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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ustavující zasedání nového zastupitelstva
obce mě opět zvolilo na pozici starosty obce
Kozlovice. Vzhledem k tomu, že volby jsou tím

hlavním měřítkem naší práce, jsem velice rád,
že jsem ve Vašem hodnocení uspěl. Děkuji.
Zároveň chci vyjádřit potěšení z toho, že
mým nejbližším spolupracovníkem zůstal pan

Radostné Vánoce, zdraví a úspěšný rok 2011 svým čtenářům přeje
redakční rada Zpravodaje.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 1. března 2011
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Lumír Červenka, který byl také znovu zvolen do
funkce místostarosty obce.
V minulém čísle Zpravodaje jsem všem děkoval za spolupráci za uplynulé období. Nyní Vás
chci k této spolupráci opět vyzvat a přizvat, protože jedině společným úsilím a zájmem (a není
to fráze) můžeme zase něco nového vybudovat
či organizovat.
Podrobné výsledky voleb naleznete uvnitř
Zpravodaje.
Co se děje, dělo nebo bude dít?
— Máme zpracovaný rozpočtový výhled obce
na deset let dopředu, který nám dává představu o možnostech dalšího vývoje a rozvoje obce. Připravujeme plán práce a rozpočet
na příští rok. Zdá se, že i přes veškerou výstavbu a práce, které v obci probíhají, zůstane na konci roku v rozpočtu několikamilionová rezerva. Pokud vezmeme v úvahu, že
nám ještě nebyla vyplacena celá dotace na
realizaci projektu opravy hasičárny a některé jiné projekty (cca 2,5 mil. Kč), tak můžeme konstatovat, že finanční situace obce
není špatná.
Další velmi dobrá zpráva je, že se nám podařilo získat navýšení dotace z Ministerstva
zemědělství na budování kanalizace o 10 %,
což znamená částku 7,4 mil. Kč!
— Celý příští rok bude ovlivněn pokračováním
výstavby nové splaškové kanalizace. V současné době jsme proti schválenému harmonogramu prací v předstihu. Termín dokončení je prozatím stanoven na 30. 6. 2011.
Práce budou pokračovat průběžně dále
v závislosti na počasí. Nyní už se bude jednat o výkopy především v našich místních
komunikacích.
Během zimy proběhnou důležitá jednání,
která doufám povedou k předčasnému povolení užívání stavby a vy budete moci v jarních měsících vyřizovat povolení a realizovat vlastní přípojky. O této možnosti budete
včas informováni.
— V pátek 19. 11. 2010 proběhlo „ostré“ taktické cvičení hasičů. O cvičení nebyl dopředu
nikdo informován (jen ředitelka školy). Cvičení mělo prověřit průjezdnost místních komunikací a zásah ve sklepních prostorách
školy. Zásah byl proveden v dýchací technice, protože prostory školy byly zcela zakouřeny (nulová viditelnost). Úkolem hasičů
byla lokalizace a likvidace simulovaného

Kozlovice
požáru, vyhledání a ošetření osob. Po skončení zásahu bylo provedeno vyhodnocení
a zhlédnuto video, protože se celé cvičení
natáčelo.
Průjezdnost místních komunikací byla docela vyhovující, za což občanům děkuji.
Věřím, že už všichni pochopili, že průjezdnost pro složky integrovaného záchranného
systému (hasiči, záchranka, policie) musí
být vždy zajištěna, protože může jít o život.
V zimních měsících se navíc jedná o průjezdnost techniky pro zimní údržbu. Pokud
neprojedeme, nejsme schopni komunikaci
vyhrnout a následně tam třeba neprojede
sanitka. To si snad nikdo nechce vzít na svědomí!
— Dokončujeme projekt Turistický informační
systém obce, který zahrnuje informační
šipky, nové plakátovací plochy a instalaci
pěti nových webkamer v obci (viz odkaz na
našich internetových stránkách).
Proběhlo vítání nových občánků a nová
akce „Rozsvícení vánočního stromu obce“
v areálu Fojtství.
Před námi je jedna z největších akcí v roce,
a to Vánoční jarmark a festival Souznění. Na
území obce proběhne v sobotu 18. 12. 2010
v prostoru před nákupním střediskem,
v prostorách budovy OÚ a v areálu Fojtství
(bližší informace uvnitř Zpravodaje).
Vážení spoluobčané, pokud se nesetkáme
osobně, chci Vám popřát klidné prožití svátků
vánočních a celého příštího roku 2011.
Ing. Miroslav Tofel, starosta
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Zprávy z obce
V˘sledky voleb do Zastupitelstva obce Kozlovice na období 2010—14
ODS
KDU-ČSL
ČSSD
Účast

Horní část % Střed obce %
49,43
52,12
28,68
24,96
21,89
22,92
51,23
58,87

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty
11. (x
12. (x
13. (x
14. (x
15.
16.
17. (x
18. (x
19.
10.
11. (x
12.
13. (x
14.
15.(x
16.(x
17.(x
18.
19.(x
20.(x
21.(x
22.(x
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Tofel Miroslav Ing.
Červenka Lumír
Král Libor
Cviček Václav Ing. arch.
Čabaj Milan
Hanzelka Milan Ing.
Nevludová Lenka Bc.
Pustka Kamil
Švrček Radovan
Vašenda Lukáš
Krpec Martin
Peloušek Petr
Eliáš Ondřej
Hrnčárek Zdeněk
Pustka Stanislav
Holub Václav
Konečný Ludvík
Sojčák Patrik
Pustka Štěpán Mgr.
Ulčák Tomáš
Klímek Josef Ing.
Gola Lukáš Mgr.
Pindel Petr Ing.
Kocián Marek DiS.
Kladiva Milan
Socha Pavel
Tabachová Lenka
Sýkora Pavel
Vašenda Václav Bc.
Krpec Miroslav Ing.
Vašendová Markéta Mgr.
Bílek Milan
Křístek Rostislav
Tobola Pavel
Pištek Ondřej
Doležal Miroslav
Krpec Michal
Štefek Josef
Balla Miloš
Škuta Pavel

Dolní část % Obec celkem % Obec celkem hlasy
48,72
50,72
9369
23,28
25,15
4647
27,99
24,11
4454
53,32
55,82
(x-mandát)
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
ČSSD
KDU-ČSL
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD

949
844
809
742
649
638
583
582
580
555
533
530
496
490
452
430
391
389
385
383
352
342
341
337
331
330
329
327
318
312
311
311
309
291
283
281
272
260
247
234
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41.
42.
43.
44.
45.

Tabach Tomáš
Rozehnal Radek
Krpec Jan
Vašendová Marie
Košařová Magdaléna DiS.

KDU-ČSL
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

230
205
193
159
155

(Mandáty se přidělují po přepočtu dle volebního zákona)

Zvolení zastupitelé

strana

hlasy

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
KDU-ČSL
ČSSD
KDU-ČSL
ČSSD

949
844
809
742
583
582
533
496
452
430
391
385
383
352
342

Tofel Miroslav Ing.
Červenka Lumír
Král Libor
Cviček Václav Ing. arch.
Nevludová Lenka Bc.
Pustka Kamil
Krpec Martin
Eliáš Ondřej
Pustka Stanislav
Holub Václav
Konečný Ludvík
Pustka Štěpán Mgr.
Ulčák Tomáš
Klímek Josef Ing.
Gola Lukáš Mgr.
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Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kozlovice (11. 11. 2010) zvolilo:
Starostou obce a členem rady obce
Miroslava Tofla Ing. (ODS)
Místostarostou obce a členem rady obce
Lumíra Červenku (ODS)
Členy rady obce
Libora Krále (ODS)
Stanislava Pustku (KDU-ČSL)
Štěpána Pustku Mgr. (KDU-ČSL)

Připravil Jiří Peloušek

Zpráva velitele v˘jezdové jednotky hasiãÛ Kozlovice
V letošním roce pracovala výjezdová jednotka v počtu 24 členů. Z tohoto počtu je 5 velitelů,
7 strojníků a 12 hasičů.
Jako každý rok probíhalo školení všech členů
jednotky a cyklické školení velitelů a strojníků,
jehož součástí je přezkoušení pro obnovení odborné způsobilosti. Hasiči se také nevyhnuli
každoročním preventivním prohlídkám.
Dále byla připravena 2 taktická cvičení. První
se konalo v Rychalticích, jednalo se o požár zemědělské budovy s dálkovou dopravou vody,
a druhé v Kozlovicích, kde bylo cílem prověřit
průjezdnost některých komunikací a následně

likvidovat nahlášený požár v šatnách základní
školy.
Kromě těchto povinných aktivit jednotka prováděla čištění místních komunikací, pomáhala
při rekonstrukci hasičské zbrojnice, čistila kanály,
prováděla dovoz vody,… Letos jsme byli operačním střediskem povoláni k 27 událostem. Z toho
bylo 12 požárů a 15 technických pomocí (spadlé
stromy, čerpání vody, vyproštění aut, likvidace
bodavého hmyzu, evakuace osob a další).
Na závěr bych chtěl všem členům za odvedenou práci poděkovat.
Pavlát T., velitel JSDH Kozlovice

Kozlovice
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Vítání nov˘ch obãánkÛ
V pátek 26. listopadu proběhlo v sále obecního úřadu slavnostní vítání nových občánků naší
obce, narozených od června do října tohoto
roku. Přivítali jsme 16 dětí, tentokrát 9 děvčátek
a 7 chlapců. Rodiče dětí obdrželi od obce částku 3 000 Kč, malý dárek a maminky kytičku.
Za zpestření programu děkujeme souboru
Valášek a jeho muzice.

Rodičům přejeme při jejich výchově hodně
radosti a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.

Noví občánci narozeni od září do listopadu:
Anna Klímková
Nikol Uhrová
Štěpán Strache
Stela Vaverková
Vojtěch Cviček
Natálie Závorková
Martin Borák
Ela Güngör

Naši jubilanti
Své významné životní jubileum oslavili v měsíci říjnu a listopadu a oslaví v měsíci prosinci tito
naši občané:
paní Marie Krpcová
paní Štěpánka Jarotková
paní Božena Urbišová
paní Marie Stanková
pan Miroslav Tkáč
paní Marie Slípková
pan Josef Červenka
pan Jan Vašek
paní Jaroslava Kociánová
pan Jan Fojtík
paní Ludmila Vyvialová

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

paní Božena Pustková
paní Emilie Ermisová
paní Vlasta Fucimanová
pan Jan Červenka
paní Štěpánka Krpcová
pan Jaroslav Chýlek
paní Jaroslava Holubová
paní Marie Koníčková
paní Anežka Špačková
pan Oldřich Tkáč
paní Anežka Hrnčárková

84 let
84 let
84 let
85 let
87 let
88 let
88 let
89 let
90 let
91 let
98 let

Zlatou svatbu, padesát let společného života, oslavili v měsíci říjnu manželé Jan a Irena Kovářovi, Bohumír a Jindřiška Toflovi, Metoděj a Marta Tobolovi a Alois a Věra Kociánovi, v měsíci listopadu Ladislav a Ludmila Blablovi.
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a hodně životního elánu.

Kozlovice
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Od konce září do listopadu nás navždy opustili:
ve věku 75 let pan Milan Najdek
ve věku 85 let pan Miroslav Trojáček
ve věku 58 let pan Vladislav Boháč
ve věku 61 let pan Ladislav Hrnčárek
ve věku 68 let paní Věra Michálková
ve věku 78 let paní Marie Pavlíčková
ve věku 78 let paní Božena Krpcová
Rodinám zesnulých vyjadřujeme touto cestou hlubokou soustrast.

Věra Pustková

Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
18. 12. 2010
22. 12. 2010
26. 12. 2010
26. 12. 2010
31. 12. 2010
08. 01. 2011
14. 01. 2011
15. 01. 2011
16. 01. 2011

…
…
…
…
…
…
…
…
…

Souznění 2010
Adventní koncert
Turnaj ve stolním tenise
Mejdan 2010
Silvestr ve Valašském pivovaru
Hasičský ples SDH Měrkovice
Zájezd do divadla
Myslivecký ples
Dětský karneval

22. 01. 2011
29. 01. 2011
05. 02. 2011
11. 02. 2011
25. 02. 2011

…
…
…
…
…

Valašský bál
Farní ples
Hasičský ples
Divadelní ples — maškarní
Poslední ples

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

Informace z knihovny
Blíží se doba vánoční, doba klidu a odpočinku a také čas na přečtení knihy. Přijďte si vybrat
do naší knihovny, kde naleznete řadu zajímavých titulů a také načerpáte inspiraci z knih, či
periodik.
Počet návštěvníků v knihovně stále narůstá.
Svědčí o tom fakt, že počet návštěvníků do uzávěrky tohoto čísla byl 3 345 a bylo 11 425 výpůjček.
Nejčtenější knihou v oddělení pro dospělé je
Lékařka od autora Gordon Noah. Byla zapůjčena 21×.
V oddělení pro děti a mládež je to titul V kouzelném světě poníků, vypůjčen byl 10×.
Knihovna rovněž vlastní dvě knihy s autogramem prezidenta naší republiky Václava Klause
a s vepsaným věnováním kozlovickým obča-

nům. Jsou to tituly s názvem Obhajoba zapomenutých myšlenek a Rok sedmý — projevy,
články, eseje. Tuto knihu nám pan prezident
poslal darem.
V knihovně se i nadále prodávají publikace
220. výročí Měrkovic a Kozlovice dědina valašských vojvodů a také suvenýry a oděvy s logem
naší obce, které mohou být inspirací na dárek
k Vánocům.
V době vánočních prázdnin bude knihovna
uzavřena od 23. 12. 2010 — 4. 1. 2011. Poslední
výpůjční den v tomto roce bude středa 22. 12.
2010 a první výpůjční den v nastávajícím roce je
5. 1. 2011.
Přeji vám hezké prožití svátků, klid a mír
v srdcích
Danuše Holubová, knihovnice.

Kozlovice
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Podûkování Diakonie Broumov
Vážení přátelé,
chceme Vám tímto upřímně poděkovat za
možnost uspořádání sběru humanitárního materiálu.
Zejména chceme vyzdvihnout obětavou
pomoc Vašich občanů, kteří významnou měrou
podpořili naši činnost a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod naší organizace, kde jsou tito lidé zaměstnáváni.
Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek znamená pro naši práci velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc — výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se
bez pomoci druhých neobejdou.

Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených
na občany v krizových životních situacích na
celorepublikové úrovni.
V posledních letech nacházejí naše projekty
a programy podporu také v grantech EU. Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb byla
ohodnocena také udělením certifikace ISO
9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění,
úprava a prodej použitých oděvů a domácích
potřeb“ a „Poskytování sociálních služeb“.
Bližší informace o naší činnosti najdete na
www.diakoniebroumov.org.
Těšíme se na další spolupráci.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

Informujeme obãany, Ïe Obecní úfiad Kozlovice bude v pátek
dne 31. 12. 2010 uzavfien.
Děkujeme za pochopení
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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 — 23. 8. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
1. Starosta informoval radu o postupu prací na
hasičárně (v souladu s harmonogramem, byla
podána žádost o průběžné vyúčtování) a na kanalizaci (v souladu s harmonogramem, časté
poruchy na vodovodu v souvislosti s výkopovými pracemi).
Rada bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Radě byl předložen dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Reg. rady — hasičárna (přesun části investičních nákladů do
neinvestičních).
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Reg. rady a pověřuje
starostu jeho podpisem.
3. Byla předložena žádost o pronájem sálu a přilehlých místností za účelem konání krmášové
zábavy.
Rada souhlasí s pronájmem sálu a přilehlých
místností za účelem konání krmášové zábavy
dne 3. 10. 2010 panu L. Chlebkovi, 739 51 Vojkovice 102.
4. Rada projednala stav rozpočtu a návrh rozpočtových změn.
Rada schvaluje předložené rozpočtové změny
v celkové výši 273 000 Kč — viz příloha zápisu.
5. Byla předložena žádost o proplacení kuchyňského sporáku v hodnotě 8 199 Kč, který si zakoupila nájemnice v obecním bytě (Kozlovice
čp. 350). Byl předložen účet z roku 2007.
Rada s proplacením nesouhlasí. Předložen byl
totiž účet tři roky starý, a navíc nájemník porušil regule nájemní smlouvy.
6. Radě byl předložen seznam vedoucích, které
spolky navrhly pro udělení odměny na základě
schválené výzvy radou obce (08—2010 dne
19. 4. 2010).
Rada obce schvaluje seznam navržených vedoucích na odměnu — viz příloha. Rada schva-

luje odměnu ve výši 2 000 Kč každému vedoucímu formou darovací smlouvy.
7. Byla předložena žádost o pronájem části
obecního pozemku parc. č. 1863/3 k. ú. Kozlovice, za účelem pěstování zemědělských plodin.
Rada schvaluje záměr pronájmu části obecního
pozemku parc. č. 1863/3 k. ú. Kozlovice.
8. Byla předložena žádost o pronájem nebo odkoupení obecního pozemku parc. č. 1986 k. ú.
Kozlovice (chatoviště).
Rada obce pronájem neschvaluje a žádost
o odkup postupuje ZO. Rada se domnívá, že by
měl být prodej uskutečněn po stanovení nových cen obecních pozemků.
9. Radě byla předložena žádost o rozšíření obytné plochy bytu č. 5 v bytovém domě čp. 350.
Rada obce schvaluje rozšíření obytné plochy
bytu č. 5 v bytovém domě čp. 350.
10. Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou k 31. 8. 2010 části pozemku parc. č.
1856/2 k. ú. Kozlovice.
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
dohodou k 31. 8. 2010 části pozemku parc.č.
1856/2 k. ú. Kozlovice.
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
dohodou k 31. 8. 2010 části pozemku parc. č.
1856/2 k. ú. Kozlovice.
11. Radě byla předložena žádost o přidělení
bytu v bytovém domě č. p. 350.
Rada bere žádost na vědomí a konstatuje, že
v současné době není žádný byt volný.
12. Rada schvaluje pronájem sálu a přilehlých
místností za účelem pořádání taneční zábavy se
skupinou HEC panu Davidu Ptáčkovi na den
4. 9. 2010.
13. Byla předložena žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 121/2 k. ú. Kozlovice.
Rada postupuje žádost ZO. Rada se domnívá, že
by měl být prodej uskutečněn po stanovení nových cen obecních pozemků.

Kozlovice
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Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 20. 9. 2010
Jednání se zúčastnili čtyři členové rady (omluvena Mgr. Minksová Jaroslava)

Rada schvaluje pronájem bytu č. 1 v objektu čp.
350, a to od 1. 10. 2010.

1. Starosta informoval radu o postupu prací na
kanalizaci (v souladu s harmonogramem).
Probíhá oprava MK pila směr Lhotka — nová
technologie (vápnění, recyklát)
Rada bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.

8. Rada rozhodla o přijetí účelové neinvestiční
dotace určené na úhradu výdajů jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2010 od
Moravskoslezského kraje v celkové výši 24 400
Kč za podmínky, že zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí této dotace.

2. Rada obce Kozlovice souhlasí s bezplatným
použitím pozemků parc. č. 832/2, 832/3,
3943/3, 846/4, PK 832, 844/1, 846, 842/3, 842/8,
3943/3, 845/3 k. ú. Kozlovice pro účely pořádání Memoriálu Radovana Boráka. Termín říjenlistopad 2010 dle počasí. Po skončení akce
budou pozemky uvedeny do původního stavu.
Při pořádání akce je nutno dodržet veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy.
3. Rada souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene pro uložení tlakové
kanalizační přípojky v obecní parcele č. 3943/5,
a to za úplatu 500 Kč jednorázově.
4. Radě byla předložena smlouva úplatná o zřízení věcného břemene mezi obcí Kozlovice
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8,
405 02 Děčín v předmětu uložení a provozování
energetického zařízení Kozlovice, Zahradníčková — příp. k NN, IP-128000176/1, které se nachází v obecním pozemku p. č. 3967/6. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve
výši 1 200 Kč včetně DPH.
Rada s předloženou smlouvou o zřízení věcného břemene souhlasí a pověřuje starostu jejím
podpisem.
5. Radě byla předložena žádost o uzavření budoucí smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene a o právu stavby Kozlovice, Tofel-Toflová —
přípojka NN mezi obcí Kozlovice a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Rada s předloženou smlouvou o uzavření budoucí smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene a o právu stavby Kozlovice, přípojka NN
souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.
6. Rada souhlasí s ukončením nájemního vztahu
z obecního bytu č. 1 k 30. 9. 2010 (dohodou).
Vratka příspěvku Finanční pomoc na obnovu bytového fondu bude krácena o čtyři dvanáctiny.
7. Radě byly předloženy žádosti o přidělení
obecního bytu.

9. Byla předložena žádost o odkoupení části
obecního pozemku parc. č. 2901/3 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby garáže.
Rada doporučuje prodej části obecního pozemku a žádost postupuje ZO. Rada se domnívá, že
by měl být prodej uskutečněn po stanovení nových cen obecních pozemků.
10. Rada obce nedoporučuje prodej obecního
pozemku p. č. 3914 k. ú. Kozlovice a žádost postupuje ZO.
11. Radě byl předložen dopis firmy Beskyd Agro
a. s. Palkovice 619 o jejich zájmu pronajmout
pozemky ve vlastnictví obce Kozlovice za účelem zemědělského obhospodařování.
Rada bere dopis na vědomí a konstatuje, že na
obhospodařování zemědělských pozemků ve
vlastnictví obce má řádnou nájemní smlouvu
Zemědělské družstvo Kozlovice a zatím není
důvod tuto smlouvu vypovídat.
12. Rada schvaluje panu Václavu Veličkovi, Janáčkova 1454, Frýdlant nad Ostravicí pronájem
místnosti v budově Obecního úřadu (bývalá
pošta) za účelem provozování vyučování autoškoly.
13. Rada schvaluje pronájem sálu a přilehlých
místností panu Tomáši Machálkovi za účelem
pořádání divadelního představení souboru
Serum Frýdek–Místek dne 6. 11. 2010.
14. Radě byla předložena žádost Základní a Mateřské školy Kozlovice o pronájem sálu OÚ dne
12.10.2010 v dopoledních hodinách za účelem
uskutečnění divadelního představení pro žáky
I. a II. stupně.
Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice pronájem
sálu OÚ.
15. Radě byla předložena žádost Základní a Mateřské školy Kozlovice o schválení výjimky
z počtu žáků ve školním roce 2010/2011 v 7.
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třídě na 31 žáků. Zvýšeným počtem žáků nebude snížena kvalita vzdělávacího procesu.
Rada schvaluje výjimku z počtu žáků ve školním roce 2010/2011 v 7. třídě na 31 žáků.
16. Radě byla předložena žádost Základní a Mateřské školy Kozlovice o schválení odpisového
plánu pro nový podlahový čisticí stroj v pořizovací ceně 52 800 Kč. Navrhovaný odpis na 8 let,
roční odpis 6 600 Kč.
Rada obce schvaluje Základní a Mateřské škole
Kozlovice navrhovaný roční odpis v částce 6 600
Kč na 8 let.
17. Radě byla předložena žádost Základní a Mateřské školy Kozlovice o zvýšení kapacity žáků
ve školní družině z kapacity 70 žáků na 90 žáků
z důvodu vyššího zájmu rodičů o toto zájmové
vzdělávání.
Rada obce Kozlovice schvaluje zvýšení kapacity
žáků ve školní družině a požadovanou změnu
z počtu 70 žáků na 90 žáků.
18. Radě bylo doručeno sdělení ředitelky Základní a Mateřské školy Kozlovice o vyhlášení
volného dne ředitelky pro žáky školy dne 4. 10.
2010. Zákonní zástupci žáků byli o tomto volném dnu informováni.
Rada bere na vědomí sdělení ředitelky Základní
a Mateřské školy Kozlovice o vyhlášení volného
dne ředitelky pro žáky školy dne 4. 10. 2010.
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19. Radě byla předložena smlouva o dílo mezi
obcí Kozlovice a firmou Lesostavby Frýdek–
Místek a. s. v předmětu dodávky stavebních
prací — oprava místních komunikací v Měrkovicích. Na dodávku opravy místních komunikací v Měrkovicích byly osloveny dvě firmy, a to
firma Alpine s. r. o. a firma Lesostavby Frýdek–
Místek a. s. Nižší cenu 910 721 Kč včetně DPH nabídla firma Lesostavby Frýdek–Místek a. s. Jedná
se o opravu tří MK (Zdražil, Vašek, Konvička).
Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.
20. Pro lokalitu Červenka byla v minulosti zpracována projektová dokumentace, která řeší odkanalizování povrchových-dešťových vod. Na
tento projekt je vydáno stavební povolení. Nabídkovou cenu na tuto stavbu zpracovala firma
POHL cz a. s. Firma POHL cz v této lokalitě prováděla v nedávné době stavbu stokové kanalizace a předpokládá se určitá úspora při realizaci dešťové kanalizace touto firmou, a to především u výkopu v místní komunikaci a jejím uvedením do původního stavu. To již finančně řeší
stoková kanalizace. Nabídková cena stavby dešťové kanalizace v lokalitě Červenka od firmy
POHL cz, a. s. činí 1 868 851 Kč.
Rada souhlasí s realizací odkanalizování lokality
Červenka od dešťových vod a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo s firmou POHL cz, a. s.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 14. 10. 2010
Přítomno:
14 členů zastupitelstva
Nepřítomno: 1 člen zastupitelstva — omluven
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Prodej pozemků na horním konci dokončen, smlouvy předány k zápisu na Katastrální pracoviště F–M. Dokončeny stavební
úpravy hasičské zbrojnice, stavba byla zkolaudována, probíhá závěrečné vyúčtování
dotace z rozpočtu Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko.
— Dokončeny opravy MK v Měrkovicích, celkem za cca 1,1 mil. Kč.
— Probíhají práce na akci Informační systém
obce Kozlovice (šipky, webkamery, plakáto
vací plochy).
— Kauza Rodzenák versus Obec — jednání
dne 16. 12. 2010.
— Opravy vodovodu — odstraňují se poruchy
související s výstavbou kanalizace (zastaralý
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materiál) nebo se provádí výměna potrubí
v místech rozkopaného území (poděkování
zaměstnancům obce — „rychlá rota“ —
v případě potřeby pracují i v noci).
— Úspěšně proběhla Obecní slavnost — účast
cca 1 000 lidí, poděkování p. Vašendovi
a všem organizátorům a vystupujícím.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Rozpočtové změny
Zastupitelstvu obce byl předložen rozbor hospodaření za období 1—9/2010 a návrh na úpravu schváleného rozpočtu.
Vysvětlení podal pan starosta obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové změny (viz příloha zápisu) v celkové
výši 18 540 920 Kč.
3. Kanalizace
3.1 Prodej staré kanalizace
Záměr prodeje staré kanalizace byl schválen
a zveřejněn na úřední desce. Nejedná se o nemovitost — není předmětem zápisu do katastru
nemovitostí.
Obec obdržela návrh smlouvy, k dispozici je podrobná mapa.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej staré
splaškové kanalizace (kanalizace, která je v současné době kupujícím provozována) Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava
a. s., se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava za
dohodnutou cenu 675 256,40 Kč + 20 % DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3.2 Výstavba nové kanalizace
Informaci podal pan starosta:
Výstavba probíhá dle schváleného harmonogramu. Jsou dokončeny nebo se dokončují nejsložitější úseky (přechody přes silnici III. třídy, přes
vodní tok a MK — u čp. 357 — poděkování majitelce za vstřícnost, ČSAD, odlehčovací komora).
Postupně probíhá úprava silnice III. třídy — asfaltování (předpoklad dokončení 11/2010).
V roce 2011 je přislíbena celoplošná oprava silnice III. třídy — Správa silnic MSK.
Do konce roku 2010 musí být prostavěno 44 027
tis. Kč. Nejsložitější finanční situace bude v polovině příštího roku. Obec bude žádat Mze
o navýšení dotace.
Probíhá jednání s Magistrátem města Frýdku–Místku, odborem životního prostředí a zemědělství o možnosti předčasného užívání
stavby, a tak umožnit připojování jednotlivých
objektů.
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Pověřený pracovník obce p. Kahánek bude občanům pomáhat při vyřizování potřebných náležitostí pro vydání příslušného povolení
(územní souhlas, územní souhlas spojený
s ohlášením) k realizaci kanalizační přípojky.
Dotazy:
— pan Fizek, pan Ing. arch. Cviček — jak mají
postupovat občané, kteří vyřizují stavební
povolení na stavbu RD a kanalizační přípojku v místech, kde prozatím není dokončena
kanalizace, může obec pro stavební úřad
poskytnout informaci o vydaném stavebním povolení a výstavbě stokové sítě?
— pan starosta — obec může poskytnout tuto
informaci — dle dohody bude stavební úřad
takovéto podklady respektovat.
Zastupitelstvo obce bere informace o probíhající výstavbě splaškové kanalizace na vědomí
a souhlasí s nimi.
4. Prodej obecních pozemků
4.1 — Prodej — část pozemku v lokalitě Fojtíková
Byl schválen záměr prodeje (zveřejněn na úřední desce) a cena 200 Kč/m2. Proběhlo geometrické zaměření (zajistila žadatelka), stavební
úřad vydal souhlas s dělením pozemků.
Zastupitelům byl předložen geometrický plán.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
parc. č. 2903/4 k. ú. Kozlovice o výměře 160 m2.
Cena 200 Kč/m2.
4.2 Nové žádosti o prodej částí obecních pozemků
Zastupitelstvu obce byly předloženy nové žádosti o prodej částí obecních pozemků:
— žádost o odkoupení pozemku parc. č. 121/2
k. ú. Kozlovice
— žádost o odkoupení části pozemku parc. č.
3914 k. ú. Kozlovice
— žádost o odkoupení části pozemku parc. č.
3914 k. ú. Kozlovice
— žádost o odkoupení části pozemku parc. č.
1990/4 k. ú. Kozlovice
— žádost o odkoupení části pozemku parc. č.
2901/3 k. ú. Kozlovice
Tyto žádosti projednala rada obce a doporučuje, aby zastupitelstvo rozhodlo o prodeji obecních pozemků po stanovení nových cen.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem dalších obecních pozemků do doby stanovení nových cen. Toto ustanovení se netýká pozemků
v lokalitě Fojtíková.
5. Různé
5.1 Výběrové řízení na zajištění úvěru — CO sklad

Kozlovice
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Obec nutně potřebuje prostory pro sběrný dvůr
a technické služby (stávající prostory jsou nevyhovující, k objektu není vyřešena příjezdová
cesta).
Vlastník objektu bývalého skladu CO na horním
konci (Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) má záměr prodat tuto nemovitost. Prodej bude probíhat tzv.
„obálkovou metodou“ a musí být uskutečněn
do konce roku 2010. Rada doporučuje koupi tohoto objektu — vhodné prostory pro vybudování sběrného dvora, zázemí pro zaměstnance
našich technických služeb.
V případě, že nekoupí tuto nemovitost obec,
hrozí nebezpečí, že případný nový majitel může
prostory využít pro zřízení např. autoopravny,
uskladnění nebezpečného odpadu apod.
Pokud by nové zastupitelstvo rozhodlo o koupi
nemovitosti, je nutno, aby byla akce finančně
zajištěna — je potřeba vypsat výběrové řízení
na úvěr (z časových důvodů by už nové zastupitelstvo nestihlo).
Jako podklad pro rozhodnutí byl zastupitelům
předložen rozpočtový výhled na období 2010—
2020 (konzultováno s finančním výborem). Výběrové řízení je možno kdykoliv zrušit, čímž
nové zastupitelstvo není vázáno rozhodnutím
stávajícího zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere předložený rozpočtový výhled na vědomí a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zajištění úvěru pro budoucí
možný nákup CO skladu.
5.2 Zhodnocení volebního období

Zhodnocení uplynulého volebního období provedl pan starosta — přehled viz příloha.
Při této příležitosti pan starosta poděkoval za
činnost a spolupráci vedení ZŠ a MŠ Kozlovice,
radě obce, předsedům komisí, výborů a všem
zastupitelům, dále všem zaměstnancům obce
— úředníkům i pracovníkům „rychlé roty“ (ti
v případě potřeby museli mnohdy nastoupit
v noci, o víkendu, svátcích).
Rovněž poděkoval všem členům zastupitelstva,
kteří už nekandidují, kandidujícím popřál
hodně úspěchů ve volbách.
5.3 Diskuze
Pan Mgr. Štěpán Pustka, předseda finančního
výboru — za činnost v uplynulém volebním období navrhuje jménem finančního výboru finanční dar panu Ing. Miroslavu Toflovi a panu
Lumíru Červenkovi každému ve výši čisté měsíční odměny pana Ing. Miroslava Tofla.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
panu Ing. Miroslavu Toflovi a panu Lumíru Červenkovi každému ve výši čisté měsíční odměny
pana Ing. Miroslava Tofla (zaokrouhlené na celé
tisícikoruny nahoru).
Zastupitelstvo obce zmocňuje pana Lumíra Červenku, místostarostu obce Kozlovice, k podpisu
darovací smlouvy mezi obcí Kozlovice a panem
Ing. Miroslavem Toflem, Kozlovice 523.
Obdarovaní poděkovali za schválení finančního
daru.
— Paní Nedvědová — poděkovala za činnost
a velice dobré pracovní výsledky v uplynulém volebním období.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 1. 11. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
1. Starosta informoval radu o postupu prací na
kanalizaci (v souladu s harmonogramem)
Rada bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Rada rozhodla o přijetí účelové neinvestiční
dotace určené na pokrytí mimořádných výdajů
vzniklých v souvislosti s povodněmi v květnu
a červnu 2010 s určením pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce ve výši 12 000 Kč od
Moravskoslezského kraje a o přijetí „Podmínek
použití neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu
Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.

3. Rada rozhodla o přijetí účelové neinvestiční
dotace určené na náhradu ušlého výdělku
členů jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí, úhradu mzdových výdajů a zákonného
pojištění členů jednotek sboru dobrovolných
hasičů při záchranných a likvidačních pracích
vyvolaných povodněmi v měsících květnu
a červnu 2010 ve výši 7 000 Kč od Moravskoslezského kraje a o přijetí „Podmínek použití neinvestiční účelové dotace“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
4. Rada schvaluje Základní škole a Mateřské
škole Kozlovice bezplatné užití sálu OÚ v termí-

Kozlovice

17

nech 6. 12. 2010 v době od 15.00 do 17.00 — Mikulášská nadílka MŠ a 2. 2. 2011 v době od 8.00
do 12.00 — Karneval MŠ.

že pronájem za danou úplatu uvedených pozemků bude akceptován týden před pouti a maximálně týden po skončení akce.

5. Rada schvaluje svazu skautů a skautek bezplatné užití sálu a jeviště OÚ za účelem pořádání mikulášské nadílky v termínu 4. 12. 2010 od
13.00 do 19.00 hodin.

8. Radě byla předložena žádost firmy V.I.T. Vít
Novák Sadova 609, 738 01 Frýdek–Místek o uzavření budoucí smlouvy úplatné o zřízení věcného
břemene a o právu stavby „KOZLOVICE, URBAN
— přípojka NN“ mezi obcí Kozlovice a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Rada s předloženou smlouvou o uzavření budoucí smlouvy úplatné o zřízení věcného břemene a o právu stavby „KOZLOVICE, URBAN —
přípojka NN“ souhlasí a pověřuje starostu jejím
podpisem.

6. Rada obce schvaluje TJ Sokolu Kozlovice oddílu Volejbalu žen pronájem sálu a přilehlých
místností OÚ za účelem pořádání mikulášské
zábavy v termínu 4. 12. — 5. 12. 2010 od 19.00
do 2.00 hodin.
7. Radě byla předložena žádost pana Václava
Tvardka, Na Závodí 107, 739 25 Sviadnov o pronájem obecních pozemků parc. č. 804/24, parc.
č. 231, parc. č. 3032/2 a žádost pana Silvestra
Hanáka, Na Veselé 2262, Frýdek–Místek, o pronájem části obecních pozemků parc. č. 657,
parc. č. 3943/1. Oba žadatelé chtějí na těchto
pozemcích umístit pouťové atrakce v době krmáše roku 2011.
Rada žadatelům schvaluje pronájem uvedených pozemků za účelem umístění pouťových
atrakcí v roce 2011 v době krmáše za podmínky,

9. Radě byla předložena žádost o prodej obecního pozemku parc. č. 2363/11 k. ú. Kozlovice.
Rada konstatuje, že prodej obecního pozemku
parc. č. 2363/11 je zatím schválen jinému zájemci a pokud nedojde k jeho prodeji, postupuje žádost k projednání ZO Kozlovice.
10. Rada schvaluje pronájem části obecního
pozemku parc. č. 1863/3 k. ú. Kozlovice, trvalý
travní porost, k pěstování zemědělských plodin
za radou stanovených podmínek.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice —
11. 11. 2010
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnilo 7 občanů.
1. Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce pro volební období 2010—2014 zahájil nejstarší člen
zastupitelstva obce pan Stanislav Pustka.
Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce se do
zahájení zasedání dostavilo všech 15 členů a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, skládají členové zastupitelstva na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připravené listině.
Předsedající vyzval paní Bc. Lenku Nevludovou,
aby přečetla text slibu. Zároveň vyzval všechny
přítomné, aby povstali a po dobu celého aktu
setrvali vestoje.

Paní Bc. Lenka Nevludová přednesla text slibu
a následně členové zastupitelstva přistupovali
k předsednickému stolu v pořadí, v jakém byli
vyzváni. Pronesli slovo „slibuji“ a složení slibu
stvrdili svým podpisem na připravené listině.
3. Schválení programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
K předloženému návrhu programu nebyly
vzneseny žádné připomínky a požadavky na
jeho doplnění.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice.
4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Návrh Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce obdrželi členové zastupitelstva poštou, k návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje Jednací
řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice.
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5. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje tříčlennou volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce.
Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo předsedou volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady obce pana Ing.
arch. Václava Cvička.
Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty
a dalších členů rady obce pana Ing. Josefa Klímka a pana Tomáše Ulčáka.
6. Určení ověřovatelů zápisu
Provedením zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byla pověřena pracovnice
obce Kateřina Fojtíková.
Zastupitelstvo obce Kozlovice určilo ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce pana Václava Holuba a pana Ludvíka Konečného.
7. Schválení způsobu volby a Volebního řádu
pro volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce.
Zastupitelstvo obce Kozlovice schválilo Volební
řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice pro volbu starosty, místostarosty
a dalších členů rady obce veřejným hlasováním.
8. Volba starosty
Pan Ondřej Eliáš navrhl na funkci starosty obce
pana Ing. Miroslava Tofla. Žádný jiný návrh
nebyl podán.
Navržený kandidát vyslovil souhlas se svou
kandidaturou na funkci starosty obce.
Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo starostou
obce pana Ing. Miroslava Tofla, datum narození
25. 4. 1961.
Předsedající popřál panu Ing. Miroslavu Toflovi
ke zvolení do funkce starosty obce a zároveň ho
požádal, aby se ujal dalšího řízení zasedání zastupitelstva obce.
Pan starosta poděkoval za důvěru a ujal se řízení dalšího jednání zastupitelstva.
9. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Zastupitelstvo obce Kozlovice určuje jako uvolněné funkce pro volební období 2010—2014
funkci starosty a funkci místostarosty.

Kozlovice
10. Volba místostarosty a dalších členů rady
Před zahájením volby pan starosta informoval,
že v souladu s ustanovením § 99 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, bude volena pětičlenná rada (tvoří ji starosta, místostarosta
a další členové, kteří budou voleni z řad členů
zastupitelstva).
Volba místostarosty
Pan Ondřej Eliáš navrhl na funkci místostarosty
pana Lumíra Červenku. Žádný jiný návrh nebyl
podán.
Navržený kandidát souhlasil se svou kandidaturou na funkci místostarosty obce.
Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce
Kozlovice pana Lumíra Červenku, datum narození 24. 2. 1964.
Volba dalších členů rady
Na funkci dalších členů rady obce byli navrženi
tito kandidáti:
pan Libor Král — návrh podal pan Ondřej Eliáš
pan Ludvík Konečný — návrh podal pan Mgr.
Lukáš Gola
pan Stanislav Pustka — návrh podal pan Václav
Holub
pan Mgr. Štěpán Pustka — návrh podal pan
Václav Holub
Navržení kandidáti souhlasili se svou kandidaturou na funkci člena rady obce.
O navržených kandidátech proběhlo veřejné
hlasování podle následujícího abecedního pořadí:
1. Konečný Ludvík
2. Král Libor
3. Pustka Stanislav
4. Mgr. Pustka Štěpán
kandidát č. 1 — p. Ludvík Konečný
Zastupitelstvo obce Kozlovice nezvolilo pana
Ludvíka Konečného dalším členem rady obce.
kandidát č. 2 — p. Libor Král
Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo pana Libora Krále, datum narození 2. 7. 1969, dalším
členem rady obce.
kandidát č. 3 — p. Stanislav Pustka
Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo pana Stanislava Pustku, datum narození 30. 1. 1954, dalším členem rady obce.
kandidát č. 4 — p. Mgr. Štěpán Pustka
Zastupitelstvo obce Kozlovice zvolilo pana Mgr.
Štěpána Pustku, datum narození 30. 8. 1959,
dalším členem rady obce.
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11. Různé
Pan starosta poblahopřál ke zvolení do funkce
panu místostarostovi a dalším členům rady obce.
Vyzval všechny členy zastupitelstva ke vzájemné spolupráci. Do konce roku bude svoláno minimálně 1× zasedání zastupitelstva — nutno
projednat úpravu rozpočtu, vydání změny č. 6
územního plánu, vyhlášku o místních poplatcích, schválit rozpočtové provizorium, zvolit výbory.
Nově zvolení členové zastupitelstva by se měli
seznámit s rozpočtem obce, se zákonem o obcích, zákonem o odpadech, stavebním zákonem… Je možno se přihlásit na semináře pro
nové zastupitele.

Na základě podnětu pana Mgr. Lukáše Goly se
členové zastupitelstva v krátkosti postupně
představili.

Ze života školy
Co se dûje ve ‰kole
Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje základní školu 258 žáků, ti jsou rozděleni do 11
tříd. Kromě 5. ročníku, ve kterém se žáci učí
podle programu Základní škola, se všichni
ostatní učí podle ŠVP ZV Rosnatka. V programu
došlo k několika úpravám, např. změně počtu
týdenní hodinové dotace pro žáky 1. třídy, k zavedení předmětu etická výchova a volitelného
předmětu již od 6. třídy. Všechny změny byly
prokonzultovány na začátku školního roku se
Školskou radou a Radou rodičů.
Také letos máme ve škole pro své žáky širokou nabídku volnočasových aktivit. Jsou to především zájmové kroužky, kterých ve škole pracuje 25. Jsou to kroužky keramické, dovedných
rukou, výtvarný, hudební, divadelní, hra na
zobcovou flétnu, ochránce přírody, včelařský,
školní časopis, anglická konverzace, angličtina
hrou pro nejmenší žáky, stolní tenis, volejbal,
florbal, taneční, hasičský, kroužky pohybových
her a sportovní se zaměřením na fotbal. Převážnou většinu z nich vedou nad svůj pracovní
úvazek učitelé ZŠ, ale některé vedou občané
Kozlovic: včelařský — p. J. Tkáč ve spolupráci
s p. J. Bartákem, stolní tenis p. L. Blabla, sportovní se zaměřením na fotbal p. M. Čabaj ve
spolupráci s p. R. Chýlkem, volejbal sl. M. Krpcová, hasičský p. Trubáková, p. Štefek, p. Kovář,
p. Kusý a p. Závodný. Všem vedoucím kroužků
za čas věnovaný našim žákům děkujeme.
Naše škola se zapojila:

➢ Do projektu MINISČÍTÁNÍ, což je zábavná
forma statistického zjišťování, která má zajímavě a prakticky přiblížit žákům a studentům princip sběru, zpracování a využití statistických dat. Projekt navrhl a realizuje
Český statistický úřad jako součást informační kampaně pro chystané Sčítání lidu,
domů a bytů 2011.
➢ Do celostátních soutěží MŠMT „SAPERE —
vědět, jak žít“ — jedná se o oblast teoretických a praktických znalostí v oblasti zdravé
výživy, „Finanční gramotnost“ — druhý
ročník soutěže, v loňském roce bylo družstvo z naší školy nejlepší v Moravskoslezském kraji a zúčastnili jsme se celostátního
finále v Praze.
➢ Soutěžíme o interaktivní tabuli: žáci 8. a 9.
třídy naší školy se v pracovních činnostech
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zapojili do soutěže Hutnictví 2020 aneb…,
kterou vyhlásil ArcelorMittal Ostrava. Vytvořili jsme výukový panel, kde je znázorněn
a popsán proces výroby železa a oceli včetně
následného zpracování ve slévárnách a válcovnách. Panel jsme doplnili i našimi výrob-

ky z kovů — drátu, plechu, ploché oceli. Pokusili jsme se vytvořit i prezentace dokumentující výrobu v oboru hutnictví.
Více informací o aktuálním dění ve škole se
dozvíte na www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. J. Minksová, ZŘ školy

RECYKLOHRANÍ
Základní škola se v letošním školním roce
přihlásila do programu RECYKLOHRANÍ.
Recyklohraní je školní recyklační program
pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Program Recyklohraní
vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit
environmentální výchovu na základních
a středních školách. Projekt je spolufinancován
zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci
(ASEKOL s. r. o. — zpětný odběr elektrozařízení,
ECOBAT s. r. o. — zpětný odběr přenosných baterií, EKO-KOM a. s. — zpětný odběr a využití
odpadů z obalů, EKOLAMP s. r. o. — zpětný
odběr osvětlovacích zařízení).
V rámci programu RECYKLOHRANÍ získávají
jednotlivé školy body:
• za každý celý 1 kg čisté hmotnosti odevzdaných baterií budou škole připsány na bodový
účet 4 body + 1 bod v případě dostatečného
využití kapacity sběrné nádoby (hmotnost

naplněné sběrné nádoby dosáhne minimálně 20 kg)
• za každý celý 1 kg čisté hmotnosti odevzdaných drobných elektrozařízení budou škole
připsány na bodový účet 3 body
• za splnění úkolu vyhlášeného na www.recyklohrani.cz bude škole přidělen počet bodů
odpovídající obtížnosti a kvalitě zpracování
úkolu, který bude upřesněn při jeho zadání
(cca 100—200 bodů) .
Body získané za sběr baterií, drobných elektrozařízení a plnění vyhlášených úkolů s odpadovou problematikou si mohou jednotlivé
školy po jejich zpracování v systému organizátora za dále stanovených podmínek vyměnit za
odměny pro žáky školy.
Projekt je určen všem školám v ČR a účast
v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání
sběrných nádob na použité baterie a vysloužilá
drobná elektrozařízení, a také následný odvoz
po jejich naplnění. Pokud máte doma drobná
elektozařízení a baterie, a nevíte co s nimi, můžete je přinést nebo poslat do školy. Pomůžete
nám získat body, a tím odměny pro žáky školy.
Bc. J. Brus, školní koordinátor projektu

Zápis do matefiské ‰koly
Zápis se uskuteční 7. dubna 2011 v budově MŠ ve třídě
Motýlků. Přednostně budou
zapsány děti zaměstnaných
rodičů, děti, které k 1. září
2011 dovrší věku tří let a které
mají trvalé bydliště v obci
Kozlovice. O dalších kritériích a náležitostech potřebných k zápisu budete podrobně informováni v dalším
čísle Zpravodaje a na internetových stránkách školy.
Lenka Eliášová,
vedoucí učitelka MŠ
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Valašská dědina
SOUZNùNÍ 2010 — 12. roãník
(Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel)
www.souzneni-festival.cz
Čtvrtek 16. 12. — kostel sv. Václava ve Václavovicích
18.00 koncert adventní a duchovní hudby
Pátek 17. 12. — kostel sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu
19.00 koncert duchovní hudby

Sobota 18. 12. — Kozlovice www.kozlovice.cz
8.00

Centrum obce Kozlovice Vánoční jarmark — setkání s lidovými tvůrci a uměleckými
řemesly, prodej vánočních stromků, bohatá nabídka a prodej specialit domácí i zahraniční regionální a salašnické gastronomie…
9.00
Valašský pivovar Kozlovice, horní sál Filmová projekce ze starších ročníků festivalu,
Vatikán 1999 a vybrané etnofilmy
9.00
Sál OÚ, venkovní prostranství u obecního úřadu Obchůzky s koledou a volná vystoupení
Vystoupí: Dechová hudba Kozlovice, SPV Kozlovice, Sbor ZŠ Kozlovice, Klávesová škola
Lenky Lepíkové, Slavík Moravia, DSPT Valášek z Kozlovic, SLPT Valašský vojvoda,
Valašský soubor Kašava ze Zlína, FS a DFS Turiec z Martina a ĽH Stračinovci z Turčeka
(Slovensko), goralská muzika a soubor Koniakow (Polsko).
9.00—16.00 Obecná škola — Den otevřených dveří a galerie sakrálního umění — Průvodce Marie
Prudká
9.00—13.00 Projekce etnofilmů, Vatikán 1999 a Souznění (doprovodná akce festivalu) Areál Fojtství — Valašský pivovar Kozlovice — horní sál
9.30
Areál Fojtství, Obecná škola — Příjezd Tří králů, Živý Betlém Divadelní společnost
Kozlovice
15.00
Kostel sv. Michaela a sv. Barbory — Koncert duchovní hudby a svátečních písní —
Vystoupí: VS Kašava, FS a DFS Turiec a ĽH Stračinovci (SK), soubor a goralská muzika
Koniakow (PL), Zpěváček 2010 — zlatá Kamila Šošovičková z Lužic u Hodonína, bronzová Eliška Švábová z Nového Malína u Šumperku, Sára Kokešová z Kozlovic, cimbál:
Pavla Prašivková.
Úvodní slovo — farář Stanislav Kotlář, Zdeněk Tofel
18.30
Sál OÚ Kozlovice Adventně — vánoční pořad
Vystoupí: DFS Valášek, SLPT Valašský vojvoda, VS Kašava ze Zlína, FS a DFS Turiec
z Martina a ĽH Stračinovci z Turčeka (Slovensko), Goralská muzika a soubor Koniakow
(Polsko), Zpěváček 2010 — Kamila Šošovičková, Eliška Švábová, Sára Kokešová, CM
Kovaliček ZUŠ Ostrava 1.
Neděle 19. 12. — Ostrava
10.00
Chrám Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách — slavnostní Mše svatá
16.30
Dům kultury města Ostravy — Setkání s lidovými tvůrci a řemesly —
18.00
GALAKONCERT Souznění — Divadelní sál DK města Ostravy
Vystoupí: DSPT Valášek, Valašský soubor Kašava ze Zlína, FS a DFS Turiec z Martina
a ĽH Stračinovci z Turčeka (Slovensko), goralská muzika a soubor Koniakow (Polsko),
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finalisté soutěže Zpěváček 2010 — zlatá Kamila Šošovičková, bronzová Eliška Švábová,
Sára Kokešová, CM Kovaliček. Přestávka 20 minut. Skupina BUTY. Společné vystoupení.
Charitativní sbírka:
Během celého festivalu proběhne finanční sbírka, která je určena pro Místní klub náhradních rodin
frenštátsko, pod patronací Charity Frenštát p. R.
Český rozhlas Ostrava, pořady:
Vánoce na festivalu Souznění — 24. 12. 2010, 18.00—19.00 hod. Záznam z koncertu v Kostele sv.
Ducha v Ostravě – Zábřehu (z pátku 17. 12.).
Souznění 2010 — 26. 12. 2010, 18.00—19.00 hod. Sestřih z Galakoncertu v DK MO (neděle 19. 12.).
Muzikanti hrajte (folklor na Souznění I.) — 27. 12. 2010, 18.30—19.00 hod.
Folklor a folk (sestřih ze Souznění 2010) — 31. 12. 2010, 2.00—3.00. Brno, Ova a celostátní okruh.
Ostravské folklorní kalendárium (folklor na Souznění II.) — 2. 1. 2011, 18.03—18.30 hod.
Český rozhlas 3 — VLTAVA, pořad:
Vánoce na festivalu Souznění — 25. 12. 2010, 16.30—17.45 hod.
Česká televize (ČT TS Ostrava — mediální partner), pořady:
Dobré ráno (živě) — v týdnu od 13. do 17. 12. 2010, 7.00—9.00 hod. — Zdeněk Tofel (ČT 1).

Valá‰ek a soustfiedûní 2010
V rámci poctivé přípravy nejen na letošní
Souznění, ale také na Přehlídku dětských folklorních souborů v Ostravě, která se uskutečnila
27. 11. 2010, jsme vyrazili na víkendové soustředění do Rychaltic v termínu 5.—7. 11. 2010.
V pátek před desátou dopoledne jsme vyjeli
z Kozlovic v sestavě 20 dětí + 6 muzikantek +
teta Věra + paní kuchařka. V Rychalticích nás

čekala krásná půl roku zrekonstruovaná budova
Společenského centra. Díky nabitému plánu
jsme se ani chvilku nenudili. Klasické taneční
zkoušky střídaly zkoušky pěvecké, jak už u klavíru, tak i společně s muzikou. Nejen povinností, ale i zábavy bylo dostatek. Na programu byly
týmové soutěže, malování, hra na cimbál
i ostatní nástroje, večerní diskotéka ve stylu
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Halloween a nesmíme zapomenout na stezku
odvahy, která na každém pořádném soustředění nesmí chybět. Na památku jsme si vyrobili
souborová trička a při nedělním loučení jsme se
shodli, že v roce 2011 musíme opět vyrazit.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní
Walerové, která nám skvěle vařila, tetě Věře za
zorganizování soustředění, paní Švrčkové za
pomoc při dopravě nástrojů a také všem ostatním rodičům, kteří nás dopravili tam i zpět. Večerce Cvrk děkujeme za sponzorský dar.

A kde nás můžete v brzké době vidět? Jako
každý rok vystoupíme v sobotu 18. 12. na Souznění 2010 v Kozlovicích a letos poprvé také na
galakoncertě v Ostravě 19. 12. 2010, kde se představíme s nově secvičeným vánočním pásmem.
Sárka Kokešová také během sobotního programu Souznění zazpívá i v kozlovickém kostele.
Na fotky ze soustředění i na další informace
o souboru se můžete podívat na www.valasekkozlovice.cz.
Petra Prašivková

Adventní koncert
Stalo se již tradicí, že na konci adventního
období připravují pro vás mladí muzikanti ze
sdružení Slavík Moravia Adventní koncert.
Tímto vystoupením chceme navodit atmosféru
pohody, klidu, vzájemné lásky a pochopení. Pro
většinu je doba adventní časem shánění dárků,
pečení a nervového vypětí. A přece by tomu
mělo být naopak.

Přijďte si tedy odpočinout, zamyslet se a zazpívat si s námi ve středu 22. prosince od 17.30
hodin do kostela sv. Michaela. V programu vystoupí Martin Ševčík, skupina Slavíci, cimbálová muzika Hurčánek z Palkovic pod vedením Jiřího Merty. Pořad připravil a slovem provází Slávek Vašenda.
Slávek Vašenda

Betlémské svûtlo 2010
Svou svíčku si můžete přijít rozsvítit Betlémským světlem na Štědrý den do kozlovického
kostela, kde jej budou kozlovičtí skauti rozdávat
u příležitosti otevírání betléma. Přesný čas se dozvíte z plakátů, na stránkách www.skautifm.cz/
kozlovice a na stránkách kozlovické farnosti.
Světlo vám také rádi přineseme domů — stačí
vhodit lísteček se jménem a adresou do jedné ze
schránek, které najdete v kostele a na nástěnce
na obecním úřadě. Můžete vhazovat i lístečky se

jmény lidí ve vašem
okolí, o kterých si myslíte, že by je světlo potěšilo a nemůžou si pro něj
již dojít.
S přáním poklidného
prožití Vánoc a šťastného nového roku Skauti
z Kozlovic

Skautsk˘ pÛlrok
Tohle skautské skoropololetí by se dalo považovat za velmi úspěšné. Proběhl úspěšný nábor
na základní škole a vzhledem k tomu, že minulý rok jsme nezaznamenali výraznější úbytek
skautských dětí, členská základna našeho oddílu výrazně vzrostla. V současné době ji tvoří cca
45 aktivně skautujících dětí do 15 let a 17 víceméně aktivních (studium středních a vysokých
škol dá zabrat…) vedoucích a rádců. V oddíle
tak máme 5 družin, které se každý týden scházejí na družinovkách, kde jim program připravují zkušení rádci. Počet členů se projevil i na
akcích s velmi vysokou účastí.

V září se uskutečnila výprava na Javorník, kde
jsme kromě různých soutěží zvládli i společně
připravit polévku na ohni. Starší děti také vyrazily na výpravy na kolech do okolí: kluci dojeli
brutální oklikou na hrad Šostýn a holky na své
čtyřiceti kilometrové trase zvládly Příbor
a Štramberk. V říjnu jsme zase strávili podzimní
prázdniny na víkendovce ve Staříči. Děti si zkusily geocaching, výrobu krátkého animovaného
filmu nebo připravit si občerstvení a výzdobu
na vlastní párty. Zahrály si spoustu her, které
ověřily jejich fyzickou připravenost a schopnost
týmové práce. Svoje mozky jsme potrápili
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u skautského Bludiště a někteří (zvláště nejmladší světlušky!) projevili svoji statečnost na
stezce odvahy. Nejdůležitější bylo nicméně to,
že jsme konečně poznali skautské nováčky

a mohli strávit čas se starými i novými kamarády. Skautské děti ještě čeká mikulášská nadílka pro naše středisko a oddílová vánoční
schůzka.

80. v˘roãí Spolku vãelafiÛ
V těchto dnech slaví naše Základní organizace Českého svazu včelařů v Kozlovicích kulaté
výročí od založení. V naší obci se o tuto bohulibou činnost zasloužily již nejméně dvě generace obyvatel.
Stojí za zmínku, že včelařství je jedním z nejstarších oborů na světě, písemné doklady pocházejí z doby novověku, kdy byla udělena rovněž práva včelařská pro naše obce, tzv. právo
frýdecké (1641) a právo brušperské (1665).
V polovině 19. století pak padlo oficiální povolení k zakládání včelařských spolků v Čechách
a na Moravě. Po 1. světové válce, roku 1920, bylo
ustanoveno Zemské ústředí pro Moravu.
Naše základní organizace byla založena v r.
1930, jejím hlavním cílem byla osvěta, vzájemná výpomoc a sdružení prostředků pro nákup
nákladnějších zařízení na zpracování medu
a vosku.
V současné době sdružuje organizace cca 40
registrovaných včelařů se třemi sty včelstvy

v obcích Kozlovice, Měrkovice a Lhotka. Naše
dnešní cíle jsou podobné, usilujeme rovněž
o osvětu a vzájemnou výpomoc, dále propagujeme základní, neprávem opomíjenou přírodní
aktivitu včel, tedy opylování rostlin, dbáme na
jejich dobrý zdravotní stav a poskytujeme i neorganizovaným včelařům odbornou pomoc.
Není tajemstvím, že se můžeme pyšnit i úspěšnými absolventy včelařského kroužku. Naším
krédem je ohleduplnost k přírodě.
Význam včel si zajisté a plně uvědomují pěstitelé ovoce, zeleniny, květin, ale také ti, kteří využívají finální včelí produkty.
Naším velkým přáním je rozšířit ještě více
okruh nadšenců i spotřebitelů.
Do dalších let přejeme všem včelařům i přátelům včelaření a přírody mnoho úspěchů, pozitivních výsledků a radosti z dobře vykonané
práce.
František Boháč, předseda spolku
http://www.kozlovice-vcelari.cz/

SDH Kozlovice v roce 2010
Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice má
k dnešnímu dni 123 členů, z tohoto počtu je 32
mladých hasičů do osmnácti let.

zbrojnice vystěhována do náhradních prostor
stodoly za hřbitovem. Po zrekonstruování proběhlo slavnostní předání hasičské zbrojnice.

Letošní rok byl pro SDH Kozlovice významný,
neboť proběhla rozsáhlá rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Po dobu rekonstrukce byla hasičská

SDH Kozlovice v letošním roce zorganizoval
pro své členy i širokou veřejnost mnohé kulturní i sportovní akce. První akcí byl již tradiční
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Hasičský ples, dále proběhla noční pohárová
soutěž v areálu za Kovářovým lesem, která se
těší velkému zájmu fanoušků hasičského sportu. Dále byl zorganizován 37. ročník hasičské
soutěže o Pohár rady OÚ. Členům sboru se podařila zorganizovat Pouťová diskotéka a Krmášová zábava. Ve spolupráci s jinými spolky jsme
se podíleli na organizaci metalového a rockového festivalu.
Mladí hasiči, dorostenky a dorostenci
V zimních měsících probíhala cvičení mladších i starších žáků SDH Kozlovice v hasičské
zbrojnici, kde se seznamovali s hasičskou výzbrojí a výstrojí. V únoru se obě družstva začala
připravovat na hadicovou a uzlovou štafetu,
která proběhla v měsíci březnu v Místku. V květnu se konalo závěrečné kolo hry Plamen v Nošovicích. Po sečtení všech výsledků se družstva
umístila takto: mladší žáci na celkovém 4.
místě, starší žáci na celkovém 3. místě. Starší
žáci postoupili do krajského kola hry Plamen,
ve kterém se umístili na 9. místě. Dorostenci
i dorostenky obsadili ve své kategorii shodně
první místo a obě družstva postoupila do krajského kola. Individuálního úspěchu v kategorii
jednotlivců dorost dosáhli Jakub Pavlíček, který
v této kategorii zvítězil před druhým Adamem
Tabachem rovněž od nás z Kozlovic. V krajském
kole soutěže se dorostenky umístily na 5. místě
a dorostenci na 4. místě.
Družstvo žen
První soutěží, kterou ženy absolvovaly bylo
okrskové kolo v Kozlovicích, ženy si zajistily postup do okresního kola, které se konalo ve F–M.
V okresním kole ženy zvítězily a postoupily do
kola krajského, kde v konečném hodnocení obsadily 3. místo. Nejúspěšnější pohárovou soutěží byla ta domácí, kde se ženy umístily na 1.
místě.
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Družstvo mužů
Jako každoročně se družstvo mužů zúčastnilo postupových soutěží v požárním sportu. Okrskové kolo naše družstvo vyhrálo a postoupilo
tak do kola okresního, kde se mu již tolik nedařilo a obsadilo 2. místo. Družstvo se rovněž
účastnilo soutěží v rámci Moravskoslezské ligy,
které obsadili dělené 14. místo. Nejúspěšnější
soutěží pro družstvo mužů byla soutěž domácí,
ve které se mužům podařilo obhájit loňské prvenství. Letos se opět dařilo Pavlu Krpcovi,
který se stal mistrem republiky mezi profesionálními hasiči v disciplíně běh na 100 m s překážkami. Ve stejné disciplíně se stal halovým vícemistrem republiky a na mistrovství ČR mezi
dobrovolnými hasiči dosáhl na 3. místo. Pavel
byl členem reprezentace HZS ČR, která dokázala na mistrovství světa v požárním sportu, které
se konalo v ukrajinském Doněcku vybojovat
celkové 2. místo.
Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice děkuje
všem občanům, sponzorům a fanouškům za
přízeň v letošním roce a těší se na ni i v roce
příštím. A zároveň si dovolujeme popřát Vám
všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků.
Petr Pavlát
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Sport
SportJunior na turnaji ve Vítkovicích
Fotbaloví benjamínci z Kozlovic (roč. 2001) se
v neděli 21. 11. 2010 zúčastnili halového turnaje ve Vítkovicích. V základní skupině obsadili 2.
místo a postoupili do semifinále, kde změřili
síly proti Ostravskému Baníku. Výhrou 1:0 si zajistili účast ve finále, kde se utkali s 1. Valašským
FC. Na tohoto soupeře bohužel nestačili a z turnaje si odvezli 2. místo. Navíc individuální cenu
za nejlepšího hráče turnaje si po zásluze odvezl
náš Jakub Nezhoda.
Výsledky:

SportJunior — SFC Opava 1:2 (Žák s pen.)
SportJunior — FC Vítkovice 1:0 (Kautský)
SportJunior — Ostrava Jih 2:0 (Fulnek 2)
Semifin. SportJunior — FC Baník Ostrava 1:0
(Nezhoda)
Finále SportJunior — 1. Valašský FC 0:3
Sestava: Matěj Žák, Jakub Dudek, Ondřej
Šohaj, Jan Fulnek, Jakub Nezhoda, Ondřej Chýlek, Adam Kautský.
Trenéři: Radomír Chýlek, Milan Čabaj

Florbalov˘ turnaj SMOPO
Dne 22. 11. 2010 uspořádal FbC Kozlovice
společně s obcí Kozlovice a její finanční podpory florbalový turnaj Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO).
Pozvání přijaly základní školy z Fryčovic, Hukvald a Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Utkání probíhala ve 2 skupinách — mladší
žáci (nejstarší roč. narození 2000) a starší žáci
(nejstarší roč. narození 1997).
Mladší žáci soutěžili pouze za účasti 2 družstev, a to z Hukvald a Kozlovic, ale o to více si
mohli porovnat síly ve 3 vzájemných utkáních.
Hráli v herním systému malého florbalu 3+0. Za
kozlovický tým nastoupili: D. Kabátová, A. Korček, J. Štefek, M. Balla, P. Šuba a T. Blažek. Přestože náš tým „elévů“ začal trénovat a pronikat
do tajů florbalu teprve od začátku tohoto škol-

ního roku, předvedli několik hezkých akcí a dokázali dotáhnout do vítězného konce všechny 3
zápasy (stav 6:5, 5:2 a 16:2).
Konečný výsledek tedy:
1. Kozlovice
9 b,
27:9
2. Hukvaldy
0 b,
9:27
Účast skupiny starších žáků byla početnější,
zahrála si 4 družstva systémem každý s každým
4+1. Za tým žáků Kozlovic nastoupili: V. a A.
Štefkovi, R. Tabach, P. Žáček, P. Hranický,
M. Sýkora, P. Chocholatý, J. Pustka, J. Borák,
O. Blažek a brankáři J. Štefek a R. Ligocki.
Naši hráči předvedli hezký florbal a zaslouženě i oni si odnesli z turnaje zlaté medaile
a z rukou starosty Kozlovic p. Tofla převzal trenér H. Kabát vítězný pohár.
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Celkové výsledky starší kategorie jsou tyto:
1. Kozlovice
9 b,
18:1
2. Fryčovice
4 b,
2:3
3. Stará Ves n. O.
4 b,
3:5
4. Hukvaldy
0 b,
2:16

Oběma družstvům patří velká gratulace za
úspěšnou reprezentaci školy i obce a je to určitě skvělý úvod do letošní sezóny, kdy starší žáky
čeká účast v Podbeskydské florbalové lize.
Martina Štefková

Úspûch volejbalu
Letní turnaje, zpocená trička ušpiněná od
antuky, tvrdá příprava v písku na plážovém volejbalu a tvrdé tréninky přinesly v podzimní
části volejbalové soutěže své ovoce. Mladý tým
v krajské soutěži 2. třídy žen poprvé po čtyřech
letech přezimuje na čele tabulky. Po dvanácti
odehraných zápasech během podzimu jsme
pouze jedno utkání prohrály, ve zbylých jedenácti jsme zvítězily.
Největší bitvy jsme svedly s týmem Štramberku. Ač v nevýhodě, na půdě soupeře a po velkých slovech slýchaných od štramberských žen,
že nás „rozdrtí,“ podařilo se nám trpělivou hrou
a neskutečnými zákroky v poli, nečekaně vyhrát
3:2 a 3:1. Nejsilnějšího soupeře jsme tedy měly
za sebou. Volejbalovou krizi jsme si naopak vybraly o týden později proti Raškovicím, kdy
jsme 1. zápas zcela nepochopitelně prohrály
0:3. Následovala bouřlivá debata, porada s trenérem a střídání. Po čtyřleté pauze po mateřské
dovolené nastoupila na palubovku Eva Habrnalová. Tento tah trenéra se později ukázal jako vítězný. Eva podala skvělý výkon, hru oživila a pomohla týmu zdolat v odvetě Raškovice 3:1. Další
zaváhání se již nekonalo a ostatní týmy tabulky:
Třinec, Metylovice, Kopřivnice, Kunčice, jsme
poměrně lehce porazily. Nemalý podíl na našich úspěších má náš trenér pan Ing. Vlastimil
Fojtík. Jako bývalý extraligový hráč nám předává zkušenosti a je pro tým velkou oporou. Chceme mu tímto poděkovat, že nám věnuje svůj
volný čas, i když to s třinácti ženskými nemá
vždy jednoduché.
„Je to pro nás velký úspěch a výzva do jarní
části soutěže, pokusíme se udělat vše pro to,
abychom první příčku podrželi a postoupili do
bojů o soutěž výš,“ konstatovala děvčata. Poděkování patří i divákům, kteří byli zhlédnout
naše utkání, každá nová divácká tvář na našem

zápase nás povzbudí. Budeme se snažit Vás diváky v příštích utkáních nezklamat.
Současně s krajskou soutěží hrajeme pohárovou soutěž kraje. V této chvíli figurujeme na
prvním místě, ale chybí nám odehrát ještě poslední zápas s Vratimovem. Kdo se zasloužil
o tento úspěch? Bednářová Alena, Bednářová
Hana, Eliášová Martina, Habrnálová Eva, Jasenská Barbora, Krpcová Magdaléna, Muchová
Marika, Trojáčková Lenka, Vyvialová Hana, Žáčková Vlasta, Žáková Renáta a Žáková Veronika.
Poslední informace si dovolujme směřovat
do řad rodičů a dětí ze 4. až 8. tříd, kteří by měli
zájem o volejbal. Neváhejte a přijďte ve čtvrtek
do tělocvičny ZŠ Kozlovice od 13.30 do 16.00
hod., kde probíhají tréninky mladých volejbalistů. Chceme tuto tradici v Kozlovicích zachovat, ale odezva u dětí není taková, jakou bychom si představovaly. Prosíme rodiče o podporu. Na zapojení Vašich dětí do volejbalového
dění se těší trenérky.
Martina Eliášová

VáÏení obãané, sportovní pfiátelé,
v příspěvku tohoto čísla Vás chci informovat o nedávno skončené podzimní části soutěžního ročníku 2010—2011.
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Naši fotbalisté si, až na dospělé, vedli poměrně dobře. Záměr probojovat se s žáky do okresního
přeboru a tam se pokusit probojovat do krajské soutěže se daří plnit. Dorostenci nebyli na podzim
tak úspěšní, ale věřím, že postup do okresního přeboru v jarní části se jim podaří. Naopak mužstvo
dospělých potřebuje v zimní přestávce doplnit kádr o brankáře a snad i o další hráče, ale to se uvidí
až po jednáních, která v současnosti probíhají.
V průběhu letní přípravy zorganizoval fotbalový klub dva turnaje — 7. 8. dorostenecký, který vyhráli domácí hráči a následně o týden později 14. 8. žákovský turnaj za účasti osmi týmů. V něm obsadili domácí 3. a sedmé místo.
Dne 12. 11. 2010 se uskutečnila valná hromada občanského sdružení FC Kozlovice, které předcházela revize členské základny. Je velice uspokojivé, že valná hromada byla usnášení schopná a že
mohla projednat vše potřebné pro další rozvoj naší kopané v obci. Na závěr svého článku bych chtěl
poděkovat členům výboru za obětavou práci, novým členům výboru popřát hodně úspěchů v nadcházejícím období. Dále bych chtěl poděkovat za spolupráci starostovi obce ing. Miroslavu Toflovi.
Do nadcházejícího roku 2011 pak chci popřát všem našim členům, příznivcům, hráčům i občanům
mnoho zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Jaroslav Herot, předseda FC (www.fc-kozlovice.cz)
Jak viděli podzim trenéři a vedoucí jednotlivých družstev
Náš přehled sportovních výsledků zahájíme těmi nejmenšími. Ti ještě nehrají pravidelné soutěže, protože se jedná o děti narozené v roce 2004 a 2005. Někteří benjamínci trénují už dva roky. Tréninkové jednotky mají pravidelně v pondělí a ve středu od 15.00 hodin, rezervované jsou obě tělocvičny. Fotbalisty ročníku 2004 trénují bývalí hráči Petr Žáček a Petr Chýlek. Letos došlo k rozšíření
počtu nejmenších fotbalistů o kluky narozené v roce 2005. Tuto kategorii trénují Tomáš Ulčák
a Martin Kresta. Více informaci o benjamíncích najdete na www.fc-kozlovice.cz/benjaminci.php

Dolní řada zleva: René Tabach, Filip Tabach, Libor Němec, Adélka Chýlkova, Pepík Žáček, Filip
Ulčák, Matěj Kresta
Prostř. zleva: Tomáš Ulčák, Jonáš Skoták, Matěj Eliáš, Tadeáš Gasman, Roman Nečas, Patrik
Žáček, Míša Polášek, Janyk Rokyta
Horní řada zleva: Petr Chýlek, Petr Žáček, Daniel Ryška, Martin Krpec, Šimon Krpec, Ondřej Švrček, Adam Trojáček, Šimon Gasman, Martin Kresta, Tomáš Ulčák
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Konečné pořadí našich žáků ve skupině „B“ okresní soutěže znamená jejich postup
do okresního přeboru v jarní části soutěžního ročníku 2010—2011.
Začátek podzimu kluci odehráli svá utkání v počtu 14—16, ale jak se blížil konec soutěže, chodilo kluků míň. Za mužstvo hrála i jedna dívka, Pavla Pustková. Odehrála pět utkání. Nejlepším střelcem podzimu se stal se 17 góly Adam Fojtík, druhý Petr Doležal nastřílel 10 branek a s osmi góly se
třetím nejlepším střelcem stal Mirek Najdek. Na jaře budeme bojovat už v okresním přeboru, a to by
mělo být motivací nejen pro stávající hráče, ale i pro ty, kteří se chtějí k fotbalu vrátit. Chtěli bychom
touto cestou požádat rodiče, aby svými návštěvami na utkáních projevili větší zájem o své syny. Povzbudili je, aby kluci získali větší chuť do hraní.
Trenér Martin Tabach, vedoucí Rostislav Křístek
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Družstvo
Metylovice
Kozlovice
Palkovice
Fryčovice
Kunčice p. O.
Hukvaldy
Ostravice

Záp.
12
12
12
12
12
12
12

V
10
9
8
4
3
2
1

R
2
1
0
3
2
1
1

P
0
2
4
5
7
9
10

84:13
48:17
54:16
25:29
22:48
16:62
06:70

Body
32
28
24
15
11
7
4

Body pravdy
( 14 )
( 10 )
(6)
( -3 )
( -7 )
( -11 )
( -14 )

Umístění družstva dorostu po podzimní části ročníku 2010—2011
Po letní přípravě, během níž jsme vyhráli dorostenecký turnaj, jsme měli vysoké ambice a přemýšleli o postupu. V podzimní části sezóny jsme však zůstali za očekáváním. Bohužel ne vše se odehrávalo podle našich představ. Úvod sezóny poznamenal nedostatek hráčů, který způsobil zbytečnou ztrátu bodů. Podzim jsme uzavřeli s umístěním ve středu tabulky se 13 body. Odtud se dá ještě
atakovat čelo tabulky a my se o to v jarní části sezóny pokusíme. Chceme skončit do třetího místa
v tabulce. Určitě na to máme dostatečně silné družstvo. Víme, že po zlepšení přístupu některých
hráčů k tréninkům, naše fanoušky na jaře nezklameme. Je před námi zimní příprava. Zúčastníme se
turnajů Zimní ligy, ve kterých bychom chtěli dokázat, že se na jaře s námi musí počítat.
To Vám slibují Václav Krpec — člen dorosteneckého družstva a Josef Piskoř — trenér.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Družstvo
Lískovec
Janovice
Palkovice
Kunčice p. O.
Staříč B
Kozlovice
Baška B
Čeladná
Hukvaldy
Metylovice

Záp.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
9
7
6
5
4
4
4
2
1
0

R
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

P
0
1
2
3
4
4
4
7
8
9

44:10
40:11
26:14
26:23
30:25
30:25
23:19
27:41
11:24
04:69

Body
27
22
19
16
13
13
13
6
3
0

Body pravdy
( 12 )
(7)
(4)
(4)
(4)
( -2 )
( -2 )
( -6 )
( -9 )
( -15 )

Mužstvo dospělých
Umístění našeho „A“ mužstva není příliš povzbudivé, ale my věříme, že na jaře 2011, se to zlepší.
Přípravu na podzimní část I. B třídy mužů jsme zahájili 15. července. V době prázdnin, kdy se trénovalo 3× týdně v podvečerních časech, byla účast solidní. S ubývajícím denním časem (škola,
směnnost) byl úbytek hráčů při trénincích znát. Vstup do sezóny (Kateřinice 1:1, Odry 3:2) se zdál
být optimální, ale nastal šok v 7 prohraných zápasech v řadě. Zlomové utkání se hrálo v Tiché, kdy
přes řadu neproměněných šancí jsme odešli poraženi 1:2. Podzimní část alespoň trochu vylepšila 3
domácí vítězství a konečných 13 bodů.
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V tabulce přezimujeme na třináctém místě, ale ztrácíme jen 3 body na 8. tým. Budeme se snažit
odehrát jarní část podstatně lépe jak bodově, tak herně. Přes zimní přestávku, bychom chtěli kádr
doplnit hlavně na postu brankáře. Nejlepšími střelci byli Jan Harabiš (6 branek) a Krpec Martin (4
branky). Hráč s nejstabilnější formou byl Pavel Krpec.
Petr Tichavský — trenér, ved. mužstva Zd. Mucha
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Lichnov
Nový Jičín B
Petřvald n. M.
Fryčovice
Libhošť
Starý Jičín
Jeseník n. O.
Hájek a Synové
Suchdol
Tichá
Kateřinice
Odry
Kozlovice
Staříč

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

V
9
8
7
7
7
7
6
5
4
5
4
4
4
2

R
0
1
4
2
2
1
3
1
4
1
2
1
1
1

P
4
4
2
4
4
5
4
7
5
7
7
8
8
10

30:24
28:15
18:09
29:28
20:19
37:23
25:18
24:19
20:26
24:31
20:20
22:26
17:28
14:42

Body
27
25
25
23
23
22
21
16
16
16
14
13
13
7

Body pravdy
(6)
(7)
(4)
(5)
(2)
(1)
(0)
( -5 )
( -5 )
( -2 )
( -4 )
( -5 )
( -8 )
( -8 )

Starší páni
Také velice aktivní jsou naší bývalí hráči zapojeni v kategorii „staří páni.“ Ti odehráli v podzimní
části celkem 4 utkání s následujícími výsledky:
FC:Lubina 5:2, FC:Štramberk 5:2, FC:Jistebník 4:2 a FC:Fryčovice 2:2. Konečná bilance 3 vítězství
a 1 remíza.
Velkým úspěchem skončil turnaj starých gard ve Lhotce u příležitosti slavnostního otevření fotbalového hřiště. Po semifinálovém vítězství nad mužstvem Ostravice náš tým překvapivě ve finále
zdolal starou gardu Baníku Ostrava a získal vítězný pohár.
Vedoucí: Jiří Slanina
Výbor fotbalového klubu vítá aktivitu svých nedávno aktivních hráčů a je přesvědčen, že tito
hráči si nenechají své umění pouze pro sebe, ale podělí se o něj i při výchově mládeže. Dosud se tito
hráči nijak nezapojili do výchovy mládeže, což je veliká škoda. Jsme přesvědčeni o tom, že se to od
jara změní. FC hledá mezi sportovní veřejností zájemce, kteří by se věnovali mládeži.

Kozlovice

31

www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po — Pá 8.00—15.00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000

DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7000 Kč, jinak 300 Kč.

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

Celkem
1 125 Kč
1 400 Kč
1 475 Kč
1 675 Kč
2 025 Kč
2 100 Kč

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.,
Cihelní 410, Frýdek–Místek
www.cogfm.cz,
tel.: 558 433 572, 558 441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o.kotaskova@seznam.cz
Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí (školné 12 000 Kč ročně)
nabízí možnost studia ve

čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ
na základě rozhodnutí ředitelky školy je možný přestup po 7. třídě ZŠ.

Dny otevřených dveří
20. ledna 2011

11.00—17.00 hod.
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KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
NABÍZÍME CELKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPOJKY VAŠÍ NEMOVITOSTI
NA BUDOVANÝ STOKOVÝ SYSTÉM SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V KOZLOVICÍCH.
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VAŠÍ PŘÍPOJKY BUDE OBSAHOVAT:
1. VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NUTNÉ PRO ÚZEMNÍ
SOUHLAS, PŘÍPADNĚ SPOJENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY
2. VYŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU, NEBO SLOUČENÉHO ÚZEMNÍHO
ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ MAGISTRÁTU
MĚSTA FRÝDKU–MÍSTKU
3. ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ, SPRÁVCŮ
SÍTÍ A ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ
4. ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PŘÍPOJKY VČETNĚ NEZBYTNÝCH NUTNÝCH
ÚPRAV SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBJEKTU
CENA:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE ČTYŘECH VYHOTOVENÍCH A VYŘÍZENÍ
POVOLENÍ: 1 900 KČ
REALIZACE: PODLE INDIVIDUÁLNÍ CENOVÉ KALKULACE NA ZÁKLADĚ
DÉLKY A TECHNICKÉ NÁROČNOSTI.
TERMÍN:
PODLE DOHODY A PODLE POSTUPNÉHO UVÁDĚNÍ STOKOVÉHO SYSTÉMU
DO PROVOZU.
KONTAKT:
ING. ARCH. VÁCLAV CVIČEK
739 47 KOZLOVICE 56
IČO: 13589521, DIČ: CZ570623061553
TEL.: 602 939 647, 558 697 021
E-MAIL: vaclavcvicek@gmail.com
ZDENĚK BRAŽINA
739 47 KOZLOVICE 854
IČO: 60289635, DIČ: CZ6008172911
TEL.: 602 896 635
E-MAIL: FaBrazina@seznam.cz
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Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

Co vás mÛÏe nebo musí zajímat
Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme.
Místní poplatek ze psů ve výši 80 Kč za prvního psa a 140 Kč u druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, stanovený obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích č. 2/2003, ze dne 26.
listopadu 2003, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, je splatný nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku.
Informace o výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude zveřejněna v příštím čísle Zpravodaje (o výši
tohoto poplatku bude jednat ZO dne 13. 12. 2010).
V případě, že nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Obecní úřad Kozlovice tyto poplatky platebním výměrem a včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit až na jejich trojnásobek.
Vodné musí být zaplaceno do 31. 5. kalendářního roku. Cena pro rok 2011 činí: vodné 19 Kč/m3,
stočné vybírané obcí Kozlovice 26 Kč/m3.
Nájem hrobového místa — od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m2/rok. Za služby
je stanovena úhrada paušální částkou — jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob 100
Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka za
nájem hrobového místa za 1 rok.
Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad mohou občané odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného u „Vlčkovy stodoly“ — po pravé straně přístupové cesty k zadní bráně hřbitova.
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat níže uvedené materiály, které však nesmí být znečištěny
nebezpečnými látkami (ceník č. 8/2009):
Beton
1 t/480 Kč
Cihly
1 t/480 Kč
Pálené tašky a keramické výrobky
1 t/480 Kč
Zemina a kamení
1 t/100 Kč
Nabídka prací mechanismů (ceník č. 06/2009):
01. Nákl. automobil DAEWOO AVIA — doprava, všechny ujeté km
doba nakládky + vykládky, manipulace s kontejnerem, čekání
02. Multicar, sklápěč — doprava,všechny ujeté km
doba nakládky+vykládky
03. Kolový bagronakládač KOMATSU WB93
(výkon stroje včetně přejezdu)
čekací doba stroje vč. obsluhy
04. Rypadlonakládač UNC 750 — výkon stroje vč. přejezdu
čekací doba, prostoj
05. Traktor s vlekem vč. obsluhy
06. Traktor + drtič větví vč. obsluhy
07. Traktor + nosič kontejnerů (přeprava, každá započatá 15 min.)
každá započatá 15 min. práce hydraulickým ramenem nebo nakl. + vykl.
08. Příplatek za každou hodinu výkonu stroje nebo přistavení
v sobotu, neděli, svátek
09. Zapůjčení kontejneru k nákl. automobilu DAEWOO AVIA
Cena za pronájem neobsahuje náklady za přistavení, manipulaci
a odvoz popřípadě náhradu za poškození kontejneru způsobeného
po dobu nájmu. Za den přistavení se nájem neúčtuje.
10. Hodinová sazba pracovníka
Všechny ceny obsahují DPH v základní sazbě.

023 Kč/km
100 Kč/15 min.
020 Kč/km
050 Kč/15 min.
800 Kč/hod.
400 Kč/hod.
550 Kč/hod.
275 Kč/hod.
500 Kč/hod.
500 Kč/hod.
125 Kč/15 min.
100 Kč/15 min.
100 Kč/hod.
060 Kč/den

180 Kč/hod.

Poskytování právních služeb pro občany Kozlovic v roce 2011 bude probíhat každý sudý týden
v úterý (počínaje 11. 1. 2011) v době od 15.30 do 17.30 hodin v místnosti bývalé pošty na OÚ.
Odborné poradenství vlastníkům lesů v roce 2011 bude poskytovat odborný lesní hospodář Ing.
Tomáš Svoboda každý lichý týden ve středu (počínaje 5. 1. 2011) v době od 14.00 do 14.45 hodin
v místnosti bývalé pošty na OÚ.
Poruchy na veřejném osvětlení
hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo
731 196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně p. Lumír
Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012).
Poruchy na dodávkách elektřiny
V případě poruch na dodávkách elektřiny zjištěných mimo rozvody v objektu volejte vždy dodavatele — společnost ČEZ a.s. na poruchovou linku 840 850 860.
Poruchy v dodávkách zemního plynu
Zjištění úniku plynu nebo poruchy v dodávkách ohlaste na zákaznickou linku dodavatele plynu,
tel. č. 1239.
Obec Kozlovice ani obecní úřad není dodavatelem výše uvedených energií, proto žádá občany,
aby v zájmu urychlení vyřízení svých požadavků kontaktovali vždy smluvního partnera —dodavatele na výše uvedených telefonních číslech.
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných jídel
ve skle firmy HOTOVKY s. r. o., Dobrá. Cena jednoho jídla je 32,50 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami) vždy v době od 8.30 do 9.30 hodin, odběr a placení od 13.00 do 14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel na rok 2010:
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

14. 01. 2011
18. 02. 2011
18. 03. 2011
15. 04. 2011
13. 05. 2011
17. 06. 2011
15. 07. 2011
12. 08. 2011
16. 09. 2011
14. 10. 2011
11. 11. 2011
09. 12. 2011

odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení

Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

Založte si do kalendáře pro rok 2011

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

17. 01. 2011
21. 02. 2011
21. 03. 2011
18. 04. 2011
16. 05. 2011
20. 06. 2011
18. 07. 2011
15. 08. 2011
19. 09. 2011
17. 10. 2011
14. 11. 2011
12. 12. 2011

