ãíslo 2

ãerven 2010

zdarma
foto: Mi l a n Ví c h a

Slovo starosty
4 Zdravím všechny čtenáře Zpravodaje.
Věřím, že v době, kdy budete číst tyto řádky,
bude už konečně svítit sluníčko a bude konec
tomuto chmurnému počasí. Dlouhá zamračená zima a deštivé jaro určitě nikomu na náladě
moc nepřidalo. Buďme však rádi, že naši předkové osídlili právě toto území a že se nemusíme

potýkat s hrůzami povodní v takovém rozsahu,
jako obce v našem nedalekém okolí.

4Všechno špatné je pro něco dobré — to

nám říká lidové rčení. Co nám ukázaly dlouho
trvající deště, povodeň a následující průtrž? Obrovské zcelené lány bez příkopů, rodinné
domky postavené na v minulosti zdrenážova-
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ných pozemcích, neodvodněné parcely, velké
zpevněné plochy — to vše se nám v plné míře
vrátilo. Prosím Vás, abychom se nad tímto problémem zamysleli a pokusili se příkopy, propustky a trativody opravit a obnovit. Příkopy
u místních komunikací slouží k odvodnění
vlastních komunikací, nikoliv „dlouhých širých
lánů“. Předem děkuji.
Zároveň bych chtěl poděkovat hasičům, pracovníkům OÚ i všem občanům za práce, které
při povodni s rozvahou prováděli. Škody na tocích jsou nahlášeny jednotlivým správcům
a řeší se i nahlášené místní drobné sesuvy.

4I nás počasí přibrzdilo v našich plánech,

ale snažíme se.
— Probíhá realizace projektu pod názvem Modernizace hasičárny — podpora spolkových
a volnočasových aktivit v Kozlovicích (střecha, zateplení půdy, rek. elektroinstalace,
vodoinstalace, výměna oken a dveří, nová
vrata, fasáda, chodník, vybavení). Termín dokončení je konec prázdnin. Jak jsme již zmiňovali, akce je spolufinancována z fondů EU.
— Byla dokončena akce pod názvem Rekonstrukce ZŠ (rekonstrukce WC u jídelny a sekretariátu, část chodby, výměna části oken
na severní straně). Rovněž tento projekt byl
spolufinancován z fondů EU.
— Začínají přípravné práce na rekonstrukci
elektroinstalace v MŠ (akci zajišťuje škola).
— Probíhají práce na novém zastřešení vstupu
zdravotního střediska.
— V pronajatých prostorách školy v Měrkovicích byly již vybudovány dvě nové šatny pro
sportovce vč. sprch a soc. zařízení.
— Získali jsme dotaci na informační a navigační systém v obci (šipky pro turisty), web kamery a nové plakátovací plochy. Nyní to
musíme celé vymyslet a zrealizovat.
— Jak bylo již několikrát avízováno probíhá
zpracování nového územního plánu obce.
Sledujte úřední desku, event. se informujte
na OÚ. Jen chci ještě jednou podotknout, že
se jedná o nový územní plán, nikoliv

změnu. To znamená, že i pozemky, které ve
stávajícím ÚP jsou určeny pro výstavbu, nemusí být automaticky i v novém ÚP. Pokud
někdo zaregistroval informaci o tom, že paralelně probíhá i změna č. 6 stávajícího ÚP,
tak je to pravda. Jedná se ovšem čistě o administrativní záležitost — posun platnosti
(neřeší žádné pozemky).
— Na závěr jsem si nechal akci největší, a to
kanalizaci. Práce započaly v minulých
dnech. Vítězem výběrového řízení a dodavatelem se stalo sdružení firem POHLAqualia (vedoucí sdružení POHL cz, a. s.).
Konečná cena je bezmála o 20 mil. Kč nižší
než rozpočtová a činí 74 077 777 Kč bez
DPH. O postupu prací budete postupně informováni. Rovněž budete informováni
o tom, jak postupovat při vyřizování přípojek a jak a kdy se napojovat. Prozatím není
potřeba dělat nic. Konec prací je naplánován na prázdninové měsíce příštího roku.
Kromě výjimek budou do zimy probíhat
práce především v komunikacích třetí třídy
(hlavní cesta) — od fary po garáže ČSAD
a dále po pana Tkáče, od kříže směr Tichá
a krátký úsek od „lípy“ směr Lhotka. Jakékoliv dotazy Vám odpovíme na OÚ. Spojení na
stavbyvedoucího, stavební a autorský dozor
naleznete uvnitř Zpravodaje. Předem děkuji
za Vaši součinnost a vstřícný přístup.

4Rada obce přidělila dotace spolkům, které
o ně dle vyhlášeného dotačního programu požádaly. Bylo rozděleno takřka 700 tis. korun. Informace o dotacích byla několikrát zveřejněna
na webu i v minulém Zpravodaji, přesto se našli
takoví, kteří nám sdělili, že o ničem nevěděli.
Dále rada obce rozhodla o odměnění vedoucích dětských a mládežnických kolektivů v obci.
Této práce si velice vážíme a touto malou odměnou za ni chceme poděkovat. Bližší informace uvnitř Zpravodaje.
Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali
těmto řádkům.
Ing. Miroslav Tofel, starosta
4. 6. 2010

Zprávy z obce
Informace k novû budované kanalizaci
Stavbu provádí dle výsledku výběrového řízení sdružení firem POHL-Aqualia. Vedoucí sdružení
POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava.
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Kontaktní osoby:
— p. ing. Kamil Šamárek, stavební dozor investora (obce)
— p. ing. Petr Sedláček, stavbyvedoucí dodavatele
— p. ing. Jiří Jurečka, projektant stavby
— p. ing. Miroslav Tofel, starosta obce
— p. Lumír Červenka, místostarosta obce
— Obecní úřad

— tel. 602 766 176
— tel. 724 201 725
— tel. 777 577 450
— tel. 724 157 012
— tel. 728 350 067
— tel. 558 697 205

Trasy řeší projektová dokumentace, ke které jste se vyjadřovali. Hlavní trasy se měnit nemohou,
drobné posuny napojovacích šachet jsou možné. Před jejich zabudováním budete kontaktováni
a přesné umístění si odsouhlasíte s dodavatelskou firmou.
O dalším postupu s vyřizováním přípojky a vlastním napojení budete včas informováni. Prozatím není potřeba skutečně nic dělat (snad jen přemýšlet, jak pospojovat jednotlivé splaškové vody
v domě do jednoho místa).
Starosta

âasto kladené otázky v oblasti kanalizace a spla‰kov˘ch vod
Kterými základními zákony se řídí problematika odpadních vod a kanalizací?
• 254/2001 Sb. vodní zákon
• 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
• 515/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu
274/2001 Sb.

Co se rozumí splašky?
Splašky se rozumí veškeré odpadní vody,
které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad
z WC, ale i kuchyně, koupelny, prádelny atd.
Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové vody?
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V žádném případě. Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této
kanalizace nepatří.
Musí mít každý samostatnou přípojku?
Přípojku musí mít každý samostatnou —
není možné, že se např. dva sousedé domluví
a vybudují přípojku společnou (snad jen ve
zcela výjimečných případech).
Co je veřejná část přípojky?
Tento pojem zákon nezná! Používáme ho
pracovně pro označení části přípojky od hlavníku po kontrolní šachtu, která bude umístěna
v blízkosti hranice obecního pozemku. Tuto
část bude realizovat obec. Budeme řešit především protlaky či překopy komunikací — tím

bude podstatně zjednodušena a zlevněna Vaše
přípojka. I tak bude mít někdo přípojku dlouhou např. 5 m a někdo třeba i 70 m.
Kdo mi vybuduje přípojku — od domu po
veřejnou část?
Každý sám a na vlastní náklady.
Kdy se mám na kanalizaci připojit?
V místech, kde se nyní buduje nová kanalizace — vyčkat. Budete informováni ve Zpravodaji
a na internetu.
V místech, kde se již splašková kanalizace nachází, už měli být všichni napojeni. Zákon to
vyžaduje. Kdo tak ještě neučinil, je nejvyšší čas
dát vše do pořádku.
Obecní úřad

Dûkujeme
pracovníkům Obecního úřadu v Kozlovicích (pracujícím na úseku vodohospodářství) za rychlé a obětavé odstranění poruchy na vodovodním řádu v neděli 23. května a pohotovou výměnu celého potrubí
9. června 2010.
Bytovky u hřiště
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V˘sledky voleb do Poslanecké snûmovny parlamentu
âeské republiky konané 28. 5. — 29. 5. 2010
Obec Kozlovice — účast 64,59 %
ČSSD
ODS
KDU ČSL
TOP 09

392 hlasů
249
198
172

25,70 %
16,32
12,98
11,27

Věci veřejné
KSČM
SPO Zemanovci
Suverenita J. Bobošíkové
Strana zelených
Zbývající strany

153
153
168
162
119
159 hlasů

10,03
10,03
14,45
14,06
11,24
13,92 %

Upozornûní obãanÛm
Upozorňujeme občany, že skončily termíny pro zaplacení poplatků ze psů (do 31. 3. 2010), vodného (do
31. 5. 2010) a 1. splátka (do 30. 4. 2010) poplatků za
provoz systému shromažďování sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
(dále jen poplatek za odpad).
Pokud jste tuto svoji povinnost řádně nesplnili
v daném termínu, žádáme o urychlenou nápravu, a to
nejpozději do 30. června 2010. Poplatky lze zaplatit
osobně na Obecním úřadě Kozlovice v kanceláři č. 3,
případně uhradit na bankovní účet 163215866/0300.

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

Sdûlení matriky
V období od ledna do května letošního roku
se narodili tito noví občánci
František Prašivka
Richard Kocián
Jáchym Červenka
Adéla Najdeková
Romana Janáková
David Opěla
Evelyn Satinská
Veronika Synková
Sebastian Lesniak
Barbora Vlčková
Ondřej Kubečka
Adriana Kusá
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
Naši jubilanti
V měsíci dubnu, květnu a červnu oslavili
a oslaví významná životní výročí tito naši občané:
paní Marie Pustková
80 let
paní Emilie Vlčková
80 let
pan Alois Nedvěd
80 let
pan Štěpán Pavlíček
80 let
paní Ludmila Laníková
80 let
paní Jiřina Boráková
81 let
paní Olga Blahutová
81 let
paní Marie Konečná
81 let
paní Marie Krpcová
81 let
pan Jindřich Ugvic
82 let
paní Žofie Škodíková
82 let
paní Anežka Kahánková
82 let
paní Anna Juřicová
82 let

paní Antonie Valentová
83 let
paní Božena Smržová
84 let
pan Zdeněk Laník
84 let
pan Rudolf Pustka
85 let
paní Žofia Závodná
85 let
paní Alžběta Gongolová
86 let
paní Jiřina Závodná
86 let
pan Jaroslav Vyvial
87 let
pan František Tobola
87 let
paní Anežka Krpcová
90 let
paní Aloisie Ulčáková
93 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Zlatou svatbu letos oslavili (sňatky uzavřené
v Kozlovicích):
manželé Jaroslav a Vlasta Skalovi
manželé Vojtěch a Božena Vojtkovi
V období od března do konce května 2010
nás navždy opustili:
ve věku 80 let paní Anežka Hanáková
ve věku 85 let pan Oldřich Krpec
ve věku 70 let pan Jaroslav Skala
Rodinám zesnulých vyjadřujeme touto cestou hlubokou soustrast.
Obecní úřad — matrika
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Zpráva velitele v˘jezdové jednotky hasiãÛ
Naše výjezdová jednotka SDH Kozlovice byla spolu s mnoha dalšími jednotkami využita při pomoci s odstraňováním škod způsobených nedávnými povodněmi. Celkem 7krát naše jednotka vyjela na žádost operačního střediska k mimořádné události, z toho 6krát zasahovala na území naší obce.
Jednalo se o vytopené sklepy, spadlé stromy a monitoring řeky Ondřejnice po náhlé průtrži mračen.
Dále byla jednotka povolána do Bohumína (místní část Pudlov), kde s dalšími 14 jednotkami z celého kraje pomáhala při vyčerpávání vody z budov. Jednotka byla na místě celý den a s pomocí plovoucího čerpadla PS 12 vyčerpala 8 sklepů, které byly zatopeny až po strop, a pomáhala místním
lidem s dalšími pracemi spojenými s likvidací následků povodní.
Zasahujícím hasičům děkuji.
Tomáš Pavlát, velitel JSDH Kozlovice

Dûkujeme
touto cestou členům SDH v Kozlovicích, kteří ve svém volnu zdarma a obětavě pomohli v nouzi
při čištění ucpané kanalizace.
Děkuje rodina Vlčkova a Tabachova čp. 29

Statistick˘ pfiehled kriminality a pfiestupkÛ v obci Kozlovice
(za období 1. 1. 2009 — 31. 3. 2010)
Celkem evidováno 18. trestných činů
• Trestné činy proti majetku: 16
— krádeže vloupáním do motorových vozidel: 6;
— krádeže vloupáním do objektů rodinných
domů, státních budov, živnostenských objektů: 5;

— podvod přes internet: 1;
— krádeže prosté: 4.
• Trestné činy proti rodině a dětem: 1.
• Trestné činy narušující veřejný pořádek: 1.
Celkem evidováno 38 přestupků

Kozlovice
—
—
—
—

přestupky proti majetku: 20;
přestupky proti občanskému soužití: 8;
přestupky proti veřejnému pořádku: 1;
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: 9 (překročení nejvyšší dovolené rychlosti — zjištěno za
využití darovaného přístroje RADAR-RAPID).

Policie ČR zároveň vyzývá občany, aby při
opuštění vozidla nenechávali v interiéru žádné
cenné věci. Zloděje lákají zavazadla, GPS navigace, autorádia, notebooky, mobilní telefony,
platební karty. Pachatelům postačí i krátkodobé
opuštění vozidla. V rámci preventivní činnosti
policisté monitorují vytypované lokality a občanům předávají preventivní letáčky „Nezapomí-

7
nej nás v autě“ s radou, jak zamezit krádežím
věcí z vozidel. Tyto letáčky jsou taktéž zavěšovány na boční zrcátka odstavených vozidel. Dále
občany žádáme, aby v případě výskytu podezřelých osob ihned kontaktovali policii na bezplatné lince 158. Jedná se zejména o případy,
kdy pachatelé využívají důvěřivosti a nepozornosti lidí a pod záminkou odpisu vody, plynu,
elektřiny, podání vody, prodeje textilních a jiných výrobků odcizí z bytových či nebytových
prostor občanů celoživotní úspory a cenné věci.
Policie uvítá jakékoliv informace, které by
mohly přispět k jejich dopadení.
npor. Ing. Pavel Nesit v. r.
vedoucí oddělení

Odmûny pro vedoucí dûtsk˘ch a mládeÏnick˘ch kolektivÛ
Rada obce Kozlovice na svém zasedání dne
19. 4. 2010 rozhodla o finančním ohodnocení
vedoucích dětských a mládežnických oddílů,
kolektivů, spolků a kroužků (do 18 let) v obci za
jejich obětavou práci.
Žádáme proto statutární zástupce, aby nám
zaslali jména, adresy a tel. těchto vedoucích (po
projednání s dotyčnou osobou). Obec nebude
provádět žádný výběr, ani nikoho oslovovat. Vše
záleží na spolcích. Podmínkou je, aby práci vedoucího (trenéra) daná osoba vykonávala nepřetržitě minimálně po dobu tří let a byla plno-

letá. Zasílejte e-mailem na adresu kozlovice@
kozlovice.cz do 30. 6. 2010.
Přesná výše této jednorázové odměny bude
stanovena podle počtu nahlášených vedoucích
(cca 2 000 Kč) a bude předána formou darovací
smlouvy.
Starosta

Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
12. 06. 2010 … Dětský den
18. 06. 2010 … Beskydský pohár žáků ve skoku
na lyžích
19. 06. 2010 … Mejdan 2010
20. 06. 2010 … Koncert žáků Lenky Lepíkové
20. 06. 2010 … Divadelní představení pro děti
(loutky)
26. 06. 2010 … Turistický zájezd — Moravskoslezské Beskydy
27. 06. 2010 … Koncert Čtvero ročních období
03. 07. 2010 … Mini Cup 2010
24. 07. 2010 … IMMORTAL SHADOWS vol. 13
24. 07. 2010 … Pastýři Na Mlýně
24. 07. 2010 … Reiningové závody
25. 07. 2010 … Pastýři Na Mlýně
25. 07. 2010 … Reiningové závody
14. 08. 2010 … Eddie fest Kozlovice vol. 11

27. 08. 2010 … Taneční zábava
28. 08. 2010 … Turistický zájezd — Roháče —
Zverovka
04. 09. 2010 … Pohárová soutěž – 37. ročník
11. 09. 2010 … Country den
11. 09. 2010 … Obecní slavnost — Kozlovice
2010
18. 09. 2010 … Burčákové slavnosti
02. 10. 2010 … Pouťová zábava
03. 10. 2010 … Pouť
04. 10. 2010 … Krmáš
09. 10. 2010 … Turistický zájezd — Malá Fatra
16. 10. 2010 … Mejdan 2010
23. 10. 2010 … Po zarostlém chodníčku
Podrobnější informace o připravovaných akcích najdete na internetových stránkách obce,
případně na plakátovacích plochách.
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 4. 3. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
1. Radě byla předána zpráva hodnotící komise zřízené pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek v předmětu zakázky „Rekonstrukce Základní školy Kozlovice“ (zpráva hodnotící komise tvoří přílohu zápisu). Základním kritériem
pro zadání a hodnocení nabídek byla zvolena nejnižší nabídková cena. Nejvýhodnější nabídku dle
tohoto kritéria předložil uchazeč:
Nabídka č. 2
firma: FINSTAL s. r. o., LUČINA 6, 739 39 LUČINA
Nabídnutá cena zakázky včetně DPH 976 583,29 Kč
Rada na základě doporučení hodnotící komise
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné za-

kázky „Rekonstrukce Základní školy Kozlovice“
nabídku firmy FINSTAL s. r. o., LUČINA 6, 739 39
LUČINA a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
2. Radě byla předložena Smlouva o bezplatné výpůjčce zařízení — Ventilátor přetlakový motorový
RAMFAN GF, inv. č. 1702-2009 v pořizovací ceně 28
560,00 Kč, mezi Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje Výškovická 40, 700 30
Ostrava – Zábřeh a obcí Kozlovice. Tato smlouva
o výpůjčce se uzavírá na dobu 8 let ode dne uzavření této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o bezplatné výpůjčce zařízení ventilátoru a pověřuje starostu jejím podpisem.

Kozlovice
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 17. 3. 2010
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo 8 občanů.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minula jsou splněna.
— Proběhl soud mezi obcí a panem Ing. Rodzenákem, který obec žaloval o cca 9 mil. Kč.
Jedná se o kauzu z roku 1997. Obec vyhrála
soudní spor u okresního soudu, Ing. Rodzenák
se odvolal ke krajskému soudu. Stání před
Krajským soudem prozatím neproběhlo. Ing.
Rodzenák je soudem prohlášený za nemajetného. Obci nabíhají další náklady, které budou
zřejmě nevymahatelné.
— Areál v Měrkovicích (škola, hřiště) — pronájem
občanskému sdružení Sport Junior; je připraven návrh nájemní smlouvy — bude předložen
k projednání radě obce. Jsou zapracovány
všechny podmínky obce (nelze využít pro podnikatelskou činnost, vše, co bude vybudováno,
zůstane ve vlastnictví obce, v případě ukončení nájemního vztahu obec nebude platit zhodnocení majetku, v případě konání akcí je
možno bezplatně využívat všechny prostory
a plochy…). V letošním roce je záměr vybudovat WC, sprchy, šatny.
— Provoz SRC — zařízení navštívilo cca 45 tis. lidí
za rok. Roční náklady (plyn, elektřina, vodné,
stočné, revize) — cca 190 000 Kč, mzdy — 2
pracovníci — stálá služba, úklid areálu — cca
250 000 Kč. Příjmy za pronájem — cca 300 000
Kč. Rozdíl 140 000 Kč je dotován z rozpočtu
obce — původní výpočty vykazovaly větší náklady.
— Probíhá akce Rekonstrukce ZŠ Kozlovice —
2 × WC u ŠJ a staré tělocvičny, částečná výměna oken (asi 20 ks). Obdrželi jsme dotaci z Pro
gramu rozvoje venkova. Rozpočet akce činí cca
1 mil Kč.
— Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko — Modernizace hasičské zbrojnice — podpora spolkových a volnočasových
aktivit v Kozlovicích (dotace 3,7 mil Kč). Bylo
podáno cca 220 žádostí, 70 bylo úspěšných.
Dne 16. 3. 2010 proběhlo výběrové řízení na
dodavatele — prozatím nebyl vyhotoven zápis
hodnotící komise, rozhodnutí přísluší radě
obce.
— Podány žádosti o dotace z programů MSK —
Informační a navigační systém obce (šipkový
systém, web kamery, plakátovací plochy).
Prostřednictvím SMOPO podána žádost o dotaci na Den obce.

— Dnes proběhl audit hospodaření obce za rok
2009 — odborem kontroly Krajského úřadu
MSK — předběžný výsledek — bez výhrad.
— Probíhá nové výběrové řízení na dodavatele
stavby Kozlovice — dostavba stokového systému — nabídky podalo celkem 14 firem.
— Nadále probíhá jednání s SmVaK Ostrava
o prodeji staré kanalizace a spolufinancování
nové — veškeré stávající stoky jsou zakresleny
do mapy, SmVak předloží návrh ceny.
— Finanční ředitelství v Ostravě provedlo u obce
cenovou kontrolu — stanovení ceny pitné
vody, výsledek — bez závad.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Pan starosta předal slovo paní ředitelce Zkladní
školy a Mateřské školy Kozlovice p.o., aby přítomné informovala o situaci s umístěním dětí v MŠ.
Kapacita MŠ Kozlovice činí 84 dětí, k dnešnímu
dni je plně obsazena. Dne 11. 2. 2010 proběhl
zápis dětí do MŠ — celkem bylo zapsáno 51 dětí,
do 1. třídy bude odcházet 21dětí. Abychom mohli
vyjít vstříc všem rodičům, kteří požádali o umístění dětí v MŠ, hledá se řešení — otevření dalšího
oddělení v prostorách budovy ZŠ — oddělení
předškoláků (třída u ŠJ). Vše bude záležet především na tom, zda návrh bude splňovat veškeré
předepsané hygienické předpisy. Požadavek byl
předložen Krajské hygienické stanici v Ostravě
(KHS), ta provede šetření na místě. V případě
kladného stanoviska KHS požádáme Krajský
úřad MSK o navýšení kapacity MŠ.
Pokud by KHS kladla finančně náročné požadavky, nemělo by cenu toto realizovat, protože otevření dalšího oddělení MŠ je dle výhledu pouze na
přechodnou dobu.
Přijímací řízení dětí do MŠ probíhá dle školského
zákona ve správním řízení. Všichni žadatelé obdrželi rozhodnutí o přerušení řízení do doby vyřešení této situace (včetně informačního letáku,
ve kterém je objasněna situace).
V případě, že by tento záměr nebylo možno realizovat, bude nutno přistoupit k výběru — postup
dle školského zákona, prováděcí vyhlášky a vnitřní směrnice MŠ — přednostně by byly umístěny
děti s trvalým pobytem v obci Kozlovice, děti s celodenním umístěním, zaměstnaných rodičů,
které dovršily věku 3 roky.
2. Rozpočet obce na rok 2010
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
desce i elektronické úřední desce. Obdrželi jej
všichni členové zastupitelstva.
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Rozpočet zohledňuje plán práce, v rozpočtu není
zahrnuta výstavba nové splaškové kanalizace
a případná koupě objektu bývalého skladu CO.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
Rozpočet je navržen jako schodkový ve výši
36 641 000 Kč. Schodek je krytý přebytkem hospodaření z minulých let.
Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu
jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce schvaluje
závazné ukazatele — je předloženo paragrafové
znění. Po schválení rozpočtu bude provedeno jeho
rozpracování podle podrobné rozpočtové skladby.
Vysvětlení k jednotlivým položkám a paragrafům
podal pan starosta, zodpověděl rovněž dotazy
členů zastupitelstva.
Pan starosta předložil návrh, aby zastupitelstvo obce
pověřilo radu obce schvalováním rozpočtových
opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě.
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet
obce Kozlovice na rok 2010 ve výši 36 641 000 Kč.
Schodek je krytý přebytkem hospodaření z minulých let. Zároveň pověřuje radu obce Kozlovice
schvalováním rozpočtových opatření do výše 500
tis. Kč v jednotlivém případě.
3. Vytvoření společného školského obvodu
Obec Lhotka požádala o vytvoření společného
školského obvodu Základní školy a Mateřské školy
Kozlovice (podle ustanovení § 178 odst.2, písm. c)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ve znění pozdějších předpisů). Žádost zdůvodňuje
obec Lhotka tím, že musí hradit neinvestiční náklady za žáky každé obci, kde navštěvují základní
školu. V případě vytvoření společného školského
obvodu bude obec Lhotka hradit neinvestiční náklady pouze obci Kozlovice.
Dohoda bude sloužit jako podklad pro vydání
obecně závazné vyhlášky.
Vznesené připomínky a dotazy členů zastupitelstva k předloženému návrhu dohody budou konzultovány s právníkem.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje dohodu
o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Kozlovice, příspěvkové
organizace, jejímž zřizovatelem je obec Kozlovice,
739 47 Kozlovice čp. 343, a pověřuje starostu jejím
podpisem.
4. Prodej obecních pozemků
4.1 Prodej

Kozlovice
Žádost o odkoupení přihrazeného pozemku parc.
č. 4050/11 k. ú. Kozlovice, 113 m2. Záměr schválila
rada obce, byl vyvěšen na úřední desce.
Rada prodej tohoto pozemku doporučuje.
Upřesnění k pozemku podal člen zastupitelstva —
jedná se o původní cestu, v současné době již neexistuje (zanikla z důvodu výstavby RD).
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 4050/11 k. ú. Kozlovice o výměře
113 m2 za cenu 200 Kč/m2.
4.2 Záměr prodeje
Obec Kozlovice obdržela žádosti o odkoupení
části obecního pozemku parc. č. 1856/2 k. ú. Kozlovice (části obecního pozemku za jednotlivými
parcelami ve výměře cca 200—300 m2).
V minulosti obec obdržela již dvě žádosti o odprodej části výše uvedeného obecního pozemku —
prozatím je řešeno nájemním vztahem.
Jednání zastupitelstva byl přítomen jeden z žadatelů, pan starosta mu předal slovo.
Žadatel objasnil důvod žádosti (zamokřený pozemek, porostlý náletem, obec jej nevyužívá, bude
nutno provést odvodnění, obec toto nebude zajišťovat, aby mohli příslušnou část pozemku upravit,
musí být v jejich vlastnictví).
O případném odkoupení příslušné části obecního
pozemku hovořil s dalšími vlastníky sousedních
pozemků (předběžně souhlasili s odkoupením).
Člen zastupitelstva při této příležitosti požádal
o informaci, jestli už byla uzavřena kupní smlouva
na prodej pozemku 1863/3.
Odpověděl pan starosta — Kupní smlouva je připravena, z finančních důvodů nemá žadatel o koupi
obecního pozemku zájem (sděleno telefonicky).
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části
obecního pozemku parc. č. 1856/2 k. ú. Kozlovice.
Žadatel o koupi části obecního pozemku parc. č.
1856/2 ještě vznesl dotaz, zda kupní cena za pozemek bude činit 100 Kč/m2.
Pan starosta — Dle stávajících pravidel činí cena
100 Kč/m2, jedná se o pozemek, který není podle
územního plánu zařazen pro výstavbu.
K výši prodejní ceny měl připomínku člen zastupitelstva, dle jeho názoru se jedná o rozšíření zahrady, cena by měla činit 200 Kč/m2.
Pan starosta — Na jednání zastupitelstva bylo již
několikrát poukazováno, že prodejní ceny pozemků jsou nízké oproti běžným tržním cenám nemovitostí. Každý člen zastupitelstva mohl podat
návrh na stanovení prodejní ceny, prozatím nebyl
žádný návrh předložen.

Kozlovice
4.3 Zástava pozemku
Jedná se o prodej stavebního pozemku schválený
na minulém zasedání zastupitelstva obce.
Byl předložen návrh Zástavní smlouvy k nemovitosti parc. č. 2890/14 k. ú. Kozlovice mezi Hypoteční bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická
333/150, zastoupenou Československou obchodní
bankou, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150
a obcí Kozlovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zástavní smlouvu
k nemovitosti reg. č. 5500/270635- 01/10/01002/00/R mezi Hypoteční bankou, a. s. jako zástavním věřitelem a obcí Kozlovice jako zástavcem. Předmětem zástavních práv je pozemek
parc. č. 2890/14 k. ú. Kozlovice. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
5. Převod pozemku na obec
Obec obdržela nabídku České republiky — Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Ostrava, na bezúplatný převod
spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 pozemku
parc. č. 3800/1 k. ú. Měrkovice, o výměře 222 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace.
Tento pozemek přešel do vlastnictví České republiky — Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě usnesení Okresního soudu
v Karviné po zemřelém spoluvlastníku — odúmrť.
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod
spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 pozemeku
parc. č. 3800/1 k. ú. Měrkovice na obec Kozlovice
z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
6. Prodej plynovodu
Obci Kozlovice byla předložena kupní smlouva na
převod plynárenského zařízení v lokalitě Fojtíková
mezi obcí Kozlovice jako prodávajícím a SMP Net,
s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská
Ostrava, zastoupené na základě plné moci RWE
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, 401 17 Ústí nad
Labem, jako kupujícím. Kupní cena činí 432 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej plynovodu
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v lokalitě Fojtíková za cenu 432 000 Kč včetně DPH
20 % SMP Net, s. r. o., Plynární 420/3, Ostrava a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
7. Územní plán
Zpracovatelem (Urbanistické středisko Ostrava)
byly předloženy prvotní podklady — stávající stav,
který byl zkontrolován a doplněn. Zpracovateli
byly předány požadavky občanů.
Pro další práce na novém územním plánu obce je
nutné jmenovat tzv. určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem.
Zastupitelstvo obce jmenuje určeným zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem na
novém územním plánu obce Kozlovice dle § 47
odst. 1, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, starostu obce pana Ing. Miroslava Tofla.
8. Různé
8.1 Dotace Římskokatolické farnosti Kozlovice
Obec obdržela žádost Římskokatolické farnosti
Kozlovice, Kozlovice 154 o finanční dotaci na generální opravu kaple P. M. Příborské. Předpokládané
výdaje — cca 130 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu
obce byla pod §3330 schválená částka 100 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Kozlovice ve výši 100 000 Kč na generální opravu kaple P. M. Příborské, která je součástí areálu hřbitova.
Diskuze:
Pan starosta:
— Informoval o provedené metodické návštěvě
v Obecní knihovně Kozlovice provedené pracovníky
Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Činnost obecní knihovny byla hodnocena velmi kladně. Poděkování patří především paní knihovnici.
— Informoval dále o probíhajících výběrových řízeních (na dodavatele stavby Kozlovice — dostavba stokového systému a Modernizace hasičské
zbrojnice — podpora spolkových a volnočasových
aktivit v Kozlovicích).

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 24. 3. 2010
Jednání se zúčastnili čtyři členové rady (omluven
Libor Král)
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal
radě následující informace:
— Proběhlo výběrové řízení zakázky na stavební
práce „Modernizace hasičské zbrojnice — podpora
spolkových a volnočasových aktivit v Kozlovicích“.

— Probíhá výběrové řízení na akci Kozlovice —
dostavba stokového systému.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Radě byla předána zpráva hodnotící komise zřízené pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek v předmětu zakázky na stavební
práce „Modernizace hasičské zbrojnice — podpo-
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ra spolkových a volnočasových aktivit v Kozlovicích“ (zpráva hodnotící komise tvoří přílohu zápisu). Základním a jediným kritériem pro zadání
a hodnocení nabídek byla zvolena nejnižší nabídková cena. Nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria předložil uchazeč:
Nabídka č. 6
Obchodní firma: EKOBAU INVEST a. s.
Sídlo: Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26820897
DIČ: CZ26820897
Celková nabídková cena 3 753 533,00 Kč včetně DPH
Rada na základě doporučení hodnotící komise
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace hasičské
zbrojnice — podpora spolkových a volnočasových
aktivit v Kozlovicích“ nabídku firmy EKOBAU INVEST a. s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
3. Při realizaci stavby — Modernizace hasičské
zbrojnice — podpora spolkových a volnočasových
aktivit v Kozlovicích je potřebný autorský dozor,
který vykonává autor projektové dokumentace.
Rada schvaluje pro výkon autorského dozoru stavby Modernizace hasičské zbrojnice — podpora
spolkových a volnočasových aktivit v Kozlovicích
ing. arch. Cvička Václava a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Cena 40 tis. Kč bez DPH.
4. Radě byla předložena Smlouva o nájmu nebytových prostor a nemovitostí mezi obcí Kozlovice
a občanským sdružením SPORT JUNIOR, Kozlovice
25, 739 47 Kozlovice. Předmětem smlouvy je pronájem nebytových prostor v budově čp. 719 k. ú. Měrkovice a nemovitostí ve formě pozemku parc. č. st.
325 — zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 325
m2, pozemku parc. č. 3706/2 — zahrada, o výměře
601 m2, pozemku parc. č. 3706/3 — ostatní plocha,
o výměře 670 m2, pozemku parc. č. 3749/4 — trvalý
travní porost, o výměře 1 645 m2, pozemku parc. č.
3749/3 — ostatní plocha, o výměře 1 588 m2, a pozemku parc. č. 3633/1 — ostatní plocha, o výměře
622 m2 vše k. ú. Měrkovice. Nájemce bude užívat
předmět nájmu k vybudování a provozování sportovního a relaxačního centra. Výše nájmu nebytových prostor činí 1000 Kč měsíčně a výše nájmu nemovitostí — pozemků činí 200 Kč měsíčně.
Rada předloženou Smlouvu o nájmu nebytových
prostor a nemovitostí mezi obcí Kozlovice a občanským sdružením SPORT JUNIOR schvaluje
a pověřuje starostu jejím podpisem.
5. Radě byla předložena žádost o souhlas se stavbou elektropřípojky NN pod názvem „Kozlovice —

Kozlovice
Zahradníčková, elektropřípojka NN“ a umístěním
této stavby v pozemku p.č. 3967/6, jehož vlastníkem je obec Kozlovice. Přílohou této žádosti je
návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ve výši 1 200 Kč
včetně DPH jednorázově, mezi obcí Kozlovice
a ČEZ Distribucí a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
405 02 Děčín.
Rada souhlasí s uložením kabelové elektropřípojky NN v pozemku p. č. 3967/6, jehož vlastníkem je
obec Kozlovice, a schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
úplatné ve výši 1 200 Kč včetně DPH jednorázově,
mezi obcí Kozlovice a ČEZ Distribucí a. s., Děčín 4,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín a pověřuje starostu
jejím podpisem.
6. Radě byl předložen návrh bezúplatné Smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi obcí Kozlovice
jako povinný z věcného břemene a manžely z Měrkovic jako oprávnění z věcného břemene spočívající ve strpění vedení kanalizační přípojky na pozemku par. č. 3903/5 k. ú. Kozlovice, jehož vlastníkem je obec Kozlovice.
Rada předložený návrh bezúplatné Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Kozlovice a manžely z Měrkovic schvaluje a pověřuje starostu jejím
podpisem.
7. Radě byla předložena žádost o pronájem části
obecního pozemku parc. č. 1856/2, jednalo by se
o pronájem cca 200 až 300 m2.
Rada schvaluje záměr pronájmu části obecního
pozemku parc. č. 1856/2 k. ú. Kozlovice.
8. Nařízení Rady obce o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Kozlovice jejímu zřizovateli obci Kozlovice.
Prostředky budou použity na dofinancování akce
Rekonstrukce ZŠ Kozlovice, která právě probíhá.
Rada obce Kozlovice, na základě § 28 zákona
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nařizuje příspěvkové organizaci ZŠ
a MŠ Kozlovice odvod finančních prostředků ve
výši 400 000 Kč z investičního fondu do rozpočtu
zřizovatele.
9. ZŠ a MŠ Kozlovice předložila Radě obce návrh
na rozdělení hospodářského výsledku roku 2009
do fondu rezerv a fondu odměn. Návrh tvoří přílohu zápisu Rady.
Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice předložený
návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku
2009 do fondů.
10. Radě byla předložena žádost ZŠ a MŠ Kozlovice o použití rezervního fondu k čerpání daňové
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úspory z roku 2006 ve výši 8 160 Kč. Tato částka
bude přesunuta do fondu reprodukce majetku,
z něhož byla v roce 2009 financována výměna
oken.
Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice použití rezervního fondu k čerpání daňové úspory z roku 2006 ve
výši 8 160 Kč.
11. Radě byla předložena žádost o odkoupení části
obecního pozemku parc. č. 2903/4. Důvodem žádosti je srovnání zahrady pro její případné oplocení.
Rada se záměrem prodeje části obecního pozem-
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ku parcely č. 2903/4 k. ú. Kozlovice souhlasí a postupuje ZO.
12. Radě byl předložen Dodatek č. 4 k mandátní
smlouvě k zajištění kompletní dodávky světla pro
obec Kozlovice, zajištění odborné správy, provozu,
oprav a údržby veřejného osvětlení. Tuto službu
pro obec zajišťují TS a. s., Frýdek–Místek. V loňském roce přibylo 8 světelných bodů. Měsíční paušál se od 1. 3. 2010 zvyšuje z 43 940 Kč na 44 974 Kč.
Rada s dodatkem č. 4 souhlasí a pověřuje starostu
jeho podpisem.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 19. 4. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal
radě následující informace:
— Začala rekonstrukce pronajatých prostor
v Měrkovicích v bývalé škole.
— Proběhlo výběrové řízení na akci Kozlovice —
dostavba stokového systému.
— Bylo provedeno skutečné zaměření pozemku
na horním konci (Tofel, Šamaj…).
— Rekonstrukce Základní školy je před dokončením.
— Jednání ZO se bude konat ve čtvrtek 29. 4. 2010.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Radě byla předložena žádost ZŠ a MŠ Kozlovice
o schválení výjimky z počtu dětí v jednotlivých odděleních mateřské školy ve školním roce
2010/2011, 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.
3. Radě byla předložena žádost Základní školy
a Mateřské školy Kozlovice, p. o., o souhlas se změnou zápisu kapacity MŠ v rejstříku škol a školských
zařízení. Požadovaná změna: ze stávající kapacity
MŠ 84 dětí, zvýšení na kapacitu 106 dětí. Důvodem
změny je velký zájem rodičů o umístění dítěte do
předškolního zařízení. Řešením této situace je
otevření nového oddělení MŠ, které bude umístěno v budově základní školy.
Rada obce Kozlovice schvaluje zvýšení kapacity
MŠ z 84 dětí na kapacitu 106 dětí a souhlasí se
změnou zápisu kapacity MŠ v rejstříku škol a školských zařízení. Navýšení kapacity dětí v MŠ bude
řešeno otevřením nového oddělení v budově základní školy.

4. Radě byly předloženy úplatné Smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Lesy České republiky, s. p.
Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, jako
povinný z věcného břemene a obcí Kozlovice jako
oprávněný z věcného břemene, které spočívají
v právu trpění provozování stavby „Vodojem Kazničov“ umístěné na pozemku k. ú. Sklenov vymezené
v GP 657-323/2009 a stavby „Vodovodní vedení
Ondřejník v Klínku“ umístěné na pozemcích k. ú.
Kozlovice a k. ú. Kunčice vymezené v GP č.1230325/2009. Oprávněný z věcného břemene, tj. obec
Kozlovice se zavazuje zaplatit povinnému z věcného
břemene, tj. LČR 2 × 5000 Kč bez DPH jednorázově.
Rada předložené Smlouvy úplatné o zřízení věcného
břemene mezi Lesy České republiky, s. p. a obcí Kozlovice schvaluje a pověřuje starostu jejich podpisem.
5. Radě byl předložen návrh Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí Kozlovice jako budoucí oprávněný a manžely
z Frýdlantu nad Ostravicí jako budoucí povinní,
které bude spočívat v právu trpění vodovodního
potrubí PVC DN 90 v pozemku parc. č. 2617/16
k. ú. Kozlovice. Rozsah věcného břemene bude vymezen geometrickým plánem, který zajistí budoucí oprávněný.
Rada s návrhem smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.
6. Radě byla předložena žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou k 30. 4. 2010 z obecního bytu
č. 2 v objektu čp. 350, a to z důvodu přestěhování
nájemce tohoto bytu do domova důchodců ve
Frenštátě pod Radhoštěm.
Rada s ukončením nájemního vztahu z obecního
bytu č. 2 dohodou k 30. 4. 2010 souhlasí.
Radě byly předloženy žádosti o přidělení obecního
bytu. Rada schvaluje pronájem bytu č. 2 v objektu
č. p. 350.
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7. Radě byla předložena žádost o pronájem části
obecního pozemku parc. č. 1856/2, jednalo by se
o pronájem cca 200 až 300 m2.
Rada pronájem části obecního pozemku parc. č.
1856/2 schvaluje. Výše nájmu je dána stanovenými pravidly.
8. Radě byla předložena žádost občanského sdružení SPORT JUNIOR o. s., Kozlovice o pronájem
sálu OÚ dne 27. 8. 2010 za účelem konání taneční
zábavy.
Rada občanskému sdružení SPORT JUNIOR Kozlovice pronájem sálu OÚ a přilehlých prostor dne
27. 8. 2010 za účelem konání taneční zábavy
schvaluje.
9. Radě byla předložena žádost občanského sdružení NAŠE BESKYDY o finanční dar pro projekt
„Zvonička na Horečkách — strážkyně Beskyd“
(Zvoňme dolu Frenštát umíráček!)
Rada schvaluje občanskému sdružení NAŠE BESKYDY pro projekt „Zvonička na Horečkách-strážkyně Beskyd“ finanční dar ve výši 1000 Kč.
10. Radě byla předložena žádost Záchranné stanice a centra ekologické výchovy Bartošovice na Moravě o finanční příspěvek na dobudování a provoz
zařízení, které slouží v oblasti ochrany volně žijících živočichů a ekologické výchovy. Obec služeb
každoročně využívá.

Rada schvaluje Záchranné stanici a centru ekologické výchovy Bartošovice na Moravě finanční
příspěvek ve výši 1000 Kč.
11. Radě byly předloženy žádosti o dotace spolků
a organizací obce Kozlovice, které splnily podmínky vyhlášeného Programu na podporu spolkové
činnosti v obci Kozlovice — aktivit v oblasti sportu, kultury a využití volného času pro rok 2010.
Rada schvaluje dotace spolkům a organizacím
obce z Programu na podporu spolkové činnosti
v obci Kozlovice — aktivit v oblasti sportu, kultury
a využití volného času pro rok 2010. Výše přiznané
dotace a její užití je přílohou zápisu.
12. Radě byl starostou obce předložen návrh na
odměňování vedoucích mládežnických kolektivů
jednotlivých organizací v obci Kozlovice. Vedoucí
tuto důležitou práci vykonávají bezplatně. Rada si
jejich práce váží a alespoň takovým způsobem
chce za jejich práci poděkovat. Výše odměny bude
stanovena až po nahlášení jednotlivých vedoucích. Předpokládá se částka cca 2 000 Kč.
Rada rozhodla o jednorázové odměně vedoucích
mládežnických kolektivů (do 18 let). Podmínkou
je, aby práci vedoucího (trenéra) daná osoba vykonávala nepřetržitě minimálně po dobu tří let
a byla plnoletá. Tyto osoby nahlásí statutární zástupce dané organizace. Toto bude zveřejněno na
webu a ve Zpravodaji.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 29. 4. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Radě byla předána zpráva hodnotící komise
o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kozlovice — dostavba stokového systému“
(zpráva hodnotící komise tvoří přílohu zápisu).
Nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč:
Nabídka č. 5
Sdružení POHL – Agualia,
Sídlo/místo podnikání: Holasická 1632/57A,
747 05 Opava
Bodové hodnocení: 426,19 bodů
Nabídnutá cena bez DPH: 74 077 777 Kč.

Rada obce Kozlovice na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Kozlovice — dostavba
stokového systému“ uchazeče: Sdružení POHL –
Agualia — Sídlo/místo podnikání: Holasická
1632/57A, 747 05 Opava.Vedoucí sdružení: POHL
cz a. s. Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468,
DIČ: CZ25606468, člen sdružení: Aqualia infraestructuras inženýring, s. r. o., Slavníkovců 571/21,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 64608042,
DIČ: CZ64608042 a zároveň pověřuje starostu
podpisem, uchazečem předložené smlouvy.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 29. 4. 2010
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Nepřítomno: 2 členové zastupitelstva — omluveni
(p. Ing. Hanzelka, p. Vašenda)
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnilo 5 občanů a 1 host.

1. Kontrola usnesení a informace starosty
Jednotlivá usnesení z minula jsou splněna nebo
průběžně plněna.
— Prodej plynovodu — byla uzavřena a podepsána smlouva;
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— záměr prodeje u garáží ČSAD — zaměřen skutečný stav, v pondělí 3. 5. 2010 proběhne
schůzka s žadateli o prodej obecního pozemku;
— zástava pozemku — kupní cena v plné výši
byla uhrazena, proběhl převod vlastnického
práva.
— Areál v Měrkovicích (škola, hřiště) — pronájem
občanskému sdružení Sport Junior, probíhá
rekonstrukce dle schválené dokumentace
(2 × šatna, sprchy, výměna oken).
— MŠ — jednání ohledně otevření dalšího oddělení MŠ v budově ZŠ, kladné stanovisko KHS
Ostrava, podána žádost na Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změnu zápisu ve školském rejstříku — zvýšení kapacity dětí v MŠ;
— dokončuje se akce Rekonstrukce ZŠ Kozlovice
— 2 × WC + částečná výměna oken. Na tuto akci
jsme obdrželi dotaci z Programu rozvoje venkova, finanční prostředky obdržíme po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování s SIZF.
— Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko — Modernizace hasičské zbrojnice — podpora spolkových a volnočasových
aktivit v Kozlovicích (dotace 3,7 mil. Kč).
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele — jako
nejvýhodnější byla na základě doporučení komise vybrána firma Ekobau invest a. s. Stavba
byla zahájena — dokončení dle smlouvy 31. 8.
2010.
Při této příležitosti poděkoval pan starosta
místním hasičům, kteří připravili (vyklidili)
objekt hasičárny k rekonstrukci.
— Byli jsme úspěšní v podané žádosti o dotaci
z programu MSK — Informační a navigační
systém obce (šipkový systém, webkamery, informační plochy).
— Prostřednictvím SMOPO byla podána žádost
o dotaci na Den obce — vyřízena rovněž úspěšně.
— SMOPO se dohodlo, že provede společné výběrové řízení na dodavatele energií elektro +
plyn pro všechny objekty v majetku obce formou e-aukce. Nejedná se o klasické („papírové“) výběrové řízení, musí však být dodržován
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.
— Odměny vedoucím spolků mládežnických kolektivů; o poskytnutí jednorázové odměny rozhodla rada obce (vedoucího mládežnického
kolektivu musí nahlásit statutární zástupce —
vedoucí i statutární zástupce může být v jedné
osobě).
— Nadále probíhá jednání s SmVak Ostrava
ohledně prodeje stávající kanalizace a spolufi-
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nancování nové — bližší informace viz další
body programu.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Kanalizace
2.1 Informace o výběrovém řízení na dodavatele
a dalším postupu
Bylo ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavby Kozlovice — dostavba stokového systému, zasláno oznámení nejvhodnějšímu uchazeči —
sdružení POHL-Aqualia, POHL cz, a. s., odštěpný
závod Opava. Ostatní účastníci výběrového řízení
se vzdali práva na odvolání.
Cena se proti původnímu zadávacímu řízení snížila o více jak 10 mil. Kč. Jsme před podpisem
smlouvy a vlastní realizací. Smlouva obsahuje
ustanovení, že ji je možné kdykoliv ze strany obce
zrušit — bez případných sankcí (např. v případě
neobdržení dotace).
Pozvání na dnešní jednání zastupitelstva obce přijal majitel firmy EKO RIA, Partyzánská 55, 792 01
Bruntál. Na základě mandátní smlouvy tato firma
zajišťuje pro obec kompletní inženýring na tuto
akci. Mimo jiné i veškeré náležitosti spojené s podáním žádosti o dotaci na stavbu Kozlovice — dostavba stokového systému. Pan starosta představil
a uvítal majitele firmy EKO RIA a předal mu slovo,
aby přítomné informoval o postupu podání žádosti o dotaci.
Žádost o poskytnutí dotace z programu MZe se
posuzuje ve třech fázích:
1. pravomocné územní rozhodnutí
2. pravomocné stavební povolení
3. ukončení výběrového řízení na prováděcí firmu
— uzavření smlouvy o dílo.
Žádost o poskytnutí dotace byla podána v roce
2009 prostřednictvím Agentury pro zemědělství
a venkov Frýdek–Místek, na Ministerstvo zemědělství ČR (součástí žádosti muselo být pravomocné územní rozhodnutí). Žádost byla zaregistrována a zařazena do seznamu akcí.
V současné době jsou splněny i další dvě podmínky — vydáno stavební povolení a ukončeno výběrové řízení.
Veškeré předložené doklady bude posuzovat komise MZe v tomto roce. Na poskytnutí dotace není
právní nárok. Výše dotace může činit 45 —65 %
uznatelných nákladů dle priority stanovené příslušným krajem (event. dotace úroků z úvěru).
V případě schválení poskytnutí dotace MZe je Krajský úřad MSK povinen z rozpočtu kraje poskytnout
dotaci ve výši 10 % z uznatelných nákladů akce.
Dne 4. 5. 2010 proběhne jednání výrobního výboru — účast projektanta, firmy EKO RIA, prováděcí
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firmy, obce — finanční a časový harmonogram
stavby.
Proběhlo jednání se Správou silnic MSK — je
nutno především dojednat výstavbu kanalizace
v silnici III. třídy a její následnou celoplošnou
opravu co nejdříve po realizaci kanalizace.
Pro poskytnutí státní dotace jsou stanovena velmi
přísná pravidla a jsou prováděny přísné kontroly
ministerstva — fakturace, použitý materiál, pokládka potrubí, obsyp,… dle schválené PD, v případě pochybení následuje 100 % vratka dotace.
Do 6 měsíců po dokončení stavby je nutno vypracovat závěrečné hodnocení akce, každou akci financovanou ze státních prostředků kontroluje FÚ.
Kanalizace je velmi nepopulární akcí — rozkopané komunikace, nespokojenost občanů…, bude
potřeba vzájemná spolupráce a trpělivost.
Pan starosta poděkoval majiteli firmy EKO RIA za
podání informací.
Pan starosta: Časový harmonogram stavby kanalizace byl součástí nabídky — 1. 5. 2010 — 30. 6.
2011 bude upraven dle současných podmínek (zahájení pravděpodobně 10. 5. 2010). Do zimy je
nutno dokončit především stavbu v silnici III.
třídy, aby mohla být následně po dostatečném
slehnutí výkopu provedena úprava povrchu silnice
— nový koberec.
Obec bude zajišťovat stavbu veřejných částí přípojek — tyto nejsou uznatelnými náklady, obec je
hradí z vlastních zdrojů. Realizaci těchto veřejných částí se podstatně ulehčí napojování občanů
(finančně i technicky).
O harmonogramu prací a veškerých podrobnostech ohledně připojování jednotlivých objektů
budou občané informováni prostřednictvím Zpravodaje, internetových stránek obce, letáků vložených do domovních schránek.
Dotazy občanů: Je možno použít finanční prostředky na stavbu kanalizace i na případné opravy
vodovodního řádu?
Pan starosta: Jak již bylo konstatováno na předchozích jednáních zastupitelstva, obec musí počítat s tím, že v souvislosti se stavbou kanalizace
může dojít na mnohých místech k poruchám na
vodovodním řádu (zastaralý materiál). Na opravy
nelze použít finanční prostředky určené na stavbu
kanalizace. V rozpočtu na rok 2010 — §2310 Pitná
voda je schválena částka 2,5 mil Kč, v letošním
roce počítáme s přípravou PD.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dalším postupem realizace akce Kozlovice — dostavba stokového systému a s postupem souhlasí.
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2.2 Úvěr na dofinancování výstavby kanalizace
Na dofinancování stavby kanalizace bude potřebný úvěr. Prozatím není známa výše úvěru — bude
závislá na výši poskytnuté dotace. Pokud by byla
stavba zahájena podle předpokladu, bude první
splátka faktur zřejmě 09/2010 —splatnost faktur
90 dní. O schválení úvěru (ve skutečné výši) bude
zastupitelstvo obce rozhodovat dle potřeby na dalších jednáních. Dnes by mělo zastupitelstvo obce
vyslovit souhlas se zahájením přípravných prací
souvisejících s úvěrem a výběrovým řízením na
poskytovatele úvěru.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením přípravných prací souvisejících s úvěrem na dofinancování akce Kozlovice — dostavba stokového
systému.
2.3 Záměr prodeje nově budované kanalizace
Se SmVaK Ostrava a. s. byla dojednána částka, za
kterou nově budovanou kanalizaci od obce odkoupí, a další podmínky prodeje. Tato částka činí
10 % z celkové investice. Návrh smlouvy obec obdržela až dnes, proto byl členům zastupitelstva
předložen až na dnešním jednání (jsou stanoveny
podmínky prodeje a splátkový kalendář).
Pro podpis smlouvy je potřeba schválit záměr budoucího prodeje.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr budoucího
prodeje kanalizace realizované v rámci stavby
s názvem Kozlovice — dostavba stokového systému.
3. Prodej obecních pozemků
3.1 Pozemek v lokalitě Fojtíková
Obec obdržela další žádost o prodej stavebního
pozemku parc. č. 2890/12 k. ú. Kozlovice v lokalitě
Fojtíková.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku v lokalitě Fojtíková parc. č. 2890/12 k. ú.
Kozlovice o výměře 1342 m2. Cena 870 Kč/m2.
3.2 Část pozemku v lokalitě Fojtíková
Obec obdržela žádost o prodej části pozemku parc.
č. 2903/4 k. ú. Kozlovice. Záměr prodeje schválila
rada obce, záměr byl zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo obce by mělo rozhodnout, zda
bude obec prodávat zbytkové parcely v této lokalitě a za jakou cenu (v minulosti již obec obdržela
žádosti o prodej). Zastupitelé se shodli na prodeji
těchto pozemků a na tom, že cena by měla být stanovena podle stávajících pravidel (pozemky
v zóně bydlení), v případě žádosti o prodej pozemku za stávající zástavbou je možno posoudit individuálně (zamokřený, zastíněný pozemek).
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Zastupitelstvo obce stanovuje prodejní cenu pozemků 200 Kč/m2. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu projednat odprodej celého pozemku
parc. č. 2903/4 k. ú. Kozlovice mimo pruhu o šířce
cca 1 m okolo komunikace.
4. Rozpočtová změna
V souvislosti s prodejem pozemku v lokalitě Fojtíková (schváleno v bodě 3.1) je nutno provést úpravu
rozpočtu (i v případě překročení rozpočtu na straně
příjmů se jedná o porušení rozpočtové kázně).
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu
— navýšení §3639 Komunální služby a územní
rozvoj na straně příjmů o částku 1 200 000 Kč. Na
straně výdajů bude o tuto částku navýšen § 6409
Nespecifikované rezervy.
5. Vyhláška — společný školský obvod
Na minulém zasedání zastupitelstva obce byla
schválena dohoda mezi obcí Lhotka a obcí Kozlovice o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Kozlovice, příspěvkové organizace.
Tato dohoda byla podkladem pro vydání obecně
závazné vyhlášky, jejíž návrh je předložen.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010, kterou se stanoví společný
školský obvod základní školy.
6. Územní plán
6.1 Prodloužení návrhového období stávajícího ÚP
Ve stávajícím územním plánu obce je stanoveno
návrhové období do roku 2010. Na základě doporučení Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru
územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení
územního rozvoje, je nutno prodloužit návrhové
období územního plánu do 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce prodlužuje návrhové období
územního plánu obce Kozlovice do 31. 12. 2015.
6.2 Pořízení nového územního plánu obce
Zastupitelstvo obce schválilo dne 23. 9. 2009 zahájení přípravných prací na novém územním plánu.
Dle stavebního zákona musí zastupitelstvo schválit pořízení nového územního plánu.
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového
územního plánu Kozlovice.
7. Různé
7.1 Zápis kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere zápis kontrolního výboru
na vědomí
Diskuze:
Hřiště a bouda v Kovářovém lese — informaci
podal pan starosta:
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Tyto stavby ve vlastnictví TJ Sokol Kozlovice stojí na
soukromých pozemcích. Na Magistrátu města Frýdku–Místku, odboru územního rozvoje a stavebního
řádu, probíhá řízení o odstranění stavby. Doklad
o vytyčení vlastnické hranice prozatím neexistuje.
V podkladech pro nový územní plán je stavba zakreslena jako stav.
Předseda TJ Sokol Kozlovice se obrátil na obec
s žádostí o pomoc při legalizování staveb (historické věci). Žádá o vydání písemného sdělení, že jsou
stavby užívány ve veřejném zájmu a obec podporuje zachování tohoto areálu.
Byl vysloven souhlas všech členů zastupitelstva.
Dotazy z řad občanů:
— zda je známa cena vodného a stočného po vybudování kanalizace;
— oprava díry v obecní komunikaci u Peterka;
— možnost zřízení přechodu pro chodce u ZŠ
a u zastávky U Kříže;
— kontrola objektů nenapojených na veřejnou
kanalizaci;
— jaké podklady je nutno doložit k žádosti o povolení kanalizační přípojky;
pan starosta
— Vodovod je ve vlastnictví obce, cenu stanovuje obec — za rok 2009 — 17 Kč/m3, za rok 2010 —
19 Kč/m3, stočné účtuje SmVaK, ceník stočného
je každým rokem upravován — v současné době
činí cca 27 Kč/m3.
— Obec ví o tomto nedostatku, bude prověřeno
a dle možností opraveno.
— Zřizování přechodů pro chodce bylo již několikrát konzultováno s odborníky. Nebylo doporučeno — umístění přechodu pro chodce mnohdy
neznamená větší bezpečnost. Prioritou je v současné době budování kanalizace, dále bude nutno
vyřešit chodník především v centru obce. V současné době se tento chodník projektuje a jeho
součástí jsou i dva přechody a dopravní značení
(je uvažováno se zřízení místa pro přecházení
chodců — nikoliv klasického přechodu — naproti
restaurace U Viléma, případně u č. p. 384).
Chodci mohou prozatím využívat komunikaci
tzv. „malá strana“. Dle vyjádření paní ředitelky ZŠ
a MŠ Kozlovice byla tato záležitost několikrát
projednávána na Školské radě, rodiče byli vyzýváni a upozorňováni, aby děti tam, kde je to
možné, využívaly vedlejší komunikaci a pro vstup
do budovy školy zadní vchod.
— Je známa skutečnost, že mnohé objekty nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, po dostavbě kanalizace v celé obci obec přistoupí k řešení
tohoto problému (i případným postihům).
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— Na realizaci kanalizační přípojky do 50 m postačí územní souhlas, na kanalizační přípojku

nad 50 m je požadován územní souhlas spojený
s ohlášením stavby.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 17. 5. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta podal
radě následující informace:
— V důsledku nepříznivého počasí se v neděli 16.
5. 2010 ve 21.00 hodin sešla na OÚ protipovodňová komise, v pondělí 17. 5. v 1.00 hodin byl v Kozlovicích vyhlášen III. povodňový stupeň. Po celou
noc byla prováděna hlídková činnost, telefonní
spojení s občany na dolním konci, v pohotovosti
byli hasiči.
— Byla podepsána smlouva o dílo na akci Kozlovice — dostavba stokového systému.
— Rekonstrukce hasičské zbrojnice probíhá dle
harmonogramu.
— Byla dokončena akce rekonstrukce Základní
školy.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Radě byla předložena žádost o prodej obecních
pozemků p. č. 1856/17 ve výměře 139 m2 a p. č.
3991/11 ve výměře 4 m2. Tato žádost byla podána
současně s žádostí o odkup pozemků u CO skladu.
Rada schvaluje záměr prodeje obecních pozemků
p. č. 1856/17 ve výměře 139 m2 a p. č. 3991/11 ve
výměře 4 m2.
3. Radě byl předložen návrh mandátní smlouvy
k zajišťování výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
dostavba stokového systému, která se uzavírá
mezi obcí Kozlovice a obchodní firmou TRINANZA s. r. o., Kytlická 780/16, 190 00 Praha 9, Prosek.
Rada předložený návrh mandátní smlouvy mezi
obcí Kozlovice a obchodní firmou TRINANZA
s.r.o., Kytlická 780/16, 190 00 Praha 9, Prosek, k zajišťování výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Dostavba stokového systému“ schvaluje a pověřuje
starostu jejím podpisem.
4. Radě byla předložena smlouva mezi obcí Kozlovice a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dotační program „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“. Výše poskytnuté dotace na
realizovaný projekt „Turistický informační systém
v obci Kozlovice“ je 250 000 Kč, což činí 64,44 %
celkových vynaložených uznatelných nákladů.
Rada předloženou smlouvu mezi obcí Kozlovice
a Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace

z rozpočtu Moravskoslezského kraje schvaluje
a pověřuje starostu jejím podpisem.
5. Radě byla předložena smlouva mezi obcí Kozlovice a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Modernizace hasičské
zbrojnice — podpora spolkových a volnočasových
aktivit v Kozlovicích“. Dotace se poskytuje ve výši
92,5 % celkových způsobilých výdajů, maximálně
však ve výši 3 688 290 Kč.
Rada předloženou smlouvu mezi obcí Kozlovice
a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální
rady schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
6. Radě byla předložena žádost oddílu skautů
o bezplatný nájem sálu OÚ dne 13. 6. 2010 za účelem prezentace své činnosti veřejnosti. Rada oddílu skautů bezplatný nájem sálu OÚ dne 13. 6. 2010
schvaluje.
7. Radě byla předložena žádost o ukončení nájemního vztahu k obecnímu pozemku p. č. 4050/11 k. ú.
Kozlovice ve výměře 113 m2 dohodou k 31. 5. 2010.
Rada ukončení pronájmu obecního pozemku p. č.
4050/11 k. ú. Kozlovice ve výměře 113 m2 dohodou
k 31. 5. 2010 paní Zdeňce Žáčkové čp. 802 schvaluje.
8. Radě byla předložena žádost FC Kozlovice čp.
521 o přidělení dotace z programu „Podpora spolkové činnosti v obci Kozlovice“ na financování
spoluúčasti FC žákovského turnaje O pohár Euroregionu Beskydy. Žádost byla podána po termínu
dle výše citovaného programu (31. 3. 2010) a kombinace dotací je diskutabilní.
Rada přidělení dotace z programu „Podpora spolkové činnosti v obci Kozlovice“ FC Kozlovice
čp. 521 neschvaluje.
9. Radě byla předložena výpověď z nájemní smlouvy
k obecnímu bytu č. 1 v budově čp. 350 dohodou k 31.
5. 2010. Rada s ukončením nájemního vztahu
z obecního bytu č. 1 dohodou k 31. 5. 2010 souhlasí.
Vratka příspěvku Finanční pomoc na obnovu bytového fondu bude krácena o tři dvanáctiny.
10. Radě byly předloženy žádosti o přidělení obecního bytu.
Rada schvaluje pronájem bytu č. 1 v objektu
čp. 350.
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Životní prostředí
I u nás rostou orchideje!
Zdá se vám to tvrzení nesmyslné? Omyl.
V naší přírodě roste na padesát zástupců čeledi
vstavačovitých (orchideaceae). Setkáme se
s nimi na loukách, ale i v křoví na okraji lesa. Až
na jedinou výjimku (střevíčník pantoflíček)
mají naše orchideje květy drobné až nenápadné, ale prohlédneme-li si je zblízka, případně
pomůžeme oku lupou, užasneme nad jejich
krásou.
K úspěšnému růstu potřebují přítomnost určitých druhů hub (proto po přesazování do zahrádky vždy uhynou). Ani jejich opylení není
jednoduchou záležitostí. U žádné jiné skupiny
rostlin se nevyvinilo tolik složitých vazeb s různými druhy hmyzu i jinými živočichy.
Ani o jednom z našich vstavačů se nedá říci,
že patří mezi hojné rostliny — většina druhů je
na seznamu ohrožených a zákonem přísně
chráněných.
I na území naší obce se můžeme setkat s několika druhy orchidejí — vstavačem bledým,
vstavačem mužským, bradáčkem vejčitým,
hlísníkem hnízdákem, vemeníkem dvoulistým,
okroticí bílou, prstnatcem listnatým apod.
Předpokladem pro jejich zachování (i na
území naší obce) je jejich poznávání a ochrana.
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
Vãelafiíci z na‰í ‰koly soutûÏili…
Členové našeho včelařského kroužku při ZŠ
v Kozlovicích, žáci třetí třídy, Boráková Ivana,
Jandová Adéla, Přenosilová Eva, Žďárský Emanuel a Pepík Zvonek ze šesté třídy, se co členové včelařského kroužku zúčastnili oblastní soutěže s názvem Zlatá včela, která je uspořádána
Českým svazem včelařů v Praze. Tato soutěž
proběhla letos v Klímkovicích 10. a 11. dubna.
(Z rodinných důvodů se bohužel této soutěže
nezúčastnil poctivý včelařík Ondřej Krpec.).
Děti se na toto soutěžní klání každý rok těší.
Loňského roku proběhlo soutěžení v Třinci.
Hodnotící listina s bodovým hodnocením
informuje o umístění na vývěsce ve škole. Zú-
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častněným dětem — včelaříkům za účast děkujeme, věříme, že to povede k další činnosti
v kroužku včelařů. Důležité je, že se zúčastnili.
I to se cení.
Máme velkou radost z dosaženého výsledku
našeho Pepíka Zvonka. Druhé místo je obrovský úspěch, který svědčí o jeho znalosti v oboru
včelařství, jeho píli a zdravém zájmu o včelaření, který uplatňuje i u svého dědečka, přítele
pana Josefa Štefka.
Jeho umístění jej zařadilo do účasti v celostátním kole Zlatá včela v Nasavrkách v centrálním vzdělávacím středisku našeho ústředního
výboru ČSV v Praze.

Toto se konalo 15. a 16. května 2010. I tam
Pepík dosáhl v tomto velkém klání pěkného výsledku, kdy se z 31 soutěžících umístil na 19.
místě. Je to radostné hodnocení a zároveň odměna vedoucímu kroužku. Děkujeme Pepíkovi
za úspěšnou reprezentaci a nadále přejeme
další úspěchy a zdraví.
Poděkování patří také paní ředitelce naší
školy Mgr. Ulčákové, která činnosti včelařského
kroužku pomáhá a vychází všemožně vstříc.
Vedoucí včelařského kroužku:
Josef Tkáč, Jaroslav Barták

Valašská dědina
Duben a kvûten u skautÛ
Konečně slezl všechen sníh a skauti tak mohli
vyrazit do přírody. Začali jsme zhurta a zúčastnili se dřevárny pro skautské děti — bitvy s dřevěnými meči, které jsou kvůli bezpečnosti obaleny
měkkým materiálem. Nebylo to ale jen o soubo-

jích s meči, štíty a luky. Naším úkolem bylo pod
vedením gondorského krále natěžit v dolech železo na výrobu zbraní, najít zakopaný poklad trpaslíků, porazit nebezpečné skřety nebo zachránit elfí princeznu z nesnází. Všechny tyto překáž-

Kozlovice
ky jsme ale překonali a nakonec jsme v závěrečné bitvě porazili i vojsko rohanského krále. Do
bitvy nám sice krapet pršelo, ale kdo se nenechal
zaskočit, a na bitvu vyrazil, nakonec nelitoval.
24. dubna má svátek svatý Jiří, patron skautů,
a proto se každý rok v tomto čase skauti z blízkého okolí vypraví na Ivančenu. Ivančena je vrchol poblíž Lysé hory. Nachází se tam kamenná
mohyla, která byla vztyčena na památku popravených skautů, kteří se účastnili protinacistického odboje. Letos jsme se tam vypravili i my
a jak je zvykem, každý na mohylu přinesl vlastní kámen. Skautů tam byla opravdu spousta,
takže bylo štěstí, že se nám v těch zástupech
nikdo neztratil. Dokonce jsme kopec vyšlápli
tak rychle, že nám zbyl i čas na malé hříčky a aktivity po cestě.
V květnu se konal Závod vlčat a světlušek
(mladší skauti a skautky). Soutěžilo se v discip-
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línách, které se týkaly praktických znalostí a dovedností. Děti musely prokázat, že umí ošetřit
drobná zranění, že jsou schopny vyhledávat informace, že umějí komunikovat, že dokáží připravit jednoduché jídlo, že se umí zorientovat
v terénu nebo že poznají dopravní značky a vyznají se tedy v silničním provozu. Nechyběly ani
šifry prověřující schopnost logického myšlení
nebo fyzicky náročnější úkoly. Z našeho oddílu
se okresního kola účastnily tři družiny — Zombíci, Černí draci a Pavučinky. Díky tomu, že
jsme jejich formu prověřili na neformálním
střediskovém kole (tam obsadili první tři místa)
a potrénovali ještě večer před závodem, a pochopitelně také díky šikovnosti našich skautských dětí, obsadili Zombíci a Pavučinky 1.
místa (holky a kluci soutěžili zvlášť) a postupují tak do krajského kola.
Tereza Tkáčová

Velk˘ úspûch kozlovick˘ch vlãat a svûtlu‰ek
8. května se dvě skupinky vlčat (Zombíci
a Černí draci) a jedna skupinka světlušek (Pavučinky) zúčastnily okresního kola Závodu světlušek a vlčat 2010 v Šenově. Soutěžilo se v disciplínách, které se určitě budou hodit do života —
zdobily se obložené chlebíčky, psala se SMS a pohlednice, poskytovala první pomoc, vyhledávaly

se informace v atlasech a televizních programech, lezlo se po lanové lávce, zkoušela se znalost dopravních značek, schopnost orientace na
mapě i schopnost si poskládat oblečení. Moc nás
těší, že Zombíci a Pavučinky obsadili obě první
místa a postoupili do krajského kola závodu. Gratulujeme!
Skauti a skautky Kozlovice

Kozlovice

30

Kterak skauti vybojovali mûsto Osgiliath
V sobotu 10. 4. 2010 se v hodoňovické pískovně strhl navzdory velice nepříznivému počasí
ukrutný boj. Sjely se skupinky skautů i neskautů z okolních (Kozlovice, Frýdek–Místek, Valašské Meziříčí, Ostrava, Rožnov) i vzdálenějších
(Vsetín, Uherské Hradiště) měst, aby podpořily
krále gondorského či rohanského. Oba si činili
nárok na významné město Středozemě-Osgiliath. Po celodenních šarvátkách mezi národy,
čaroději, skřety i trpaslíky se nakonec podařilo
gondorskému vojsku, jehož byl náš oddíl součástí, zvítězit a dosadit svého krále na trůn!
Tyto bitvy dřevěnými zbraněmi jsou zvány
„dřevárny“, protože se bojuje dřevěnými zbraněmi. Ty jsou samozřejmě kvůli bezpečnosti
obalené mirelonem či molitanem pro větší bez-

pečnost. Jde o volnočasovou aktivitu, jenž se
rozmohla v 90. letech minulého století. Nemá
tudíž dlouhého trvání, avšak stává se stále známější a rozšířenější. Bližší informace a fotky
k proběhlé bitvě zde: http://drevarna.skautifm.cz
Na podzim chystáme pokračování a rádi uvidíme nové tváře.
Stránky skautů: http://kozlovice.skautifm.cz
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/3/3295/32
95564_6fdd904771d151ffc0d7c735440564b7/i
mages/IMGP1934.JPG
http://img5.rajce.idnes.cz/d0506/3/3295/32
95564_6fdd904771d151ffc0d7c735440564b7/i
mages/IMGP2665.JPG

Vojvoda slaví 40
Soubor písní a tanců v Kozlovicích byl založen
v květnu roku 1970 především díky úsilí vedoucího Vlastivědného kroužku pana učitele Jana
Boháče (*15. 6. 1913 — ✝26. 12. 2000). Navazuje
na bohaté tradice tanečních skupin a hudeckých i cimbálových muzik, které dříve působily
ve vesnicích okolo hory Ondřejník v moravských
Beskydech. Vzpomeňme také rok 1895, kdy kozlovští tanečníci vystoupili s Válkovou muzikou
z Kunčic pod Ondřejníkem na slavné Národopisné výstavě českoslovanské v Praze. Na úspěšném vystoupení kozlovických tanečníků měl
velký podíl i hudební skladatel Leoš Janáček,
rodák z nedalekých Hukvald, který si naše předky vybral k reprezentaci Valašska.
Založení souboru, které bylo v plánu Vlastivědného kroužku v Kozlovicích, urychlila výzva
Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV
v Brně, aby Kozlovice vystoupily na národopisných slavnostech v Rožnově p/R pořádaných na
paměť 75. výročí Národopisné výstavy v Praze.
Pod vedením uměleckého vedoucího Ladislava
Poláška st. bylo nacvičeno 8 valašských tanců
a 4 písně, převážně ty, které v roce 1895 předváděli kozlovičtí účastníci v Praze na zmíněné výstavě. S tímto repertoárem vystoupil soubor úspěšně v Rožnově na národopisných slavnostech
25. června 1970.
Členové vzniklého národopisného souboru –
tehdy s názvem Ondřejník — se pak scházeli na
zkouškách, kde procvičovali tance a písně,
s nimiž vystupovali na dožínkových slavnos-

tech, besedách, výletech a podobných akcích
v okolí Kozlovic.
V roce 1973 se dohodl tehdejší organizační
vedoucí souboru Jan Boháč s tanečníkem Vlastimilem Krpcem, že po jeho návratu z vojenské
služby převezme vedení souboru. K tomu došlo
na schůzce 9. března 1975.
V roce 1977 si členové souboru zvolili název
Valašský vojvoda (místo původního Ondřejník).
Inspirovali se někdejšími vůdci valachů a správci salaší, kteří měli svá sídla na několika místech
Beskyd. Na tehdejším hukvaldském panství sídlili po 200 let valašští vojvodové z rodu Krpců

Kozlovice
a Žáčků v Kozlovicích. V roce 1977 byla založena tradice pořádání Valašského bálu a výrazné
změny se dočkala také muzika — z hudecké se
stává cimbálová. Do souboru přichází nová
umělecká vedoucí a choreografka Marie Bláhová — později Nováková, která dále rozvinula
a pozvedla uměleckou úroveň souboru.
Mezi členy souboru i v jeho vedení se za čtyřicetiletou historii vystřídala řada jmen. V prvních letech existence se na postu uměleckých
vedoucích objevili Ladislav Polášek, Marie Krpcová a po ní nastupuje již zmíněná Marie Nováková. V roce 1985 převzaly umělecké vedení dvě
její odchovankyně — Lenka Eliášová a Ludmila
Fizková. Muziku po panu Poláškovi převzal
Zdeněk Tofel. Na primášském postu se postupem času vystřídali Jaromír Střálka, Ladislav
Vojkovský, Pavla Valášková, Přemysl Verlík, Dalibor Plaček, Jan Pustka, Zdeněk Tofel, Petra Pagáčová a začátkem roku 2010 přichází mladý
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primáš Jan Obtulovič. O organizační chod souboru se postupně starali Vlastimil Krpec, Zdeněk Pozner, Jiří Krpec, Věra Valíčková a od roku
1994 do současnosti Věra Tobolová. Od svého
vzniku působil soubor pod Osvětovou besedou
Kozlovice, v roce 1994 se stal samostatným
právním subjektem jako občanské sdružení.
Soubor si předsevzal ve své umělecké práci
hledat, následně zpracovávat a tím udržovat lidové tradice, tance, hudbu a písně z regionu severního Valašska, lašsko-valašského a moravsko-slovenského pomezí. Čerpáme z písňových
sbírek Leoše Janáčka, Františka Sušila, Františka Bartoše, Vincence Sochy, Antonína Pustky,
Rudolfa Jandy, Věry Šejvlové i z vlastních zápisů.
Nejbohatší odkaz v písních a tancích nacházíme u Anežky Šenkové z Měrkovic, manželů Kalusových, či Marie Tobolové a mnoha dalších
významných nositelů tradic z Kozlovic a okolí.
(1. část) Markéta Velká

Sára Koke‰ová z Kozlovic boduje v soutûÏi Zpûváãek 2010!
14.—16. 5. 2010 proběhl ve Velkých Losinách
XVI. ročník prestižní celostátní soutěže ve
zpěvu lidových písní Zpěváček 2010.
Celkově se do základní soutěže přihlásilo
okolo 6000 dětí, z nichž přes regionální kola postoupilo do Velkých Losin 47 finalistů. Mezi
nimi také nejmladší desetiletá Sára Kokešová
z Kozlovic. Členka DFS Valášek se ve společenském sále Termálních lázní Velké Losiny během
sobotního semifinálového koncertu prozpívala
až do velkého nedělního finále, kam postupovaly pouze dvě desítky dětí.
Finalisté zazpívali jednu píseň za doprovodu
Brněnského rozhlasového orchestru lidových
nástrojů (BROLN) nebo muziky Gaudeamus
z Prahy a druhou píseň a capella, tedy bez doprovodu. Sedmičlenná odborná porota vedená
osobností naší folklorní scény Janem Rokytou
hodnotila hlasové dispozice soutěžících, intonační čistotu, zvládnutí regionálního stylu, projev a schopnost spolupráce s doprovodnou
hudbou. Zpěváčci vystupují samozřejmě v lidovém kroji své rodné obce. Sára zazpívala dvě lidové písně ze sběrů Vincence Sochy, předvedla
perfektní výkon a svým projevem zaujala
všechny posluchače i porotu, která ji ohodnotila a zařadila mezi 10 nejlepších dětských Zpěváčků České republiky. Přestože Sára byla nejmladší účastnicí soutěže, statečně a s obdivuhodným klidem se „poprala“ s konkurencí a vyzpívala si nejednu pochvalu. My se přidáváme

k prvním gratulantům a jsme pyšní, že máme
v kozlovickém Valášku takový talent. Přejeme Ti
Sárko hodně úspěchů a především radost ze
zpívání, které máš vedle tancování tak ráda.
Petra Prašivková, 17. 5. 2010
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Zdravím čtenáře Zpravodaje, přináším informaci o programu na festivalu EDDIE FEST KOZLOVICE 2010, který proběhne 14. 8. 2010 od 13.00 hod. v areálu hasičské zbrojnice.
Na 11. ročníku vystoupí tyto kapely:
TITANIC, DOGA, NIGHTWISH rev., RAMMSTEIN MEMBERS' CLUB, Láďa Tomis & JIŘÍ SCHELINGER revival band, KAPRIOLA, RIMORTIS, SPIDER X. Změna programu vyhrazena.
VV den festivalu bude k dispozici doprava taxislužby QUICK TAXI — tel. 800 803 804, 721 00 99 00
se zvýhodněným festivalovým tarifem 15 kč/ km — tato cena je garantována z Kozlovic do F–M
a opačně, k dispozici budou min. 3 auta, takže již nebudete mít problém s odvozem při ukončení
festivalu pro přespolní.
Těším se na Vaši návštěvu, více informací na www.eddiefest.cz, eddie@eddiefest.cz, infotel:
+420 608 230 039 EDDIE.

Mladí hasiãi soutûÏili
Závěrečný díl celoroční soutěže mladých hasičů Plamen 2009—2010 se uskutečnil v sobotu
29. května 2010 v Nošovicích. Naši obec reprezentovala v tomto ročníku celkem čtyři družstva mladých hasičů.
Dorostenci i dorostenky obsadili ve své kategorii shodně první místo a obě družstva postoupila do krajského kola.
Starší žáci skončili v konkurenci pětadvaceti
družstev okresu Frýdek–Místek na pěkném třetím místě a mladší žáci se umístili na místě čtvrtém.

Individuálního úspěchu v kategorii jednotlivců dorost dosáhli Jakub Pavlíček, který tuto kategorii vyhrál, druhé místo obsadil Adam Tabach rovněž z Kozlovic.
Naši mladí hasiči měli jako jediný sbor
v celém okrese zastoupení ve všech kategoriích,
za což patří poděkování jak soutěžícím, tak i jejich vedoucím za obětavou práci po celý uplynulý ročník soutěže. Poděkování rovněž patří
obecnímu úřadu za poskytnutí sálu OÚ v době
rekonstrukce hasičárny.
za kolektivy mladých hasičů Pavel Závodný
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Letní sezona ve Valášku
S nadcházejícími letními měsíci startuje období vůbec nejbohatší na různé folklorní festivaly
a akce. V letošním roce se do tohoto kolotoče zapojí i DFS Valášek. Zmiňovanou „sezonu“ zahájila CM Valášek 22. 5. 2010, kdy se ve Frenštátě pod
Radhoštěm konalo Setkání cimbálových muzik
Valašského království. Muzika vystoupila v odpoledním pořadu se svým programem — Písně
v obrazech ročních období a života na horách.
5. 6. 2010 vystoupí celý soubor společně
s muzikou na 15. Záhorských folklorních slavnostech v Lipníku nad Bečvou. Odpolední program začne od 14.00 hodin ukázkami typických
tanců reprezentované oblasti, dále budou následovat zvykoslovná nebo taneční vystoupení
zúčastněných souborů. Součástí akce bude také
jarmark a několik doprovodných výstav.
11. 6. 2010 zahraje cimbálová muzika na Vítání občánků v Kozlovicích, děti z Valášku, jako již
tradičně, také zatančí a zazpívají.
11. 7. 2010 nás čeká celodenní výjezd na Slovensko. Kompletní soubor se představí se svým

tanečním a hudebním programem ve skanzenu
Vychylovka, který se nachází v regionu Kysuce.
Kromě samotného folklorního vystoupení je
pro účastníky připravena prohlídka Muzea kysucké dědiny a také projížďka historickou lesní
železnicí.
Během letních prázdnin budou prázdniny
také ve Valášku. Nácviky se opět rozjedou před
koncem srpna, kdy budeme připravovat program na Sochovy národopisné slavnosti ve
Lhotce. Jako každoročně se soubor zúčastní
průvodu a také se představí v odpoledním programu Od jara až do zimy.
4. 9. 2010 DFS zatančí na Frenštátských slavnostech ve Frenštátě pod Radhoštěm a letní sezonu ukončíme vystoupením na Dni obce Kozlovice 11. 9. 2010.
S nástupem nového školního roku budou nácviky taneční složky opět pravidelné – každý
pátek. Tímto zveme do našich řad všechny děti,
které rády zpívají a tancují.
Petra Prašivková

Turistické zájezdy v roce 2010
29. května
Slezské Beskydy: Bukovec — Bahenec —
Velký Stožek 978 m — Malý Stožek 843 m — Filipka — Bystřice nad Olší. Pěší túra 13—17 km.
Chotěbuz u Českého Těšína — v archeoparku
nahlédneme jak žili Slované ve středověku,
v Rybím domě uvidíte 5 obřích akvarií a v nich
ryby našich řek a rybníků + malá akvaria s akvarijními rybičkami.
26. června
Moravskoslezské beskydy: Krásná hřebenovka: Javorový — Ropice — Ropička — Kotař —
Prašivá 18—20 km.

28. srpna
Roháče — Zverovka: výběr tur — doliny,
plesa, vrcholy.
9. října
Velká Fatra: Blatnica — Gaderská dolina —
Mažarná — Tlstá — Lubená 1413 m — Ostrá —
Muráně — oblast pozoruhodných vápencových
skalních útvarů.
Do přírody, za krásou hor a za poznáním vás zvou
Mgr. Marie Pospěchová, Mgr. Helena Tabachová

Sport
BESKYDSKÉ TURNÉ 2010
Ve čtvrtek 17. 6. 2010 začíná 1. závodem
v Rožnově p. R. 22. ročník Beskydského pohárů
žáků ve skoku na lyžích, který pokračuje v pátek
18. června 2010 v kozlovickém skokanském areálu na Táboře. Pořadatelem je lyžařský oddíl TJ

Sokola Kozlovice. Závodit se bude v šesti kategoriích dívek a chlapců. Trénink se uskuteční
od 11.00 do 15.30 hodin. V 17.00 hodin začne
zkušebním kolem závod na malém můstku K-9
m a následně na velkém můstku K-18 m.
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Vyhlášení výsledků a rozdělení cen 20 minut
po ukončení závodu.
Kozlovice budou reprezentovat: Marcel Vyvial, Dušan Doležel, Ondřej Krpec, Marcel Matušinský a zatím nejmladší David Tabach.
Pozváni byli skokanky a skokani z Čech, Moravy, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Polska

a hosté: Janda Jakub, Raška Jiří, Mazoch Jan, Sakala Jaroslav a Pavel Ploc.
V sobotu 19. 6. 2010 pokračuje turné závodem v Nýdku a finále je letos v neděli ve Frenštátě p. R.
Jménem pořadatelů srdečně zve Pavel Fizek

Hokejov˘ klub
HC má za sebou další ročník městské hokejové ligy neregistrovaných(Mhln) v Kopřivnici.
Soutěž je rozdělena na první, druhou a třetí
ligu. Kozlovice hrají 3. ligu Mhln. Soutěž se
hrála dvoukolově každý s každým, a po ní následovalo play-off. Do něj postoupila čtyři nejlepší mužstva.
Hlavním úspěchem bylo, že se nám podařilo
stabilizovat kádr a udržet všechny hráče, kteří
za nás hráli již předchozí ročník. Sezónu lze roz-

dělit na dvě části. Ta první polovina byla neúspěšná. Nedařilo se nám výsledkově a už vůbec
ne herně. Dostávali jsme hodně branek a sami
jsme neproměňovali i ty nejvyloženější šance.
Od druhé poloviny přišlo zlepšení ve všech činnostech. Hlavně jsme začali poctivě bránit a výsledky se dostavily. Dokázali jsme porazit alespoň jednou všechna mužstva kromě Bystrého.
Před koncem soutěže jsme atakovali příčky zaručující play-off, ale vinou horšího vzájemného

Stojící zleva: Michal Pavlíček, Ladislav Pavlíček, Tomáš Ulčák, Imrich Nagy, Lubomír Pavlíček,
Martin Korček, Oldřich Filip, Kamil Pustka, Tomáš Plánka.
Dole: Petr Němec, Tomáš Baletka, Petr Žáček, Radim Fajkus, Roman Janáč, Marek Šmíd a brankář
Láďa Žingor
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zápasu s Janovicemi jsme skončili po zákl.části
pátí. Ještě jsme hráli zápasy o udržení a o umístění. Páté místo jsme uhájili, ale s tímto výsledkem nejsme vůbec spokojeni. Nejlepší hráči
podle kanadského bodování byli z našeho mužstva Imrich Nagy 14 branek/8 asistencí, druhý
Petr Žáček 9/6 a třetí Tomáš Ulčák 8/5.
Příští sezónu se budeme chtít dostat určitě
do play off a atakovat co možná nejlepší umístění. Za zmínku stojí, že 3. ligu vyhráli Jestřábi
s Mošnova, kteří porazili ve finále Brušperk, ale
do 2. ligy nepostoupili, protože prohráli baráž
se Závišicemi.
Letos jsme organizovali bruslení pro děti
a veřejnost ve Frenštátě p. R. Vinou počasí se
povedlo jen jedno, které se konalo v hojné účasti. V zimních měsících tyto akce budeme opakovat, a pokud to bude možné, tak taky v Kopřivnici, kde je krytý stadion. Díky dotaci obce
jsme pořídili novou sadu dresů.
Změny nastaly taky ve vedení klubu. Starostou klubu je Petr Němec, jednatel Tomáš Ulčák

a dalšími členy výboru jsou Ladislav Pavlíček,
Kamil Pustka.
Vedení HC děkuje všem fanouškům, kteří
navštívili naše zápasy a doufáme, že v nadcházející sezóně se jejich počet zvýší. Děkujeme
také obecnímu úřadu za podporu díky dotaci
na dresy a pronájem ledové plochy.
Přijmeme mezi sebe taky nové členy. Zájemci
se můžou hlásit u P. Němce tel. 777 600 214.
Více informací taky najdete na www.hokej-kozlovice.cz,nebo www.mhliga.webnode.cz, kde
jsou všechny statistiky a výsledky všech lig.
Konečná tabulka sezóny 2009/10
1. místo Jestřábi
2. místo Brušperk
3. místo Bystré
4. místo Janovice
5. místo Kozlovice
6. místo Lahvators
7. místo Tatra
Tomáš Ulčák

FC Kozlovice
Vážení sportovní přátelé,
v nadcházejících dnech končí naše jarní část
soutěžního ročníku 2009—2010, proto je ještě
brzy na její zhodnocení. Nicméně v letní přestávce Vás chci pozvat na celodenní fotbalový
turnaj dorostenců, který máme naplánovaný na
26. června. Téhož dne se uskuteční fotbalový
turnaj benjamínků v Chropyni, kterého se rovněž naši nejmenší zúčastní. 10. července zajíždíme na družební návštěvu do Kozlovic u Přerova.
Na všechny naše akce Vás srdečně zvu. O těchto
a jiných dalších našich aktivitách a našem vnitřním životě se více dovíte z našich nových webových stránek, které najdete na www.fc-kozlovice.cz Těšíme se na Vaši odezvu a inspiraci.
Protože se blíží léto, přeji Vám jménem fotbalového klubu příjemné strávení dovolené a volného času.
Ing. J. Herot, předseda FC
Družstvo dorostu hraje okresní soutěž. Po
podzimní části byli v tabulce na 4. místě. Zimní
příprava začala v lednu v tělocvičně a od začátku března se dorosti přesunuli ven. Během
zimní přípravy se chlapci zúčastnili halového
fotbalového turnaje v Brušperku v rámci Zimní
ligy, kde odehráli čtyři utkání.
V jarní části soutěže mají zatím odehrány 4
zápasy. Víc jim bohužel počasí nedovolilo.

Z těchto čtyř zápasů byly tři vítězné a jedna prohra. V tabulce jsme se posunuli na 2. místo.
Doufám, že se nám bude dařit i ve zbývající
části jara a tuto pozici si udržíme. To jim přeje
nejen trenér, ale i výbor FC.
Josef Piskoř, trenér
Pohled do zákulisí starších žáků za období
jara 2010 nabízí celou řadu pozitivních změn.
Posuďte sami.
Naši starší žáci (kategorie 12—15 let) hrají
okresní soutěž pod vedením trenéra Martina
Tabacha a vedoucího mužstva Rostě Křístka.
V tabulce jim patří 5. místo se 6 body.
Na podzim se scházelo 11 chlapců a 4 děvčata, která mohou hrát registrovaně za chlapce do
15 let. Dál už mohou hrát jen za ženy. Po podzimu byli žáci na 6. místě průběžné tabulky, a to
jen díky nesehranosti dětí, které si na sebe
herně zvykaly. Po ukončení podzimní části jsme
využili k posílení fyzického fondu nabídnutou
chatu od p. M. Bally na dvoudenní soustředění
za účelem kolektivního a relaxačního utužení.
Přes den děti absolvovaly fyzicky náročná cvičení, a poté na nás čekala večerní návštěva
GIFF arény v kotelně ve Frýdlantě n. O. Tam si
děcka užila bazénu, vířivky a jiných relaxačních
programů.
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V zimní přípravě nám posloužila naše nová
tělocvična, kterou jsme využívali 2× týdně po 1
hodině. Z kraje letošního roku jsem se zúčastnili dvou turnajů v Brušperku a jednom v Ostravě.
Zmíním se o turnaji v Brušperku, kde kluci hráli
výborně a jako jediní porazili kluky z Frýdlantu
n. O. a skončili na pěkném 3. místě. V průběhu
jarní soutěže se nám výrazně zlepšila docházka
kluků! Je namístě poděkovat rodičům za jejich
vstřícný postoj. Také se nám rozšířil kádr o další
velice nadějné chlapce ročníku narození 1999,
kteří v létě končí věkovou kategorii „starší benjamínci“ (do 12 let) a už teď hrají za starší žáky
a sbírají tak nové zkušenosti ve vyšší kategorii.
Díky tomu, nám na tréninky chodí i 16 dětí, což
je úžasné. To nelze porovnat s účastí na trénincích na podzim. Po šesti kolech nám patří 5.

místo v tabulce, kdy jsme dvakrát porazili Hukvaldy 3:0 a Ostravici 2:0, ale i 4× prohráli. Ty
prohry jsou dány také tím, že věková kategorie
st. žáků je 12—15 let a každý rok rozdílu věku
hraje velkou roli. Však až budou o rok starší, tak
jim ty porážky zase vrátíme. Našimi střelci na
jaře jsou: Fojtík Jaroslav 4 branky, Chýlek Martin 3 branky, po jedné dali Doležal Petr a Navrátilová Katka. Jediné co nás mrzí, je pramalý
zájem rodičů o to, najít si chvilku času a přijít se
podívat, jak jsou jejich děti šikovné, a povzbudit
je v jejich snaze. Na utkání chodí jen malá část
rodičů (a to je veliká škoda!) a těm za jejich
zájem velice děkujeme. A Vás ostatní, co jste si
na utkání svého syna nebo dcery ještě nenašli
čas, zvu na naše další jarní utkání.
Martin Tabach a Rosťa Křístek

Volejbal
Jak dopadla jarní část krajského přeboru II.
třídy žen? Družstvo žen sehrálo celkem pět utkání, z toho tři na půdě soupeřů (Raškovice,
Štramberk, Frýdek–Místek) a dvě na domácím
hřišti, což je poměrně málo. Doma jsme přivítaly celek z Kunčic pod Ondřejníkem, nad kterým
jsme zvítězily poměrem 3:1 a 3:0. V druhém domácím zápase jsme podlehly favoritkám z Nového Jičína 0:3 a 0:3. Po těchto utkáních jsme se
umístily na pátém místě, se kterým nejsme spokojené. O konečném pořadí rozhodne až duel
s Karvinou. První dvojzápas jsme sehrály v Karviné. Zvítězily jsme 3:2 a 3:0, přestože jsme se
nestihly rozcvičit. Druhé kolo se uskuteční
u nás, a to 22. 5. 2010. Chtěly bychom upozornit
na naše nové webové stránky: www.volejbalkozlovice.webnode.cz, kde se o nás dozvíte více.
Tvůrcem těchto stránek je Mirek Vyvial. Jemu
tedy patří naše díky také za to, že je dál bude
spravovat a pomůže nám tak se nejen v obci
zviditelnit. Také jsme získaly sponzora pana
Aloise Žáka, který nám zakoupil nové dresy
a podle možností nás bude sponzorovat dál.
Tímto bychom se chtěly obrátit i na ostatní

podnikatele a fanoušky ženského volejbalu,
kteří by měli zájem přispívat, třeba i malou
částkou, na naši činnost. Od příští sezóny si slibujeme větší návštěvnost při domácích utkáních a s tím spojené i lepší výsledky (umístění
do třetího — čtvrtého místa). Naše družstvo
hraje ve složení: Bednářová Alena, Bednářová
Hana, Eliášová Martina, Jasenská Barbora, Krpcová Magdaléna, Muchová Marika, Vyvialová
Hana, Žáčková Vlasta, Žáková Renáta a Žáková
Veronika pod vedením Ing. Vlastimila Fojtíka,
kterému tímto děkujeme.
Marika Muchová

Florbal v Kozlovicích v roce 2010
Florbal v Kozlovicích v letošním roce vstoupil
do nové etapy. Dnem 26. 2. 2010 vzniklo nové
dobrovolné sdružení občanů s názvem FbC
Kozlovice. V roce 2002 se v Kozlovicích založil
florbalový klub se řady fanoušků a obdivovatelů. Dnes čítá členská základna přes 40 členů

a provozuje a pořádá pravidelné tréninky pro 3
věkové generace — mladší žáci, muži a manželské páry. Zájmem našeho klubu není jen tréninková činnost, ale chceme se rovněž podílet
na rozvoji veřejného života, kultury a sportu
v obci. V souvislosti se vznikem samostatného
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subjektu požádal FbC Kozlovice o vstup do
České florbalové unie a v nejbližších dnech požádá i o vstup do ČSTV.
A jak fungují jednotliví hráči ve svých věkových kategoriích?
Mladší žáci se letos zúčastnili přeboru České
obce sokolské pořádané ve Frýdlantě n. O. Přebor byl zahájen počátkem letošního roku, kdy
bylo pořádáno několik kol vzájemných zápasů,
kdy do dalšího přeboru již v rámci celé Moravy
postoupil 1. v pořadí Frenštát p. R. a 2. místem
si zajistili postup hráči našeho týmu z Kozlovic.
Další kolo přeboru se konalo dne 17. 4. 2010,
opět ve Frýdlantě n. O., již za účasti hráčů z celé
Moravy. I v tomto jednodenním klání naši hoši
dokázali, že jsou schopni se herně rovnat s týmy
jako Brno, Znojmo apod. Ze 4 zápasů byli neúspěšní jen v jednom a podlehli pouze hráčům
z Brna. I přes tento vynikající výsledek však nakonec rozhodlo celkové skóre zápasů a naši
hoši si odvezli z Frýdlantu bronzový pohár. Určitě si však všichni zaslouží velkou pochvalu za
vynikající herní nasazení a bojovnost.

Kozlovice
Juniorští hráči a muži se od letošního září
pokusí změřit síly v sedmé lize ČFbU. O průběhu těchto zápasů budeme rovněž na našich
stránkách informovat. V současné době probíhá tréninková příprava. Základnu členů FbC
Kozlovice zastupují i ženy, a to v celkovém
počtu 7 hráček.
Naší základní společnou aktivitou je samozřejmě provozování tohoto vysoce akčního
a náruživého sportu, ale chceme v Kozlovicích
přispět i k dalším kulturním a společenským
aktivitám. Chceme se spolupodílet na pořádání
akcí pro děti, (a to nejen z vlastních řad) ale
i pro dospělé. V příštím školním roce nás čeká
spousta nových výzev — hodláme se účastnit
regionálních soutěží, mladších i starších hráčů.
Určitě budeme potřebovat materiální i duševní
podporu. Proto bychom chtěli poděkovat radě
obce Kozlovice za přidělenou dotaci, kterou určitě smysluplně využijeme pro všechny členy,
a v neposlední řadě děkujeme všem fanouškům, převážně z řad rodičů, za jejich podporu.
Horymír Kabát
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KOUPÍME
rodinný dům nebo pozemek
k výstavbě RD v Kozlovicích
a okolí.
Cenu respektujeme,
solidní jednání.

Kontakt 777 822 942
PÁLENICE FRÝDEK–MÍSTEK
se sídlem v bývalém SELIKU (Pionýrů 839) v MÍSTKU
zahájí letošní sezónu 16. srpna 2010
Ovoce k výrobě destilátu začneme přijímat a vykupovat od 16. srpna 2010
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 132 Kč.
Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu (po předchozím objednání).
CENÍK:
Koncentrace ALC/VOL
1 litr/ 50%
Cena za vypálení z vlastního kvasu
120 Kč
Cena za vypálení z dodaného ovoce
132 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 • 558 431 700
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VÝKUPNA
KOVOVÉHO
ODPADU
PALKOVICE
PROVOZOVNA U OBECNÍHO ÚŘADU
Palkovice 793
• Váš kovový odpad vykoupíme za nejvyšší
ceny
• Vážíme na autováze do 30 t
• Provádíme demontážní práce
• Možnost individuálního odvozu po domluvě

Otevírací doba:
Po
12.30—17.00
Út—Pá 8.00—16.00
So
9.00—12.00
tel. 724 592 013

www.delkos.cz
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Udělejte si radost a zařiďte si zahradu nově
Jen co vysvitlo sluníčko, většina majitelů rodinných domů začala se
zvelebováním svých zahrad a při provádění jarního úklidu možná
zjistila, že by se pro chvíle odpočinku hodil třeba nový altánek.
Nebo ten starší potřebuje opravit, popřípadě obnovit nátěr, aby chvíle
strávené v něm byly opravdovým požitkem.

Možná byste chtěli udělat radost svým malým dětem novou skluzavkou,
houpačkou, šplhací stěnou nebo jiným novým dětským prvkem. Děti byste
určitě potěšili i novým pískovištěm. Možná by to chtělo zahradu vybavit
nějakou pergolou nebo lavičkou pro pohodlné posezení
při sledování dovádění těch nejmenších.
Pro sportovně založené děti můžete nechat část zahrady vybavit
sportovními prvky jako jsou fotbalové, popř. hokejové, branky,
streetballové koše či záchytné sítě.
To vše umí a rád pro vás bude realizovat provoz Technická správa
TS a. s. Zkušení zaměstnanci tohoto provozu vás navštíví, v průběhu
bezplatné konzultace s vámi projednají vaše představy a na základě nich
vám předloží návrhy, které v dohodnutých termínech
a požadované kvalitě provedou.
Také pokud jste našli díru v plotě nebo jste se rozhodli oplotit svůj „hrad“,
můžete se na tento provoz s důvěrou obrátit.
Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek,
tel. 558 443 216, 731 196 561, e—mail: info@tsfm.cz,
www.tsfm.cz
NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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Charita Frýdek — Místek, Poradenské centrum
—
—
—
—
—

Trápí vás osobní problémy a potřebovali byste se o nich poradit?
Zadlužili jste se a nedaří se vám půjčky splácet?
Nevíte jaká máte práva při propuštění ze zaměstnání?
Koupili jste při prodejní akci nevýhodně zboží, které vlastně nepotřebujete?
Potřebujete poradit při uzavírání nájemní smlouvy?

Tyto a podobné problémy často přivádějí lidi různého věku do Poradenského centra, které sídlí ve
Frýdlantu nad Ostravicí. Svou situaci zde mohou řešit se sociální pracovnicí nebo s psychoterapeutkou. Naše služby jsou bezplatné a při návštěvě ani nemusíte uvádět své jméno nebo bydliště. Zřizovatelem je Charita Frýdek–Místek.

Poskytujeme tyto služby:

• sociálně právní poradenství v oblastech:
❍ pracovněprávní vztahy
❍ majetkoprávní vztahy
❍ rodina, rodinné právo a mezilidské vztahy
❍ sociální dávky, pomoc a pojištění
❍ bytová problematika
• dluhové poradenství:
❍ informace o možnostech řešení situace při zadlužení
❍ pomoc při sestavování splátkových kalendářů
❍ pomoc v korespondenci s věřiteli a exekutory
❍ pomoc s podáním návrhu na povolení oddlužení
❍ informace a rady těm, kdo uvažují o zadlužení
❍ odpovědi na dotazy dlužníků a věřitelů
• rodinné poradenství a psychoterapii v situacích:
❍ prožívání náročných životních období
❍ vztahových problémů
❍ konfliktních situací v rodině
❍ mezigeneračních nebo výchovných obtíží
❍ psychosomatických problémů
Kde nás najdete:
Poradenské centrum najdete ve Frýdlantu n. O., ve staré budově městského úřadu,
vchod z parku (v patře nad notářstvím).
Konzultační hodiny:
Pondělí:
7—11
13—18
Úterý:
13—15
Středa:
7—11
13—18
Čtvrtek:
7—11
V pondělí a ve středu od 16 hod. pouze pro objednané.
Kontakty:
Poradenské centrum
Náměstí 3
739 11 Frýdlant n. O.
telefon: 595 171 681
mobil: 737 627 827 (sociálně právní a dluhové poradenství)
603 356 766 (rodinné poradenství a psychoterapie)
email: poradna.frydlant@centrum.cz
web:
www.fm.charita.cz/poradna

44

Kozlovice

Vydává: Obec Kozlovice. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Spolupracuje: Mgr. Kateřina
Lepíková. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 24. září 2010.
Příspěvky dodané po termínu a bez uvedení autora nebudou zveřejněny — za správnost příspěvku
odpovídá autor.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

