si
přál, ať nikdy Valášek neskončí
a ať naše vedoucí nikdy
nezestárnou. Chci za všechny
poděkovat, že jsme se toho
mohli zúčastnit.
Po výročním koncertě jsme
se již vrhli na nacvičování
vánočních programů. Absolvovali jsme Vánoční koncert
ve Lhotce 8.12. a nyní již vrcholí přípravy na Souznění
Malá Muzička, foto Filip Jakeš
2012. V sobotu 15. 12. nás

Kozlovice
Tělovýchovná jednota Sokol
Kozlovice (TJ Sokol Kozlovice)
Je dobrovolným sdružením občanů usilujících o rozvoj tělesné kultury. Vznikla násilným
sloučením sportovních organizací Sokol, Orel,
DTJ, sportovních klubů šachy a fotbal a jejich
rozdělením na valné hromadě 19. 9. 1991 na TJ
Sokol Kozlovice a fotbalový klub FC Kozlovice
— tolik citace ze stanov.
V současné době má TJ SK čtyři oddíly a to:
lyžování — skoky, volejbal, stolní tenis a oddíl
kulturistiky.
Oddíl lyžování — skoky má 69 členů z toho je
10 závodníků a jedna závodnice do 18 let.
Závodníci startují na republikových mistrovských
závodech v ČR i v zahraničí. Nejlepší reprezentují ČR a Kozlovice na SP, MS — juniorů
a dospělých. Příští rok oslaví oddíl 25 let od založení.
Oddíl volejbalu má v současné době 50 členů.
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V mistrovských soutěžích jsou zapojena
2 družstva, družstvo žen i družstvo mužů hrají
krajský přebor II. třídy. Od května 2012 trénují
ženy ve volejbalové přípravce 12 žaček, které se
zatím mistrovských soutěží nezúčastnily.
Oddíl stolního tenisu má v současné době 22
členů, z toho 7 je do 18 let. Oddíl má v mistrovských
soutěžích 5 družstev z toho jedno družstvo
hraje v kategorii žáků. Stolní tenis v Kozlovicích
má 70. letou historii.
Oddíl kulturistiky funguje od roku 1984 a má
momentálně 10 členů starších 18-ti let, kteří se
zatím nezúčastňují soutěží.
Funkci starosty TJ Sokol od počátku vykonával pan Ing. Stanislav Zeman. V letošním roce se
této práce vzdal a byl zvolen nový starosta, pan
Pavel Fizek. Touto cestou chce valná hromada
moc poděkovat panu Zemanovi za jeho dlouholetou práci. Stáňo, děkujeme.
Pavel Fizek
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SportJunior — konstatování
V letošním roce jsme ukončili velice úspěšnou výchovu fotbalové přípravky ročník 2001
a kluky čekal nelehký přechod do kategorie
žáků a právě námi zvolená koncepce výchovy
byla zaměřená na to, aby tento přechod proběhl
co nejlépe, jelikož v kategorii žáků již sehrávají
plnohodnotná mistrovská utkání v daných
soutěžích, což u přípravek není běžné.
Svou poslední sezónu u přípravek kluci zakončili v květnu monstrózním turnajem
v Londýně. Během letních prázdnin pak začal
kolotoč vyjednávání ohledně hostování, popř.
přestupů s kluby, které měly o kluky zájem.
Konkrétně se jednalo o FC Baník Ostrava, SFC
Opava, FC Hlučín, MFK Frýdek–Místek a také
FK Staříč, SK Brušperk, FC Staré Město.
Z celkem 9 hráčů pak po jednáních skončilo 5
kluků v MFK Frýdek–Místek (Nezhoda Jakub,
Žák Matěj, Fulnek Jan, Dudek Ondřej a Šohaj
Ondřej), kde kluci hrají tu nejvyšší možnou
soutěž ve své kategorii, a to Moravskoslezskou
ligu žáků. Zde si vedou velice dobře a po podzimní
části jsou v tabulce na druhém místě za Sigmou
Olomouc. Dva kluci na vlastní žádost hrají
v Kozlovicích (Navrátil Matěj a Chýlek Onřej),
jeden pak ve Staříči (Kautský Adam) a jeden se
nám odstěhoval do Prahy, kde navštěvuje fotbalovou akademii Viktorky Žižkov.
Klukům přejeme hodně úspěchů na jejich
cestě fotbalovou kariérou. Velké poděkování za
výchovu a za dosavadní úspěchy patří trenéru
Radomíru Chýlkovi, který se klukům snažil předat maximum po fotbalové stránce, dále pak
trenéru Milanu Čabajovi, který vytvářel podmínky a finanční zajištění a v neposlední řadě
také rodičům, kteří po celou dobu kluky podporovali a byli nedílnou součástí celého týmu.
Naše úspěchy naleznete na www.sportjunior.cz .
Tomáš Nezhoda

Volejbalistky přezimují v čele
tabulky
Kozlovické ženy přečkají zimní volejbalovou
přestávku na prvním místě tabulky KP II. třídy
žen skupiny B i přesto, že příprava na sezónu
nevypadala vůbec pozitivně. Přes léto se děvčata totiž sházela na tréninzích v malém počtu,
mnohdy pouze ve čtyřech. Těžká zkouška přišla
v polovině srpna, kdy se volejbalistky tradičně
zúčastnily turnaje v Kopřivnici. Pro kozlovické

Kozlovice
děvčata to bylo velké trápení, ale i přesto zde
nakonec vybojovaly krásné 2. místo. O mnoho
cennějšího výsledku dosáhly místní odchovankyně o týden později na mezinárodním
turnaji v Mošovcích (Slovensko). Přihlásili se do
vyšší úrovně, tedy 1. třídy. Zápasy byly velmi vyrovnané, ale naše ženy neprohrály ani set. Ženy
si tak zahrály krásný volejbal na vysoké úrovni
a dokázaly porazit všechny týmy, a tudíž vybojovaly nádherné 1. místo. První mistrovský
zápas čekal na naše ženy na místní „státní
svátek — Krmáš“, a to proti soupeři ze Štramberku. I přes velkou podporu diváků se
děvčatům bohužel nepodařilo v prvním zápase
zvítězit a po výsledku 2:3 měly v rukou jeden
bod, ale v druhém utkání už neponechaly nic
náhodě a odnesly si z domácí palubovky zasloužené tři body, s výsledkem 3:0 pro domácí.
Na druhé kolo naše ženy zajížděly do Raškovic.
Toto obávané dvojutkání ale bylo příjemným
překvapením, jak pro trenéra, tak pro samotné
hráčky. Kozlovice soupeře nepustily k ničemu,
co by vážně ohrozilo jejich vítězství, a z Raškovic
si odvezly dvě výhry 3:1. V podobném duchu se
odehrály i další utkání proti soupeřům
z Palkovic, Kopřivnice, Třince, Palkovic a Kunčic
pod Ondřejníkem. Menší zaváhání přišlo proti
soupeři z Metylovic. První zápas Kozlovicím
volejbalistky z nedalekých Metylovic doslova
odevzdaly a odvezly si hladkou prohru 0:3.
Druhý zápas byl ovšem o něco napínavější.
Pravděpodobně nastalo podcenění soupeře
a naše ženy prohrávaly 0:2, ale dokázaly zápas
otočit a zvítězit 3:2. Po podzimní části sezóny se
Kozlovice ujímají čela tabulky. Doufáme, že
v jarní části se bude děvčatům pořád stejně dařit
a opět se jim podaří vyhrávat důležitá utkání,
která je můžou posunout do KP I. třídy. Děkujeme za podporu zejména věrným fanouškům,
kteří tráví sobotu ráno ve Sportovně rekreačním
centru Kozlovice. Těšíme se na další návštěvy,
které začínají v březnu 2013.

Volejbalové naděje pilně trénují
V červnu letošního roku jsme na ZŠ udělali
nábor mladých volejbalistek. Jak to tak bývá, tak
prvotní zájem byl veliký, ale s poznáním, že
volejbal není sport, který můžete hrát hned,
kozlovických volejbalistek ubylo. Avšak hned
u několika dívek se volejbal setkal s nadšením
a v současnosti vytrvale trénují 2× týdně v místním SRC Kozlovice pod vedením Aleny Bed-
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nářové a Magdalény Krpcové. Přejeme jim, aby
svůj volejbalový um neustále zdokonalovaly
a hlavně se nenechaly odradit počátečním nezdarem, zatnuly zuby a u volejbalu vytrvaly, aby
v příštích letech hájily barvy naší vesnice.

Tradiční rituál volejbalistek — oslava
po každém vítězném bodu!!!, foto Filip Jakeš

Kozlovičtí muži na 5. místě
Do sezóny 2012/2013 krajského přeboru 2.
třídy mužů se přihlásilo pouze 7 družstev
a samozřejmě zde nechyběli ani kozlovičtí
muži. Do letošních bojů vstoupili oslabeni
o dva nejlepší blokaře Martina Pustku a Petra
Tkáče, kteří patří mezi základní pilíře kádru, což
se samozřejmě podepsalo i na výsledcích. Aby
toho nebylo málo, tak v polovině sezóny se
zranil hlavní smečař týmu Jan Tkáč. Samozřejmě
tyto absence nebylo snadné jakkoliv nahradit,
proto muži nastupovali mnohdy v improvizované sestavě. I přesto byli kluci schopni sehrávat velmi vyrovnané bitvy a být pro své soky
rovnocennými soupeři. Po šesti zápasech obsadili střed tabulky a přezimují tak na
konečném 4. místě. Tuto sezónu hájili kozlovické barvy volejbalisti: Radim Červenka, Jan
Červenka, Mirek Bednář, Jan Tkáč, Radek
Němec, Roman Šrek, Kuba Peloušek, Zbyněk
Machala.
Více informací naleznete zde: http://volejbal–kozlovice.webnode.cz/aktuality/
Martina Eliášová a Hanka Vyvialová

Přejeme Vám mnoho krásných chvil
v nezaměnitelné atmosféře Vánoc,
klid, pohodu a lásku.
Do roku 2013 hlavně pevné zdraví,
osobní i pracovní úspěchy.
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Fotbal 2012
Skončila nám podzimní část soutěží, ve
kterých si naše celky vedly velmi úspěšně. Muži
po návratu do 1. B třídy figurují na třetím místě,
čtyři body za vedoucím celkem. Potěšující je
nejen umístění, ale také (až na výjimky) předváděná hra. Myslím, že se můžeme pochlubit
největší diváckou podporou v soutěži. Dorost je
na tom trochu hůře, ale všichni věříme ve
zlepšení. Desáté místo jistě neodpovídá
možnostem kluků, jen by to chtělo trošku
zlepšit přístup jak k tréninku, tak hlavně k zápasům!! Radost nám dělají žáci, kteří hrají
prvním rokem soutěž na zmenšeném hřišti, při
počtu 6+1. Při tomto systému mají častější kontakt s míčem i s protihráčem, což vede ke
zdokonalování práce s balonem, rychlejšímu
rozhodování a vyhodnocování herních situací.
Chlapci si vedou velmi dobře, což dokazuje
nejen první místo v tabulce, ale také nominace
pěti hráčů do okresních výběrů. Jedním
z trenérů okresních výběrů je i člen výboru
Miloš Balla. Samozřejmě, nejde zapomenout na
nejmladší „potěr.“ Ročníky 04 a 05 se účastní
Brušperské ligy přípravek, kde si vedou více než
dobře. Největší motivací pro kluky, předvést se
před rodiči, babičkou a dědečkem, bylo uspořádání
5 mládežnických turnajů v průběhu roku 2012.
V zimním období jsou na řadě halové turnaje
a zimní ligy, kterých se zúčastní dorost, žáci
i přípravky. Muži zimní přípravu absolvují na
turnaji ve Frýdlantu n. O. Organizujeme nábor
chlapců a děvčat roč. 05, 06 a 07. Plán tréninku
přípravek najdete na www.fc-kozlovice.cz v sekci
— benjamínci (aktuality).

Benjamínci, foto Petr Žáček

Od podzimní části jsme na našem webu
www.fc-kozlovice.cz spustili novou stránku redaktora sportu, kde zveřejňujeme fotografie a videa ze
zápasů, tiskovek a rozhovory s hráči i fanoušky.
Dne 23. 11. 2012 se uskutečnila valná hromada,
na které byl zvolen nový výbor FC. Ten bude
pracovat ve složení: Chýlek Radomír — předseda,
Žáček Petr — místopředseda, Mgr. Krpec Martin — sportovní manažér, Mgr. Bc. Eliášová
Lenka — tajemník, ekonom, Ulčák Tomáš —
organizační pracovník a členové: za muže —
Tichavský Petr, dorost — Piskoř Josef a Pištek
Ondřej, žáky — Balla Miloš a Křístek Rostislav,
starší páni — Krpec Lubomír.
Děkujeme fanouškům, spolupracovníkům,
obci, trenérům, hráčům, sponzorům, zkrátka
všem, kteří nám pomáhají vytvářet podmínky
pro fotbal v Kozlovicích.
Příjemné prožití svátků Vánočních, klidnou
rodinnou pohodu a úspěšný rok 2013, to Vám
přeje Fotbalový club Kozlovice.
Radomír Chýlek, předseda FC

Starší žáci
foto Miloš Balla
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Inzerce
Úspora financí na elektřině a plynu
Změnou dodavatele energií lze ušetřit až
tisíce korun ročně, je však nutno dát si pozor na
podvodné triky některých společností.
Je vůbec možné na energiích opravdu ušetřit
a kolik ?
Běžní občané mohou již od roku 2006/2007
změnit svého dodavatele energie (elektřina
i plyn) a tím ušetřit v případě většího rodinného
domu až 10 000 Kč ročně.
Jak zjistit kolik se dá ušetřit ?
Všichni dodavatelé jsou povinni zveřejnit
svoje ceníky. Jejich porovnáním lze zjistit
konkrétní úsporu. Je však nutné se orientovat
v jednotlivých položkách vašich faktur a znát
veškeré souvislosti, které mají vliv na cenu.
Mohu svěřit změnu dodavatele podomním
prodejcům ?
Ne všichni podomní prodejci jsou nepoctiví,
nicméně především v oblasti energií používají
tito prodejci podvodné triky a nátlakové akce.
• Velmi často se vydávají za zaměstnance
ČEZu, který však do terénu žádné takové zaměstnance neposílá. V tomto případě se
jedná o jednoznačný podvod.
• Podomní prodejci nabízejí povětšinou pouze
jednoho dodavatele energie, logicky tedy
nemohou nabídnout nejvhodnější tržní
nabídku.
• Velmi často podomní prodejci uzavřou smlouvu
s nevýhodnými podmínkami.
• Mnohdy jsou nabízeny tzv. fixace cen elektřiny a plynu, které jsou ve skutečnosti tou
nejhorší možnou variantou.
• Většina těchto prodejců ani neumí vypočíst
skutečnou úsporu.
Proč nejsou fixace vhodnou variantou? Vždyť
přece garantují zachování ceny?
Ačkoli zafixování aktuální ceny vypadá jako
dobrý nápad, v praxi se ukázalo, že takto mnozí
dodavatelé „zafixovali“ lidem tu nejdražší možnou
variantu na trhu, tím naopak znemožnili lidem
ušetřit peníze.
Podle médií se plyn a elektřina bude zdražovat. Co dělat, když chci stejnou cenu ?

Některé novinové články jsou silně zavádějící. Ve skutečnosti cena silové energie díky
alternativním dodavatelům v poslední době
klesá. Zvyšují se však jiné poplatky související
s elektřinou (např. poplatek za obnovitelné
zdroje a ostatní služby).
Ne vždy média informují přesně a mnohé
články jsou pouze inzercí některých dodavatelů
energie.
Pomůže mi internetová kalkulačka pro výběr
optimálního dodavatele?
Ne všechny internetové kalkulačky jsou objektivní. Logicky, kalkulačka konkrétního dodavatele je uzpůsobena tak, aby ukázala právě
jeho služby jako nejlepší.
Např. různé aktuální akce, změny ceníků
apod. nebývají v rámci konkurence zohledněny.
Některé kalkulačky jsou navrženy zase tak,
aby vizuálně přilákaly uživatele k určité nabídce
(která nebývá nejvhodnější).
Jak zvolit ideálního dodavatele energie,
ušetřit a nenechat se napálit ?
Pokud se nechcete nechat napálit podomním
prodejcem a chcete si pohodlně vybrat
nejvhodnější variantu, obraťte se na nezávislého poradce–konzultanta z oblasti energií. Ten
vám zdarma pomůže vybrat si z několika
možných dodavatelů, nabídne vám možnost
přímo na míru a nebude vás tlačit do volby jediné nabídky. Navíc vám nabídne další možnost
úspory energií. Energetického poradce můžete
kdykoli kontaktovat sami, ale zároveň se můžete
dohodnout na tom, aby vás průběžně informoval o aktuálních nabídkách energií. (pozor,
nezávislý konzultant je takový, který vám může
nabídnout více variant řešení). Některé firmy
označují jako „energetické poradce“ pouze své
vlastní lidi — např. „energetický poradce PRE“.
Jiří Polášek
tel.: 723 055 199
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• Teplovzdušné krby
• Teplovodní krby
• Kachlová kamna
• Hypokaustová kamna
• Zahradní krbové sestavy
• Pizza pece
• Stavba a vložkování
komínu

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

777 760 972
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ák$, individuální formy studia pro vrcholové sportovce a nadané #áky,
hodiny pro studenty, bezplatné studium v USA.
Kontaktní adresa

o.kotaskova@seznam.cz

Kozlovice

45

Kozlovice

46

BORCAD – místní firma
s 20-ti letou tradicí a sv!tovou p"sobností
Kdy! se v roce 1998 st"hovala firma BORCAD natrvalo do svého nového sídla ve Fry#ovicích, m"la
25 zam"stnanc$ a velké ambice, které se dlouhodob" da%í napl&ovat. Dnes má BORCAD zam"stnanc$
140, své produkty exportuje do 42 zemí sv"ta a pat%í mezi nejinovativn"j'í firmy v oboru. S jejími
v(robky se m$!e bez nadsázky setkat tém"% ka!d(, nap%. v porodních sálech nemocnic nebo ve vlacích
)esk(ch drah #i Deutsche Bahn a dal'ích. Na'e sedadla z #eského Pendolina si dokonce zahrála ve
filmu s Jamesem Bondem! Jako místní firma s dvacetiletou tradicí si vá!íme práce místních obyvatel a
víme, !e jejich znalosti pat%í k tomu nejcenn"j'ímu kapitálu firmy.
Na'e produktové portfolio nám umo!&uje zachovávat ekonomickou stabilitu i v p%ípad" v(kyv$
v jednotliv(ch segmentech na'í #innosti. Jsme firma zab(vající se v(vojem, v(robou a prodejem
zdravotnické techniky a komponent$ pro osobní !elezni#ní dopravu. Ve zdravotní technice se
zam"%ujeme na v(robu porodních postelí, gynekologick(ch, transportních a dialyza#ních k%esel.
Sou#asn" také disponujeme komplexním sortimentem pro interiéry osobních vlak$. Regionální
sedadla dodáváme mimo jiné do vlak$ obsluhujících v'echna v(znamná moskevská leti't", podílíme
se na dodávkách pro d"ji't" zimních olympijsk(ch her 2014 v So#i. V minulosti jsme získali n"kolik
designérsk(ch ocen"ní a tím nejv(znamn"j'ím byla celosv"tov" uznávaná cena Red dot Design pro
gynekologickou ordinaci GRACIE a pro sedadlo Comfort (dnes nap%. ve vlacích Leo Express). Více
informací o na'ich produktech získáte na firemních webov(ch stránkách www.borcad.cz.
)ím tedy BORCAD je a #ím není? Není montovnou, která se po ukon#ení v(hodn(ch pobídek od
státu odst"huje z dané lokality a nechá za sebou zástupy nezam"stnan(ch. Naopak – jsme jedine#ní
s celosv"tovou p$sobností. Díky tomu se stále u#íme od na'ich partner$ a ve vysoce konkuren#ním
prost%edí nechceme jen „p%e!ít“, chceme b(t nejlep'í.
)ím BORCAD naopak je? Je to firma s p%íb"hem, ve které oceníte p%átelské a vst%ícné pracovní
prost%edí. U nás se neztratíte tak jako u velk(ch korporací, nejste anonymním kole#kem bez mo!nosti
vlastního názoru a r$stu. Motivovan(m lidem s pozitivním p%ístupem nabízíme mo!nost seberealizace
s vysokou mírou autonomie a odpov"dností. Hledáme zejména technicky vzd"lané pracovníky,
stroja%e, konstruktéry, ale také komunikativní obchodníky a nákup#í, vysoce kvalifikované d"lníky.
Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás p%ímo na personalista@borcad.cz, sledujte
nabídku voln(ch pracovních míst na stránkách www.borcad.cz, nebo na specializovan(ch webech
www.jobs.cz a www.prace.cz.
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