11

ãíslo 1 (98)

bfiezen 2009

zdarma

Slovo starosty
4Zdravím všechny čtenáře prvního Zpravodaje v tomto roce. Věřme, že rok 2009 nakonec
dopadne lépe, než jak nás „straší“ sdělovací prostředky. Jen pro Vaši informaci — v Kozlovicích
je z 1331 ekonomicky aktivních obyvatel 103 nezaměstnaných (údaje platné k 17. 2. 2009).
4Uzavřeli jsme hospodaření obce (rozpočet) za loňský rok. Přestože jsme provedli více

prací, než jsme měli naplánováno, rozpočet
skončil přebytkem cca 9 mil. Kč. To je dobrá
zpráva, a především jistý malý polštář pro léta
další.
Velké problémy jsou s financováním likvidace odpadů. Tady rozhodně nemůžeme říci, že
se chováme jako dobří hospodáři, protože
v této kapitole proděláváme cca 1 mil. Kč. Jinými slovy poplatek za provoz systému shromaž-
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ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (jednoduše poplatek za odpady) by měl být o 300 Kč
na osobu vyšší. Není to problém jen náš, podobně jsou na tom i ostatní obce. Pro letošní
rok jsme poplatek nenavýšili, stejně tak jako
daň z nemovitostí zůstala v Kozlovicích na
stejné výši. Je to náš malý příspěvek vašim peněženkám. Nicméně je jasné, že to tak dále nepůjde. Tyto peníze potom chybí na další práce,
dotace spolkům atp.

4 Rozpočet pro letošní rok byl navrhnut

„pesimisticky“ na straně příjmů (předpokládáme nižší daňové příjmy proti roku 2008) a běžným způsobem na straně výdajů. Z významnějších položek rozpočet počítá s financováním
výstavby inženýrských sítí v lokalitě Fojtíková,
splátky úvěru, dokumentace splaškové kanalizace a Technického a sběrného dvora. Na výstavbu splaškové kanalizace se připravujeme,
ale v rozpočtu prozatím zohledněná není.

4V letošním roce si připomeneme 220. výročí založení osady Měrkovice a 715. výročí založení obce Kozlovice. K oběma výročím budou

vydány publikace — ta měrkovická zcela nová,
ta kozlovická jako další vydání té původní.

4Abych zabránil nejasnostem, chci Vás informovat, že po dobu mateřské dovolené naší
knihovnice bude její místo zastávat paní Dana
Holubová (náš kmenový zaměstnanec). Obec
nebude počet pracovníků navyšovat.
4Jak už jsme Vás částečně informovali minule, obec se stává od 1. 4. 2009 plátcem DPH.
Plátcovství u obcí je docela zvláštní — odpočet
nemůžeme zdaleka uplatnit u všeho, stejně tak
nebudeme ke všem našim činnostem DPH připočítávat. Kdo bude potřebovat vysvětlení,
jsme Vám k dispozici.
4Podrobnější informace o tom, co se v obci
děje či připravuje, najdete v zápisech z rady
a zastupitelstva uvnitř Zpravodaje.
Poznámka na závěr: Pokud Vás život v naší
obci zajímá a máte nějaké pochybnosti nebo
nejasnosti, přijďte se informovat nebo napište.
Nešiřte polopravdy a nepravdy. Velmi špatně se
proti tomu bojuje a vyvolává to špatnou náladu.
Děkuji.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
NÁVRH ROZPOâTU 2009 — TABULKA P¤ÍJMÒ
§, položka Text
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1337
1341
1343
1344
1345
1361
1511
1701
2460

Daň z příjmů FO záv. činnost
Daň z př. FO sam. vyděl. čin.
Daň z př. FO z kapitál. výnosů
Daň z př. právnických osob
Daň z př. práv. osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZF
Popl. za odnětí pozemků
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze psů
Popl. z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy j. n.
Splátky půjček od obyvatel

Skutečnost v Kč
rok 2008
4 245 410,62 Kč
698 451,16 Kč
371 166,16 Kč
6 440 927,75 Kč
2 828 640,00 Kč
8 476 547,07 Kč
10 809,00 Kč
1 732,00 Kč
1 191 163,00 Kč
31 556,00 Kč
52 155,00 Kč
5 400,00 Kč
7 920,00 Kč
61 110,00 Kč
542 002,17 Kč
12 000,00 Kč
8 500,00 Kč

Rozpočet v tis. Kč
schválený upravený
4 000
600
300
5 800
2 000
7 600
10
1
1 200
30
50
5
10
60
530
12
8

Kozlovice
4112
4116
4121
§1032
§2119
§2143
§2310
§2321
§3314
§3319
§3341
§3349
§3412
§3519
§3612
§3613
§3632
§3635
§3639
§3722
§3723
§3725
§5512
§6171
§6310

Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní přijaté dotace neinv.
Neinv. dotace od obcí na žáky
Podpora ost. produkč. činností LH
Ostat.záležitosti těžeb.průmyslu
Cestovní ruch
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Sportovní zařízení obce
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz komunál. odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškod. kom. odpadu
Požární ochrana Kozlovice
Činnost místní správy
Př. z úroků a ost. nedaň. příjmy
PŘÍJMY CELKEM
8115 Přebytek hospodaření min. let
8124 Splátky dlouhodobého úvěru
CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ
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704 040,00 Kč
186 145,00 Kč
149 681,00 Kč
116 013,00 Kč
24 577,00 Kč
33 854,00 Kč
1 767 756,00 Kč
128 750,50 Kč
11 312,00 Kč
128 820,00 Kč
5 210,00 Kč
10 700,00 Kč
141 745,00 Kč
226 904,10 Kč
309 817,30 Kč
150 990,00 Kč
80 538,00 Kč
66 640,00 Kč
1 095 148,84 Kč
188 113,10 Kč
33 316,00 Kč
240 237,30 Kč
41 861,00 Kč
74 459,50 Kč
188 395,57 Kč
32 182 489,14 Kč
6 000 943,37 Kč
- 2 926 836,00 Kč
42 497 188,83 Kč

696
80
150
50
24
30
1 800
40
10
120
5
10
300
220
300
160
80
200
6 000
50
10
240
30
50
80
32 951
9 170
-2 930
39 191

NÁVRH ROZPOâTU 2009 — TABULKA V¯DAJÒ
paragraf Text
1032
2141
2143
2212
2219
2221
2310
2321
3113
3311
3314
3319
3326
3330
3349
3399

Podpora ost. produkč. činností LH
Vnitřní obchod, internet
Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozem. komunikací
Provoz veřejné silnič. dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Základní škola
Divadelní činnost
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Pořízení, obnova míst. památek
Činnost registrovaných církví
Záležitosti sdělovacích prostř.
Občanská komise

Skutečnost v Kč
rok 2008
51 460,60 Kč
532 327,79 Kč
162 722,00 Kč
385 335,80 Kč
695 545,00 Kč
465 696,50 Kč
1 655 234,40 Kč
650 747,68 Kč
3 209 822,00 Kč
10 000,00 Kč
536 153,20 Kč
316 061,50 Kč
329,40 Kč
100 000,00 Kč
83 534,00 Kč
181 820,00 Kč

Rozpočet v tis. Kč
schválený upravený
50
340
50
300
200
300
1 800
2 000
2 700
10
350
300
5
100
85
170
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3412
3419
3421
3519
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3725
3728
3745
4359
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409

Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a ml.
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz nebezp. odpadu
Sběr a svoz komunál. odpadu
Využívání a zneškod. kom. odpadu
Monitoring nakládání s odpady
Veřejná zeleň
Klub důchodců
Požární ochrana Kozlovice
Požární ochrana Měrkovice
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné př. a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Daň z př. práv. osob za obec
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM

17 054 662,35 Kč
160 474,00 Kč
127 977,30 Kč
183 843,43 Kč
132 888,48 Kč
682 711,14 Kč
650 097,00 Kč
106 333,84 Kč
1 561 138,23 Kč
56 684,00 Kč
3 061 417,86 Kč
97 098,00 Kč
- Kč
285 833,62 Kč
25 000,00 Kč
288 983,96 Kč
50 782,02 Kč
1 683 658,97 Kč
3 972 282,09 Kč
77 347,43 Kč
2 828 640,00 Kč
- Kč
42 497 188,83 Kč

1 050
160
130
180
150
250
650
100
13 000
60
2 800
20
30
250
25
300
50
1 600
4 000
30
90
2 000
3 506
39 191

Kozlovick˘ internet
Přeplněný vysílač na můstcích
Předpokládáme, že lidi připojeni na vysílač
na můstcích mají problémy s připojením. Situaci, která trvá víc než rok známe a už dávno pro
ni máme řešení.
Vzhledem k přetíženosti vysílače na můstcích
jsme udělali několik opatření. Především přibyly nové access pointy (bytovky, obecní byty)
a vysíláme i na frekvenci 5 Ghz. Možnosti přesměrovat si anténu na jiný bod, nebo přejít na
frekvenci 5Ghz (potřeba nového zařízení) však
zatím využilo minimum lidí…
Z toho důvodu pak nelze čekat, že se něco
zlepší. V tuto chvíli je řada na uživatelích.
Pořád vám nejede internet?
Pokud Vám delší dobu nefunguje internet,
pravděpodobně sám od sebe fungovat nezačne.
Překvapuje nás, že se nám ozývají lidé, kterým internet nejede dva, tři týdny nebo celý
měsíc. Většinou totiž radíme, aby nám v případě problémů dali jeden, nebo dva dny čas na
eventuelní vyřešení problémů, které na síti
vzniknou, ale pak aby rozhodně volali adminis-

trátory. Čekat víc než týden, že se něco samo
spraví nemá smysl…
V tuto chvíli určitě existují uživatelé, kterým
internet nejede. Většinou se jedná o ty, kteří se
nepřizpůsobili aktuální koncepci naši sítě
(DHCP). Některé případy jsme schopni vyřešit
na zavolání, takže stačí zvednout telefon…
Celá tato problematika se řeší výhradně na
www.kozlovice.net — zaregistrujte se tam!
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Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který
by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan — veřejná správa.
Trochu složitý název, o kterém jste v poslední
době už mnohokrát slyšeli ve sdělovacích prostředcích. V Kozlovicích tato služba funguje už
déle než půl roku.
Obecní úřad Kozlovice vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Na
úřadě si můžete na počkání vyřídit:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku

• Výpis z Živnostenského
rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle
živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů
podle zákona č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Czech POINT E-SHOP — výpisy poštou

Kanalizace v obci — projekt Kozlovice dostavby stokového systému
Postup prací k 02-2009
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Byla podána žádost a dne 17. 2. 2009 územní
rozhodnutí nabylo právní moci.
Momentálně se zpracovává žádost o dotaci
z programu Ministerstva zemědělství ČR.
Dotace může být maximálně 60 % z tzv. uznatelných nákladů (to znamená, že ne všechny
práce mohou být z dotace hrazeny). Dalších
10 % poskytuje KÚ Moravskoslezského kraje.
Z uvedeného je vidět, že nám 30 % prostředků
schází. Ve skutečnosti je to více, protože ne
všechny náklady jsou uznatelné (viz výše).
V současné době pracujeme na zajištění chybějících finančních prostředků. V úvahu připadá úvěr ev. spolufinancování (někým).

Projektuje se dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby.
Další postup záleží především na naší úspěšnosti na Ministerstvu zemědělství ČR, které
nám schválí či neschválí dotaci. Bez dotace nejsme schopni projekt v žádném případě realizovat! I tak to bude obrovský zásah do hospodaření obce a další investice budou zřejmě pozastaveny.
Rozpočtované náklady celé akce činí cca 100
mil. Kč! Ještě jednou připomínám, že tyto kroky
musíme podnikat proto, abychom splnili podmínky směrnice EU, kde se náš stát zavázal
k odkanalizování aglomerací nad 2 tis. ekvivalentních obyvatel do roku 2010.
starosta

Sbûr nebezpeãného odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že v sobotu 16. května 2009 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky, oleje,
asfalt, znečištěné obaly zbytky nebezpečných
látek apod.

Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD 08.00—08.15 hod.
Horní konec u bývalého
obchodu
08.20—08.35 hod.
Stanoviště kontejnerů na
tříděný odpad u rod.
domku čp. 153, p. Uhrová, 08.45—09.00 hod.
U čekárny ČSAD „U Váhy“ 09.10—09.25 hod.
U hasičárny
09.35—09.50 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“
naproti rod. domku č. 405,
paní Pešlová
10.00—10.15 hod.
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U sklárny
Ve Dvoře, u restaurace
„U Fojtíků“
U pana Pudila, čp. 136,

10.20—10.35 hod.
10.40—10.55 hod.

prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Střed obce —
obecní zařízení

11.30—11.45 hod.
11.50—12.05 hod.
12.15—12.30 hod.

Sbûr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od úterý
21. dubna 2009 do středy 22. dubna 2009
budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat
hadry, boty, matrace, díly starého nábytku
apod. Tyto kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad! Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 16. května 2009.
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou přistaveny ve dnech 21. a 22. dubna
2009 na těchto sběrných místech.
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže —
odbočka k bývalému polesí
Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu

U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod. domku čp. 153, paní Uhrová,“Pod Lípou“
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku čp. 436, pan Vlastimil Krpec
U zastávky ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku
čp. 405, paní Pešlová
U sklárny
Ve Dvoře, u restaurace “U Fojtíků“
U pana Pudila, čp. 136 — prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Opětovně připomínáme, že kontejner na
velkoobjemový odpad, který byl umístěn vedle
sběrného dvora, byl v měsíci listopadu přemístěn za „Vlčkovu stodolu“ (za obřadní síní).
Tento kontejner je možno využívat denně
v průběhu celého roku.

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.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 408 Kč je splatný ve dvou stejných splátkách po 204
Kč, a to v termínu nejpozději do 30. 4. a do 31. 10. příslušného kalendářního roku, nebo v celkové výši 408 Kč jednorázově nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.
V případě, že dojde ke vzniku poplatkové povinnosti po 31. 10. je tato část místního poplatku
splatná nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
V případě, že nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
Obecní úřad Kozlovice tyto poplatky platebním výměrem a včas nezaplacené (neodvedené)
poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit až na jejich trojnásobek.
Vodné musí být zaplaceno do 31. 5. kalendářního roku. Cena vodného činí 15 Kč/m3, cena
stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 21 Kč/m3.
Nájem hrobového místa — od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m2/rok. Za služby
je stanovena úhrada paušální částkou — jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob
100 Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka
za nájem hrobového místa za 1 rok.
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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:
Beton
1t/400 Kč
Cihly
1t/300 Kč
Pálené tašky a keramické výrobky
1t/300 Kč
Zemina a kamení
1t/100 Kč
Nabídka prací mechanismů
Občané mohou po předchozí domluvě využít nabídku obce na poskytování služeb:
DAEWOO AVIA — doprava nákladním autem
23 Kč/km
za každou započatou 1/15min. nakl. + vykl., čekání
100 Kč
Multikára sklápěč
20 Kč/km
za každou započatou 1/15 min. nakl. + vykl., čekání
50 Kč
Práce nakládačem UNC
550 Kč/hod.
Práce rypadlo-nakládačem KOMATSU
800 Kč/hod.
Práce traktoru včetně závěs. stroje nebo vlečky
500 Kč/hod.
Podrobnější informace k cenám najdete v ceníku č. 2/2008 obce Kozlovice, popřípadě
na internetových stránkách obce.
Využíváte právních služeb obce Kozlovice?
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací jsou poskytovány v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu Kozlovice vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů
v době od 16.00 do 18.00 hodin. V roce 2009 budou konzultace v termínech:
10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9, 22. 9.,
6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12., 29. 12. 2009.
Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje odborný lesní hospodář pan ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny v roce 2009 budou probíhat vždy jednou za čtrnáct dnů ve středu od 14.00
hodin do 14.45 hodin v přízemí budovy Obecního úřadu Kozlovice (v místnosti bývalé pošty)
v těchto termínech:
18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9.,
14. 10., 11. 11., 25. 11, 9. 12., 23. 12. 2009.
Poruchy na veřejném osvětlení
hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo
731 196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně
p. Lumír Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012).
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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 partneradodavatele na výše uvedených telefonních číslech.
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných
jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku–Místku.
K objednávce slouží Stravovací SENIOR kupón.
Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 100 druhů hotových sterilovaných
jídel uvedených na zadní straně Stravovacího SENIOR kupónu vždy dvě jídla — jedno ze sloupce A, druhé ze sloupce B. Cena jednoho jídla je 32,50 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami), vždy v době od 8.30 do 9.30 hodin, odběr a placení od 13.00 do 14.00
hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel na I. pololetí 2009
objednávka
pátek
13. 3. 2009
odběr a placení
pondělí
16. 3. 2009
objednávka
pátek
17. 4. 2009
odběr a placení
pondělí
20. 4. 2009
objednávka
pátek
15. 5. 2009
odběr a placení
pondělí
18. 5. 2009
objednávka
pátek
19. 6. 2009
odběr a placení
pondělí
22. 6. 2009
Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

Statistika obyvatel k 31. 12. 2008
Počet obyvatel celkem
muži
ženy

2 894
1 435
1 459

Místní část Kozlovice
Muži
Ženy
děti do 15 let
Chlapci
Dívky

2 679
1 133
1 148
398
203
195

Místní část Měrkovice
Muži
Ženy
děti do 15 let
Chlapci
Dívky
Počet narozených v roce 2008
Počet zemřelých v roce 2008

215
81
105
29
18
11
40
28

Počet přihlášených k trvalému pobytu
v roce 2008
Počet odhlášených v roce 2008
Počet sňatků v Kozlovicích v roce 2008

47
42
11

Nejstarší občanka paní Matylda Sysalová, Kozlovice č. 327 — 97 let

Kozlovice
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Nejstarší občan pan Oldřich Tkáč, Kozlovice č.
303 — 89 let
Nejrozšířenější příjmení v obci
Pustka – Pustková
Krpec – Krpcová
Kocián – Kociánová

111
109
80

Chýlek – Chýlková
Zeman – Zemanová
Vyvial – Vyvialová
Žáček – Žáčková
Tabach – Tabachová
Tkáč – Tkáčová

68
65
55
54
51
49

Statistika obyvatel v grafech k 31. 12. 2008
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let

Celkem
2894
1435
1459
427
554
627

Průměrný věk
39,42
38,22
40,60
6,77
8,89
70,06

Kozlovice
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Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
05. 4. 2009 …
25. 4. 2009 …
25. 4. 2009 …
23. 5. 2009 …
30. 5. 2009 …
31. 5. 2009 …
05. 6. 2009 …
06. 6. 2009 …
06. 6. 2009 …
07. 6. 2009 …
13. 6. 2009 …

Křížovou cestou na vrch Skalka
Čarodějnický rej Na Mlýně
Divadelní premiéra
Tanec bez hranic
100 let SDH — oslavy
100 let SDH — mše
FICHTLDAY
FICHTLDAY
Reiningové závody
Reiningové závody
Dětský den

18. 6. 2009 … Beskydský pohár ve skoku na lyžích
21. 6. 2009 … Předehrávka žáků Lenky Lepíkové
24. 6. 2009 … Reiningové závody
25. 6. 2009 … Reiningové závody
26. 6. 2009 … Reiningové závody
27. 6. 2009 … Setkání s přáteli z Kozlovic u Přerova
Podrobnější informace o připravovaných
akcích najdete na internetových stránkách
obce, případně na plakátovacích plochách.

Informace z knihovny
Naši novou knihovnu navštěvuje stále víc občanů jak z Kozlovic, tak i z části Měrkovic. Přestože
zájem o výpůjčky je velký, jsou i takoví, kteří nejsou schopni vypůjčené knihy vrátit. Nereflektují na
upomínky, jenž jsou jim zasílány i 3× a ani po osobní návštěvě je nevracejí. Proto prosíme o řádné
vrácení knih v termínech všechny naše čtenáře, abychom předešli komplikacím.
A nyní něco ze statistiky:
V roce 2008
Výpůjčky
Celkový počet vypůjčených knih
Počet návštěvníků
Počet vypůjčených knih na 1 osobu
Počet půjčených periodik
MVS
Vyhledávání v katalogu
Regionální fond

Kozlovice
9 571 sv.
1 809 sv.
41 sv.
1 304 sv.
16 sv.
870 sv.
800 sv.

Měrkovice
314 sv.
76 sv.
2 sv.
- sv.
- sv.
- sv.
100 sv.
Markéta Lovásová

Termíny ãi‰tûní komínÛ
V roce 2009 bude v obci Kozlovice prováděno čištění komínů v následujících termínech:
18., 19., 22., 23., 24., 25., 26. a 29. června
12., 13., 14. a 15. října
V případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo nemoci zaměstnanců je možná změna termínů.
Ladislav Šputa, Skalice 155, Frýdek–Místek 10, Provozovna Kominictví: Místek, ul. J. Trnky, tel. 558 434 661,
e-mail: sputa.kominictvi@seznam.cz

Úfiední hodiny FÚ ve Fr˘dku–Místku na konci mûsíce bfiezna 2009
Poslední den lhůty pro podání přiznání
k daním z příjmů připadá v roce 2009 na úterý 31.
března. Tento den a ve dnech předcházejících tomuto datu bude provoz FÚ zajištěn následovně:

• od 23. března do 27. března denně od 8.00 do
17.00 hod.;
• v sobotu 28. března od 8.00 do 12.00 hod.;
• v pondělí 30. března 2009 a v úterý 31. března 2009 od 8.00 do 18.00 hod.

Kozlovice
Rozšířené úřední hodiny neplatí pro pokladnu
FÚ, která je standardně otevřena v pondělí a ve
středu od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 14.30
hod. Mimo tyto provozní hodiny pokladny FÚ
lze daně zaplatit prostřednictvím daňové složenky na kterékoliv poště v ČR bez poštovních poplatků, příp. převodem z bankovního účtu.
Elektronická podání pro daňovou správu
Přiznání k daním z příjmů, ale i k ostatním
daním, lze podávat také prostřednictvím společného technického zařízení správce daně. Pro
tyto účely byl Ministerstvem financí spuštěn
projekt Daňový portál (http://adisdpr.mfcr.
cz/). Tato webová aplikace poskytuje služby veřejné (elektronická podání, informační zdroje)
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a neveřejné (daňová informační schránka).
V rámci veřejných služeb je k dispozici elektronická podatelna (http://adisepo.mfcr.cz/), kde
je možné daňová přiznání, ale i další podání pro
daňovou správu podat elektronicky. Výhodou
tohoto způsobu komunikace s finančním úřadem je jednak úspora času (přepisování údajů
do formuláře přiznání a čekací doby v období
pro podávání přiznání), ale zejména kontrola
vkládaných údajů do jednotlivých řádků přiznání (snížení možné chybovosti, která má pak
za následek zahájení vytýkacího řízení). Podání
učiněná prostřednictvím této webové aplikace
lze také vytisknout a podat u příslušného finančního úřadu osobně nebo poštou.
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Fotozpravodaj
Souznûní 2008
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů
dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňova-

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

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 5. 12. 2008
Přítomno 15 členů zastupitelstva.
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnili dva občané.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne
4. 9. 2008 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se
za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minulého zasedání
zastupitelstva obce jsou splněna.
— Sm VaK Ostrava — potřeba dodat kolaudační rozhodnutí a výši pořizovacích nákladů —
bylo provedeno.
— Sbírka na pomoc rodině Pustkových vynesla
486 612 Kč, rodině Langerových 131 300 Kč.
— Parkoviště před ZŠ + chodník Vilém — dokončeno.
— SRC — dobrá obsazenost — probíhá dovybavení, volná kapacita se prozatím rezervuje
našim občanům, případné zjištěné vady se reklamují — prozatím uznány všechny reklamace, v případě zjištění problému je nutno upozornit, záruční doba činí 5 let.
— PD kanalizace — bylo zahájeno územní řízení na stavbu „Kozlovice — dostavba stokového systému“. S majiteli pozemků, které budou
dotčeny stavbou hlavního řádu a veřejné části
přípojek (na přípojky obec neobdrží dotaci),
byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene. Ve dvou případech
nedošlo k dohodě s vlastníkem (jedno náhradní
řešení, jedno místo nevyřešeno — nebude realizována kanalizace).
— DPH — od 1. 1. 2009 se obec stane plátcem
DPH, z toho důvodu i zvýšení ceny vodného od
1. 1. 2009.
— Průběžný audit hospodaření provedený odborem kontroly MSK — bez závad.
— Přemístění sběrného dvora — Vlčkova stodola (otevření čp. 1 — omezení jízd velkými vozidly), provedeny nutné opravy stodoly — střecha, podlahy, úprava přístupu.

— Informace — Evropský parlament ve Štrasburku.
— Vyhotovena PD na opravu hasičárny —
bude vyřízeno příslušné povolení.
— Technický a sběrný dvůr — zpracovává se
PD pro územní řízení.
— Obecní slavnost — Kozlovice 2008 — dobrá
účast.
— Publikace Kozlovice, publikace Měrkovice.
K výročí založení obce v roce 2009 se připravuje publikace Kozlovice — návaznost na stávající
vydanou publikaci k 700. výročí — doplnění
údajů a informací uplynulých 15 let. Nedochovala se elektronická podoba publikace, proto
bylo nutno přepsat. Vedoucí komise je paní
Mgr. Hana Ulčáková, podá informaci.
Současně se připravuje publikace k výročí založení Měrkovic, zajišťuje paní Prudká, pan ing.
Borák, pan Eliáš. Pan ing. Borák informoval, že
materiály jsou přepsány, je nutno konzultovat.
Publikace by měla vyjít v roce 2009.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Změna č. IV územního plánu obce
Dne 29. 10. 2008 proběhlo veřejné projednání —
nebyly žádné připomínky, nedošlo k žádným
úpravám. Změna č. IV je připravena ke schválení.
Zastupitelstvo obce Kozlovice, příslušné podle
§ 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, schvaluje opatření obecné povahy č. 1/2008 a vydává změnu č. IV územního
plánu obce Kozlovice.
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3. Budoucí smlouva darovací
Vybudováním chodníku u ZŠ včetně odstavných ploch zasahujeme do komunikace v majetku MSK. Po dokončení bude provedeno geometrické zaměření a MSK nám dotčené plochy
daruje.
Moravskoslezský kraj zastoupený z pověření
hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, předkládá návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
darovací — části pozemku parc. č. 4109/2 k. ú.
Kozlovice.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací
č. FM/12/i/2008/Ch a pověřuje starostu jejím
podpisem.
4. Pozemky lokalita Fojtíková
Na inženýrské sítě v lokalitě Fojtíková je vydáno
stavební povolení. Realizace stavby by měla
proběhnout v příštím roce — obec bude stavbu
provádět částečně svépomocí — dozor autorizovaná osoba.
Původní záměr obce byl v tom smyslu, že nejdříve pozemky prodá zájemcům, a teprve pak
vybuduje inženýrské sítě. V současné době připadá v úvahu nová varianta — uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a platba ve formě
splátek (zájemci mají větší jistotu, že nekupují
jen tzv. „zelenou louku“). Prostřednictvím obce
dojde k prodeji 6 parcel, dle informace realitní
kanceláře je prozatím jeden zájemce. Ve spolupráci s realitní kanceláří a advokátní kanceláří
Mgr. Szkandery je připraven a předkládán
návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Úhrada kupní ceny je navržena následovně:
první splátka ve výši 30 % do 31. 1. 2009, druhá
splátka ve výši 35 % do 31. 3. 2009, třetí splátka
ve výši 30 % po podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, doplatek ve výši 5 % po vydání kolaudačního souhlasu. V případě nedodržení platebního kalendáře a případného porušení dalších ustanovení smlouvy je stanovena
smluvní pokuta (termíny splátek je možné ještě
„doladit“).
V případě poskytnutí úvěru na koupi pozemku
bude ručení pozemkem (prozatím nebude ve
vlastnictví kupujícího), proto bude muset obec
souhlasit se zřízením zástavního práva.
Dotaz — Bc. Nevludová — v případě, že skutečné náklady na vybudování inženýrských sítí
budou nižší než rozpočtové náklady, bude obec
měnit kupní cenu, bude prodávat dalším zá-
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jemcům za nižší cenu? Není lepší snížit kupní
cenu, aby obec pozemky co nejdříve prodala?
Pan starosta — kupní cenu schválilo zastupitelstvo obce, nebude výši ceny měnit.
Kupní smlouvy i s dalšími zájemci získanými
prostřednictvím realitní kanceláře bude rovněž
uzavírat obec (realitní kancelář prodej pozemků pouze zprostředkovává).
5. Rozpočtové změny
Rozpočtové změny nad 500 tis. Kč a úpravy
nebo doplnění rozpočtové skladby schvaluje
zastupitelstvo obce. Je nutno provést doplnění
položek — volby, dotace a úpravy na základě
zkušeností.
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu
a rozpočtové změny dle předloženého návrhu
v celkové výši 1 478 200 Kč.
6. Rozpočtové provizorium na rok 2009
Do doby schválení rozpočtu na rok 2009 bude
obec hospodařit podle rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium je navrženo ve výši
12 720 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009 dle předloženého návrhu ve
výši 12 720 000 Kč.
7. Různé
7.1 Plán obnovy vodovodů a kanalizací
V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších
předpisů, je povinností vlastníka vodovodu
nebo kanalizace vypracovat plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací, obec je vlastníkem vodovodu i kanalizace a předkládá tyto
plány zastupitelstvu obce.
Pan Mgr. Pustka Štěpán — je tento plán závazný, bude dostatek vody v zahájení provozu pivovaru?
Pan starosta — tento plán je závazný, ale je
možné ho upravit. Byla provedena studie potřeby
pitné vody — prozatím by měl být dostatek vody.
Zastupitelstvo obce schvaluje plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací v majetku obce
Kozlovice.
7.2 Zpráva kontrolního výboru
Zápis z jednání kontrolního výboru byl předložen všem členům zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru.
Paní Mgr. Hana Ulčáková podala informaci
ohledně přípravy publikace Kozlovice — příspěvky jsou opsány (schází asi 3 příspěvky), do-
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končeno bude do konce tohoto roku, pak by
měla následovat konzultace s panem starostou,
nejnáročnější bylo získat od spolků příslušné
materiály.
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva ke sledování elektronické pošty, jsou rozesílány
různé informace, je třeba potvrdit přijetí.
Paní Ing. Hantlová — dotaz ke změně č.
V územního plánu obce Kozlovice.
Informaci podal pan starosta — je zpracován
návrh změny, pořizovatel (Magistrát města
Frýdku–Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu) oznámí místo a dobu konání
společného jednání o změně územního plánu
(jednání s dotčenými orgány).
Dne 21. 11. 2008 proběhlo vítání občánků
(k 31. 10. se narodilo 38 dětí).
Zastupitelstvo navrhuje poskytnutí finančního
daru starostovi a místostarostovi. Zdůvodnění:
kladné hodnocení práce starosty a místostarosty během dvou let funkčního období — bezproblémový chod obce, rozšíření služeb, dokonče-
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ní sportovně rekreačního centra bez závad, propagace a zviditelnění obce, rozvoj obce, úprava
vzhledu, oprava cest, zajištění PD na kanalizaci,
dobré výsledky auditů atd., vyslovila poděkování. Finanční dar navrhuje minimálně ve výši 1,5
násobku platu starosty.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
uvolněným zastupitelům starostovi panu Ing.
Miroslavu Toflovi a místostarostovi panu Lumíru Červenkovi každému ve výši 1,5 násobku
čisté odměny starosty platné k 1. 12. 2008.
Zastupitelstvo obce zmocňuje pana Lumíra
Červenku, místostarostu obce Kozlovice, k podpisu darovací smlouvy mezi obcí Kozlovice
a panem ing. Miroslavem Toflem.
Hlasování: 13:0:2
Starosta i místostarosta poděkovali za schválení
finančního daru.
Paní ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Kozlovice paní Mgr. Hana Ulčáková informovala o provedené finanční kontrole — bez závad.
Na závěr jednání poděkoval pan starosta všem
členům zastupitelstva za celoroční práci.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 22. 12. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— proběhl úspěšně 10. ročník festivalu Souznění 2008;
— rada byla informována o nutnosti výměny
telefonní ústředny v budově OÚ z důvodu zastaralého zařízení.
Rada bere informace na vědomí.
2. Rada schválila tyto smlouvy:
Rada schvaluje smlouvy o nájmu hrobových
míst dle přiloženého seznamu a pověřuje starostu jejími podpisy.
Rada schvaluje smlouvu o nájmu nebytových
prostor mezi firmou ŠMÍRA-PRINT, s. r. o., (jako
pronajímatel) a obcí Kozlovice (jako nájemce)
místnosti v areálu fojtství o celkové výměře cca
120 m2 umístěné nad pivovarskou restaurací,
která bude sloužit jako obřadní síň pro obec
Kozlovice. Výše nájemného 1200 Kč/rok. Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu motorového plovoucího čerpadla MAXIMUM 8K mezi Hasičským záchranným sborem

Moravskoslezského kraje a obcí Kozlovice a zároveň pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy
budoucí o provozování vodního díla (splašková
kanalizace v lokalitě Fojtíková) mezi obcí Kozlovice a SmVak Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45
Ostrava a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí
Kozlovice, která je vlastníkem pozemku p.č.
3923 a budoucí povinný z věcného břemene
a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako budoucí oprávněný z věcného břemene a zároveň pověřuje
starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí daňového
poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty
mezi obcí Kozlovice a ing. Jiřím Turoněm z Havířova a zároveň pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje smlouvu mezi obcí Kozlovice
a firmou EKOTOXA s. r. o., Kosmákova 28, čp.
2195, 615 00 Brno, Židenice, související s vypracováním projektu k výzvě o dotace, dle ROP
a zajištění přípravy a průběhu vypracování projektu včetně podání projektové žádosti: Regio-
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nální Operační Program Moravskoslezsko —
4.1 — Rozvoj venkova — Občanská vybavenost:
„Oprava hasičárny v Kozlovicích“ a pověřuje
starostu jejím podpisem.
3. Radě byla předložena žádost SDH Měrkovice
o pronájem sálu v budově bývalé školy v Měrkovicích dne 31. 12. za účelem silvestrovského posezení. Rada schvaluje využití sálu bývalé školy
v Měrkovicích.
4. Radě byla předložena žádost o přidělení
obecního bytu. V současné době není žádný
obecní byt volný.
Rada bere žádost na vědomí a souhlasí se zařazením žádosti do seznamu žadatelů o byt.
5. Radě byla předložena žádost o pronájem
obecního sálu ke konání hudební produkce.
Rada schvaluje pronájem obecního sálu panu
Petru Bauerovi z Bašky na termín 27. 12. 2008,

10. 1. 2009 a 28. 2. 2008, ostatní termíny budou
řešeny až při tvorbě plánu akcí na rok 2009.
6. Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu OÚ
pro konání dětského karnevalu 25. 1. 2009 a zároveň schvaluje finanční příspěvek 5 000 Kč.
7. Radě byla předložena žádost o zřízení nového
světelného bodu veřejného osvětlení. Jedná se
o světelný bod směr na Tichou. Je zpracována
cenová nabídka TS a. s. — 28 000 Kč
Rada schvaluje zřízení nového světelného bodu
veřejného osvětlení, realizace bude uskutečněna v příštím roce.
8. Rada obce Kozlovice schvaluje ceník č. 7/2008
o úhradě stočného za objekty napojené na ČOV
Biofluid 15 na horním konci v Kozlovicích (u garáží) s účinností od 1. 1. 2009. Cena stočného činí
26 Kč/m3 (stejná cena jakou má SmVaK). Zároveň se ruší ceník č. 3/2006 ze dne 27. 11. 2006.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 29. 12. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
Radě byl předložen návrh na úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu, viz příloha zápisu rady.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 26. 1. 2009
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— bylo vydáno územní rozhodnutí pro dostavbu stokové kanalizace v Kozlovicích, je vyvěšeno na úřední desce pro nabytí právní moci;
— MSK vydal kladné stanovisko k dostavbě kanalizace potřebné pro žádost o dotaci z ministerstva zemědělství;
— proběhlo vstupní jednání mezi obcí Kozlovice a SmVak o možnosti odprodeje zbývající
části starší kanalizace.
2. Radě byla předložena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu užívání pozemku pro účely
zřízení kanalizační přípojky k rodinnému domu
čp. 523.
Rada předloženou smlouvu schvaluje a pověřuje místostarostu jejím podpisem.
3. Radě byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene pro podzemní uložení hlavního

vodovodního řádu v pozemku parc. číslo
1580/3.
Rada předloženou smlouvu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
4. Rada byla informována o dlouhodobém neplacení nájmu nebytových prostor — sklenářství. Již v minulosti byla několikrát sepsána dohoda o splátkách, která není respektována. Celá
situace trvá již téměř 10 let. Celkový dluh
k dnešnímu dni činí 50 776,30 Kč.
Rada rozhodla naposled vyzvat k zaplacení
dlužné částky s termínem do 31. 3. 2009. Nebude-li dlužná částka do tohoto termínu zaplacena, bude nájemní smlouva okamžitě ukončena
a dlužná částka vymáhána.
5. Radě byla předložena žádost fa. HAMER,
spol. s r. o., U parku 205, 739 61 Třinec o dlouhodobý pronájem zemědělských pozemků za
účelem zřízení plantáže rychle rostoucích dřevin pro těžbu biomasy.
Rada žádost bere na vědomí, v současné době
obec nemá k pronájmu žádné vhodné pozemky.
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6. Rada bere na vědomí zápis ze schůze stavební komise ze dne 14. 1. 2009 a souhlasí s jednotlivými doporučeními stavební komise.
7. Rada obce Kozlovice souhlasí s bezplatným
použitím obecních pozemků p. č. KN 832/2,
3943/3, 846/4, PK 832, 844/1, 846, 842/3, 842/8,
3943/2, 845/3 k.ú Kozlovice pro účely pořádání
Motoskijoringu v termínu leden—březen 2009
dle povětrnostních podmínek a letní Fichtelday
v termínu 3. 7. 2009 — 6. 7. 2009. Po skončení
akce budou pozemky uvedeny do původního
stavu. Při pořádání akce je nutno dodržet veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy.
8. Radě byla předložena žádost občanů o umístění odrazového zrcadla na místní komunikaci
p.č. 3969/1 za mostem. Žádost byla postoupena
k vyjádření na Magistrát města Frýdku–Místku,
odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací.
Ten v dané chvíli považuje umístění zrcadla za
předčasné, jelikož rozhledové poměry se dají
upravit vykácením křovin bránících ve výhledu
a ze zkušeností zprostředkovaný pohled do zrcadla odpoutává pozornost řidiče od skutečného dění v křižovatce. Vyjádření Magistrátu bude
v kopii zasláno žadatelům.
Rada neschvaluje umístění odrazového zrcadla
na místní komunikaci p.č. 3969/1
9. Radě byla předložena žádost o ukončení
Smlouvy o nájmu pozemku p.č. 2001/1 dohodou k 31. 1. 2009, a to z důvodu prodeje rekreační chaty ev. č. 72, se kterou pozemek sousedí,
protože ho již nebudou využívat.
Rada schvaluje ukončení nájmu pozemku p.
č. 2001/1 dohodou k 31. 1. 2009.
10. Radě byla předložena smlouva mezi obcí
Kozlovice a STUDIO D-INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,
s. r. o. Chelčického 27, 747 05 v předmětu
smlouvy Stavebně technický dozor na stavbě:
Technická infrastruktura RD Kozlovice — lokalita Fojtíková. Vzhledem k tomu, že bude stavba

prováděna obcí, musí dozor provádět autorizovaná osoba.
Rada předloženou smlouvu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
11. Na základě geometrického plánu ze dne
7. 12. 2004 bylo provedeno zaměření skutečného průběhu komunikace v chatovišti horní
konec, nebylo možno zapsat změnu vlastnictví
v katastru nemovitostí (parcely se skládaly
z dílů, kde bylo zřízeno věcné břemeno bez geometrického zaměření). Z toho důvodu musel
být vyhotoven nový geometrický plán. Došlo
k novému očíslování parcel, výměra zůstává nezměněna. Proto musí proběhnout znovu zveřejnění záměru a schválení prodeje v zastupitelstvu obce podle nově vyhotoveného geometrického plánu.
Rada schvaluje záměr prodeje obecních pozemků podle geometrického plánu č.1141289/2008 vyhotoveného firmou GEOPOINT
Frýdlant s. r. o., Nádražní 481, 739 11 Frýdlant n.
O. dne 8. 11. 2008 a potvrzeného Katastrálním
úřadem pro MSK, Katastrálním pracovištěm ve
F–M dne 27. 11. 2008.
12. Rada schvaluje navržená pravidla a formulář žádosti přidělování dotací spolkům a organizacím z rozpočtu obce Kozlovice.
13. Starosta s místostarostou předložili radě
návrh rozpočtu obce Kozlovice pro rok 2009.
Rada byla s tímto návrhem seznámena a doporučuje návrh předložit ZO. Návrh bude umístěn
na Úřední desce Obecního úřadu Kozlovice
(i elektronické).
Na straně příjmů byly předpokládané daňové
příjmy z DPH a právnických osob (největší příjmy rozpočtu) oproti roku 2008 poníženy o 10 %.
Výdajová stránka počítá s výstavbou lokality
Fojtíková a posílením vodovodu na horním
konci (investice).
Rada bere předložený návrh rozpočtu obce Kozlovice pro rok 2009 na vědomí a postupuje ZO.

Životní prostředí
Zimní host
Také vás zaujala početná hejna štěbetajících
ptáků pohybujících se hlavně v okolí sadů, kde
na stromech zůstala nesklizená jablka? Živí se
různými bobulemi, které je lákají i na keřích

v zahradě mateřské školky, kde je můžete vidět
vysedávat na vrcholcích zdejších smrků. Jsou
roky, kdy se ptáci objeví jen v malých hejnech,
jindy je jich úplná záplava (tzv. ptačí invaze).
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Ze všech severských ptáků, kteří k nám na
zimu přilétají, je nejhezčí. Má husté hnědošedé
peří na hřbetě tmavší, na spodní straně světlejší. Na hlavě má chocholku, pod bradou černou
skvrnu a kolem očí černý lem. Křídla jsou ozdobena žlutými a červenými skvrnkami, ocas je lemován žlutým proužkem. Je velký asi jako špaček — brkoslav severní.
Hnízdí v severských jehličnatých a březových
lesích, do střední Evropy odlétá jen tehdy, když je
na severu příliš tuhá zima. U nás se objevuje ve
velkém množství zhruba každých deset let. Příčinou nepravidelného tahu je pravděpodobně přemnožení ptáků a nedostatek potravy v jejich severské domovině. Přesné důvody tohoto velmi zajímavého jevu však nejsou zatím zcela objasněny.
Některá hejna jsou plachá, jiná můžeme při
jejich „pastvě“ doprovázené hlasitým cvrčivým
štěbetáním pozorovat ze vzdálenosti 2—3
metrů. Zdržují se převážně na stromech, na
zem slétají, jen aby se napili a vykoupali, a to
i v ledové tříšti, jako správní seveřané.
Jejich letošní hojnou návštěvu ukončí první
teplejší dny, kdy odletí zpět na sever. Příště se
u nás zastaví možná až za deset let.
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
LyÏafisk˘ v˘cvik ÏákÛ 7. roãníku — únor 2009
V pondělí 16. 2. ráno v 7.30 jsme se všichni
sešli u školy, abychom společně odjeli na lyžák
na Kolářovu chatu SLAVÍČ. Na chatu jsme přijeli asi kolem 10. hodiny dopolední. Ještě ten den
jsme se vybalili a šli jsme lyžovat. Jelikož tam
každý den celkem hustě sněžilo, tak jsme museli šlapat pokaždé, když jsme se rozhodli jít lyžovat. Nám to ale nevadilo (aspoň jsme se protáhli) ☺. Každý den jsme začali lyžovat kolem 9. hodiny ranní až do 11.30, pak jsme už jenom čekali na oběd. Po oběde jsme dostali osobní
volno až do 14.00, kdy jsme opět šli lyžovat. Tak
to šlo celý týden kromě pátku.V pátek byl program spíše na balení, ale lyžovat jsme ještě stihli… Večeře byla kolem 18.00 hod. a až do 19.00
hod. jsme měli osobní volno.V 19.00 začal večerní program. Ze začátku ty večery byly trošku
nudné, protože jsme se nemohli pořád „rozhoupat“. Ale ve středu (uprostřed týdne) se to

teprve „rozjelo“ ☺… Začali jsme pořádně tančit
a bavit se… Večer skončil asi ve 21.30 hod., kdy
už začínala večerka. Všichni jsme zalezli na kutě,
ale pár jedinců, co pořád kecalo, by se našlo ☺.
Druhý den ráno jsme šli opět lyžovat. Jinak chcete vědět, jak zní moje hodnocení lyžáku?
No tak samozřejmě, že se mi lyžák hodně líbil
a taky konečně umím LYŽOVAT ☺… Jo a ještě

Kozlovice
nemůžeme zapomenout taky na „NAŠE“ paní
učitelky a zároveň INSTRUKTORKY, které
s námi měly VELIKÁÁNSKOU trpělivost
a všechny naučily lyžovat na JEDNIČKU! Sice
jsme je připravili málem o hlasivky ☺, ale ony to
fakt zvládly. Taky s námi byla paní učitelka SITKOVÁ, která se starala jak o naše zdraví, tak o to,
aby byl večer klid.
Móóóóóc děkujeme ☺!
Doufám, že se bude lyžák líbit i těm, které to
teprve čeká J.
Marta Tabachová
Ráno v pondělí 16. 2. 2009 jsem se vzbudila
a šla jsem k autu s lyžemi, batohem a báglem.
Potom jsem dorazila ke škole a čekala jsem se
třídou na autobus. Až přijel autobus, tak jsme
naložili lyže a nastoupili do autobusu. Jak jsme
dojeli na zastávku, tak jsme kousek šlapali,
a potom nás vyvezla auta. Když jsme dojeli
k chatě, tak jsme si sedli na chvíli do lyžákárny.
Po půl hodině jsme se rozdělili do pokojů. Jak
jsme se rozdělili, tak jsme se vybalili a šli na
oběd. Po obědě byl do 14.00 hodin odpolední
klid. Od 14.00 hodin do 16.30 hod. jsme se na
sjezdovce nejdříve rozcvičili, a potom jsme se
rozdělili do skupin. Když jsme přišli z lyžování,
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tak jsme si pověsili mokré oblečení, aby nám
uschlo do dalšího dne. Večeře byla v 18.00 hod.
Po večeři jsme měli nějaké hry, a potom jsme
měli diskošku. Večerka byla bohužel v 22.00
hod. a někdy už v 21.30 hod. Další den jsme se
vzbudili a šli jsme na snídani. Po každé snídani
bylo bodování pokojů, a potom jsme šli na sjezdovku a šlapali kopec. Jak jsme to ušlapali, tak
nám to přejela rolba J. Vedoucí první skupiny
byla Eva Kvapilová a druhé skupiny byla vedoucí Zdeňka Krpcová. Obě dvě vedoucí jsou prostě
fajn, sranda je teda pořádná. Ještě s námi byla
paní Jarmila Sitková, ta nám dělala noční dozor
a ještě s námi byla na sjezdovce. Jak jsme dojezdili na sjezdovce, tak jsme šli do chaty a služba
uklidila lyže a jiná služba potom vytřela lyžákárnu. Taky jsme měli službu, která přichystala talířky a příbory. Po večeři jsme měli večerní program, taky byl každý večer skřítek dobrých
skutků. Pokaždé až skončil večerní program,
tak jsme měli diskošku a ve čtvrtek jsme tančili
country tanec. V úterý jsme měli přednášku
s paní Jarmilou Sitkovou — kurz první pomoci.
Celý lyžák byl prostě good, klidně bych se
vrátila a prodloužila ho ještě tak o týden.
Pavlína Pustková
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V pondělí 16. února jsme s celou sedmou třídou jeli na lyžák, a proto jsem musel brzo vstávat
— o půl sedmé. Nabalil jsem věci do auta a jeli
jsme ke škole. Tam jsme všechno vybalili a čekali na příjezd autobusu. Po chvíli autobus přijel
a my jsme si do něj dali věci. Dojeli jsme pod Slavíč a čekala nás dlouhá cesta do kopce. Nakonec
jsme se svezli autem. Ještě s několika spolužáky
jsme dojeli na Slavíč a museli jsme nosit batohy
z aut. Potom nám paní učitelka řekla, že nějací
kluci můžou vyhazovat sníh. Tak jsme šli všichni.
Když jsme vyházeli sníh, tak jsme šli do chaty
a za chvíli přijeli ostatní. A tak jsme se ubytovali.

Já jsem byl na pokoji s Filipem a s Michalem.
Byly s námi paní učitelka Kvapilová a Krpcová
a jako noční dozor byla paní učitelka Sitková.
Byla sranda. Když jsme se vybalili, šli jsme na
oběd. Vařili dobře. Po obědě byl odpolední klid
a příprava na lyžování. Ve dvě hodiny jsme šli lyžovat. První byla rozcvička, a potom jsme šlapali
kopec. Když jsme sešlapali, tak jsme mohli jezdit.
Občas nás paní učitelka odchytila a řekla instrukce. Po lyžování jsme si chvíli odpočinuli a šli
jsme na večeři. Po večeři následoval večerní program, hry a soutěže. Na závěr dne byla diskotéka.
Vojta Tofel

Valašská dědina
V˘sledky TS sbírky v r. 2009
Tak jako v jiných obcích a městech v celé
České republice, tak i v Kozlovicích proběhla ve
dnech 2.—11. ledna Tříkrálová sbírka. Malí
i velcí koledníci se svými dospělými vedoucími,
chodili od domu k domu, zpívali, recitovali
a vybírali finanční příspěvky, které jsou pro letošní rok určeny na:
— 65 % výtěžku zůstává v místní Charitě a tyto
peněžní prostředky budou použity na financování CHOPS – Charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby;

— 15 % činnost diecézní Charity;
— 10 % humanitární pomoc u nás i v zahraničí;
— 5 % činnost Charity ČR;
— 5 % náklady s pořádáním Tříkrálové sbírky
Charity ČR.
Celkem se v regionu oblastní Charity Frenštát
vybralo 235 431 Kč, z toho v Kozlovicích 48 764
Kč.
Za Vaše štědré dary velice děkujeme.
Charita Frenštát pod Radhoštěm

Maminky „na matefiské“ a nejen ty…
Setkání probíhají každou sudou středu na
faře přibližně od 8.30 do 10.30 hodin. Program
setkání je vždy vyvěšen na vývěsce před kostelem a naleznete jej také na: http://farnost.kozlovice.cz/ v rubrice „akce“. Přijít mezi nás
mohou i samotné maminky, jejichž děti již „odrostly“. Nejbližší termíny jsou:
18. 3. Papírové vystřihovánky nejen do oken (pokud máte doma nějakou vystřihovánku
v zásobě, přiberte ji — budeme kopírovat)
11. 4. Jarní květinové větvičkování (s sebou
ostrý nůž — modelářský)

15. 4. Další nápady se zdrav. špachtlemi (potřebovat budete nůžky, štětec, pokud
máte, tak zdravotnické špachtle, ubrousk.
lepidlo či ubrousky)
29. 4. PET víčka a hrátky s nimi — pro děti
a s dětmi (potřebovat budete barevná
PET víčka, tavnou pistolku, nůžky, výkres, fixy nebo pastelky)
Pokud některou „pomůcku“ doma nemáte,
přijďte i bez ní, rádi vám ji půjčíme.
Info: Magda Strakošová
(tel. 776 125 594)

Informace SDH Kozlovice
Jubilejní rok 2009
V dubnu oslaví náš hasičský sbor významné
jubileum — 100 let od svého založení. Proto se

celý rok 2009 ponese ve znamení těchto oslav.
Rádi bychom informovali všechny příznivce
kozlovických hasičů a nejen ty, o programu,
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který jsme pro Vás připravili. Oslavy zahájil
v měsíci únoru tradiční Hasičský ples, v březnu
to bude výstava fotografií v galerii Obecního
úřadu v Kozlovicích. Ve dnech 22. 5. 2009 — 30. 5.
2009 proběhne v budově hasičské zbrojnice
v Kozlovicích výstava k výročí 100 let od založení SDH Kozlovice. 23. 5. 2009 od 22.00 se uskuteční ve sportovním areálu za Kovářovým lesem
Noční pohárová soutěž v požárním útoku. 30. 5.
2009 ve 12.00 propuknou v areálu u hasičské
zbrojnice v Kozlovicích hlavní oslavy ke 100. výročí založení SDH Kozlovice. V rámci tohoto
dne bude předvedeno mnoho ukázek: práce
hasičů s vyprošťovacím automobilem Mercedes
Bison (HZS Ostrava), simulovaná dopravní nehoda a následné vyproštění osob z vozidla (HZS
F–M, ZZS F–M), ukázka práce policie (PČR
F–M), ukázka zásahu ve výšce a nad volnou
hloubkou (lezecká skupina HZS F–M), ukázka
poskytování první pomoci žáky střední zdravotnické školy F–M. Od 18.00 pak započne taneční

zábava. 31. 5. 2009 v 10.30 mše v kostele sv. Michaela v Kozlovicích. 5. 9. 2009 od 13.00 se uskuteční v areálu u hasičské zbrojnice již tradiční
pohárová soutěž o pohár Rady OÚ Kozlovice.
Výjezdová jednotka SDH Kozlovice
Od ledna znovu začalo pravidelné školení výjezdové jednotky SDH Kozlovice v rozsahu 40
hodin. Výjezdová jednotka má 25 členů, z tohoto počtu je jeden velitel jednotky, 5 velitelů
družstev, 7 strojníků a 12 hasičů. Letos se s jednotkou začali připravovat také dva nováčci.
V letošním roce již výjezdová jednotka zasahovala u třech mimořádných událostí. První byl
požár hospodářské budovy v Horním Sklenově
dne 31. 1. 2009, druhou událostí byl požár sazí
v komíně rekreační chaty v obci Myslík dne
10. 2. 2009 a třetí mimořádnou událostí byl
požár zahradního domku v obci Kozlovice dne
24. 2. 2009.
Pavlát P., Pavlát T.

SDH Mûrkovice v roce 2008
Sbor dobrovolných hasičů v Měrkovicích má
ke dni 31. 12. 2008 ve své členské základně 33
členů, z toho 5 žen.
Výkonný výbor pracoval v osmičlenném složení a sešel se celkem k 7 jednáním.
Starosta sboru se zúčastnil shromáždění delegátů sboru dobrovolných hasičů okresu Frýdek–Místek a porady starostů v okrese.
Členové výboru se zúčastnili všech 3 jednání
13 okrsku Kozlovice, do kterého je náš sbor zařazen, včetně výroční valné hromady.
Dle stanov SH-ČMS byly v tomto roce svolány dvě členské schůze z toho jedna výroční.

Sbor uspořádal pro občany v obci i několik
kulturních akcí.
Hned z kraje roku to byl bál v hostinci Ve Dvoře.
Další akcí byl již zavedený fotbalový turnaj
Mini Cup na hřišti v Měrkovicích.
Pro ty nejmenší jsme uspořádali dětské odpoledne.
V konečném zúčtování vykazujeme 285
hodin práce při těchto akcích.
Dalších 92 hodin odpracovali členové na hasičské zbrojnici a při brigádách.
Výjezdová jednotka sboru zasahovala jednou,
a to u požáru rodinného domu.
Lukáš Vašenda
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Sport
Florbalov˘ turnaj
V pondělí 22. prosince 2008 uspořádal florbalový oddíl Sokol Kozlovice tradiční florbalový
turnaj pro žáky Základní školy v Kozlovicích.
Sportovní akce letos proběhla jak v malé, tak
i velké tělocvičně. Letošního ročníku se ve dvou
soutěžních kategoriích představilo celkem
deset družstev a premiérově i dvě družstva složená výhradně z prvňáčků — „Vlčata“ a „Sluníčka“, která se během turnaje utkala ve dvou
exhibičních utkáních.
V kategorii 1.—5. třída zvítězilo družstvo
„Oceláři Steel“, které hrálo ve složení Tabach R.,
Hranický P., Drábek D. a Vašenda T. Oceláři prošli celým turnajem bez ztráty bodu a s impozantním skóre 17:0. Druhé místo patří „Bílým
tygrům“ a třetí skončili „Panteři“.
Kategorii 6.—9. třída ovládlo družstvo „Šmíra
Print s. r. o.“ hrající ve složení Kocián R., Vyvial
M., Janků M., Fojtík J., Harabiš T. Také toto
družstvo prošlo turnajem bez zaváhání a zaslouženě zvítězilo. O druhé příčce družstva „My
Sme“ rozhodlo až pomocné kritérium — vzájemný zápas. Stejný počet bodů totiž mělo
i družstvo „FBC Pepino“. Jelikož však vzájemný
zápas s „My sme“ prohrálo, zbyla na něj bronzová příčka.
Po skončení turnaje se v přátelském utkání

Kozlovická
pfiípravka nejlep‰í
Nahoře zleva: trenér Radek Chýlek, Kuba Nezhoda, Martin Balla,
Adam Kroček, Ondra Chýlek, Matěj Navrátil, trenér Miroslav Vyvial;
dole zleva: Honza Fulnek,
Ondra Šohaj, Kuba Dudek, Tomáš
Blažek;
vpředu ležící brankář Matěj Žák.

střetli junioři Sokola Kozlovice a Sokola Frenštátu p. R. Hosté z Frenštátu zvítězili 6:3.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům: lékárně Kozlovice, ODS Zeman, p.
Červenkové, p. Habrnalové a restauraci U tří
borovic. Bez jejich darů bychom pro všechny
účastníky tohoto turnaje nemohli připravit
hodnotné ceny.
Konečné tabulky:
1.—5. třída
1. Oceláři Steel (6 bodů)
2. Bílí tygři (4 body)
3. Panteři (2 body)
4. Upíři (0 bodů)

6.—9. třída
1. Šmíra Print s. r. o. (10 bodů)
2. My Sme (6 bodů)
3. FBC Pepino (6 bodů)
4. Detroit 7. A (5 bodů)
5. Čmeláci (3 body)
6. Vetřelci (0 bodů)
Petr Peloušek, Horymír Kabát

Kozlovice
Mladí fotbalisté Kozlovic (ročník 2001) se stali
vítězi mezinárodního halového turnaje přípravek,
který začátkem prosince uspořádal Fotbal Frýdek–Místek.
V šesti odehraných zápasech nenašli benjamínci Kozlovic přemožitele a zcela po zásluze tak získali pohár určený pro vítěze turnaje.
Výsledky Kozlovic: FM B 1:0 (branka Dudek),
FM A 0:0, Čadca 2:1 (Nezhoda, Dudek), Trenčín 2:1
(Nezhoda 2), Vítkovice 2:1 (Nezhoda 2), Třinec 4:0
(Nezhoda, Dudek, Navrátil, Šohaj).
Chtěl bych tímto pozvat mladé adepty — ročník
narození 2001 a mladší — z Kozlovic a okolních
vesnic, aby se k nám přidali a navštívili náš fotbalový kroužek v kozlovické tělocvičně. Bližší informace na telefonním čísle 602 517 356 — pan Čabaj.
BTS Rekord Bielsko – Biala, fotbalový oddíl
z Polska uspořádal ve dnech 27.—30. prosince
2008 čtyřdenní fotbalový turnaj s názvem
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„Piłkarska Gwiazdka – REKORD 2008”
v hale jejich sportovního centra. Každý den
hrála mužstva různých věkových kategorií.
V sobotu 28. prosince se malí fotbalisté FC Kozlovice ročník 1997 zúčastnili turnaje ve své kategorii. Kromě chlapců si zahrály a sbíraly své zkušenosti i dvě dívky. Mezi všemi účastníky jsme byli
jedinými zahraničními zástupci.
Ve skupině s námi hráli dále:
MOSiR Jastrzębie – Zdrój
UMKS Trójka Czechowice - Dziedzice
TS Podbeskidzie
BTS REKORD
Přes velkou snahu a po vyrovnaných zápasech
obsadili fotbalisté čtvrté místo. Účast na zimních
halových turnajích je však důležitá — doplňuje
zimní přípravu před sezónou, získávají se zkušenosti a dochází ke srovnání síly a taktiky jiných
týmů.
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Turnaj benjamínkÛ roãník 2001 v Kozlovicích
Dne 21. února 2009 se uskutečnil 1. ročník fotbalového turnaje benjamínků r. 2001. Pořadatelství se ujali rodiče malých fotbalistů, kdy se do pořádané akce i přes velké obavy (jednalo se o první
velkou akci) pustili s velkým nasazením. Pro turnaj
byla využita naše krásná nová tělocvična. Našim
malým fotbalistům, kteří nejsou žádná „béčka“,
přijeli soupeři s vyhlášenými jmény. Jednalo se
o Baník Ostrava, Fotbal Frýdek–Místek, Juventus
Bruntál a navíc jsme přivítali i hosty ze zahraničí,
a to Gool Čadca a Ajax Žilina.
Z fotbalových zápasů, ve kterých se pro spravedlnost hrálo systémem každý s každým, vzešlo
toto konečné pořadí:
1. místo — Ajax Žilina
2. místo — FC Kozlovice
3. místo — Fotbal Frýdek-Místek
4. místo — Juventus Bruntál
5. místo — Baník Ostrava
6. místo — Gool Čadca
Kádr našeho mužstva se skládal z hráčů: Korček Adam, Chýlek Ondřej, Šohaj Ondřej, Balla
Martin, Tabach David, Fulnek Jan, Dudek Jakub,
Indra Martin, Řehák Matěj, Nezhoda Jakub, Žák
Matěj, Navrátil Matěj.
Kozlovice se tedy po zásluze můžou chlubit
krásným druhým místem a nebýt zahraničního

hosta Ajax Žilina, který nedodržel naše pravidla
a přivezl hráče starší, byli jsme horkým kandidátem na vítězství. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že
v nominaci na individuální ceny (hráče nominují
trenéři všech družstev) získali dvě individuální
ceny ze tří možných naši hráči. Cenu nejlepšího
brankáře turnaje získal Matěj Žák a cenu nejlepšího hráče turnaje získal Jakub Nezhoda.
Za tyto úžasné výsledky je však třeba v prvé řadě
poděkovat trenéru Radku Chýlkovi, který si vzal
benjamínky pod svá křídla na podzim loňského
roku. Díky němu se benjamínci drží na zúčastněných turnajích na předních pozicích. Můžeme se
zmínit o pro nás důležitém vítězství na turnaji,
který pořádal Fotbal Frýdek–Místek, nebo postup
do finále Brušperského celozimního turnaje, kde
jsme nejmladším týmem — je to turnaj pro hráče
r. 2000 a ml.
Závěrem je důležité říci díky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zorganizování a průběhu turnaje. A to jak sponzorům, kteří byli jmenováni
na turnaji, tak paní ředitelce základní školy za velmi
vstřícný přístup, starostovi obce, správcům tělocvičny, uklízečce, kuchařce a jejím pomocnicím a v neposlední řadě rodičům malých fotbalistů.
Tedy ještě jednou díky a klukům přejeme hodně
fotbalových úspěchů do dalších let.
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Volejbalistky v roce 2009

Po uplynutí poloviny sezóny v krajském přeboru 2. třídy žen skončily kozlovické volejbalistky na krásném 6.
místě. „Je to náš nejlepší výsledek v krajském přeboru“, konstatovala opora týmu, blokařka Alena Bednářová.
První sezóna odehraná „doma v tělocvičně,“ zdá se, že hráčkám svědčí. Posilou, která se na podzim vrátila po
dlouholeté odmlce, byla Vlasta Žáčková. Přejeme hodně sportovních úspěchů! Boje v krajském přeboru nejsou
jednoduché. Ženy hrají často s mnohem zkušenějšími hráčkami, zatímco v kozlovickém týmu jsou ještě 4 volejbalistky juniorského věku. Najít společný termín na tréninky je obtížné, neboť většina studuje vysokou
školu, ale kozlovickému volejbalu jsou stále věrné. Problém, se kterým se hráčky potýkaly, byl trenér. Bez trenéra, jenž by předával zkušenosti, poradil a řídil mistrovské zápasy, to není vůbec jednoduché. „Oslovili jsme
každého, kdo měl nebo má s volejbalem alespoň malé zkušenosti, ale měla jsem pocit, jako by zapomněli, že
je taky někdo naučil hrát a věnoval se jim,“ říká kapitánka Martina Eliášová. Po dlouhém hledání se hráček ujal
pan ing. Vlastimil Fojtík, kterému bychom chtěli tímto popřát pevné nervy a spoustu vyhraných zápasů. Doufáme, že se bude volejbalistkám dařit i nadále a své výsledky budou zlepšovat. „Skončit na 4. místě je tajný cíl,“
odhalila kapitánka.
Výsledky krajského přeboru 2. třídy žen po podzimu 2008/2009
p. družstvo
zápasů
V P S
11. TJ Slavoj Český Těšín
24
21 3
0
12. TJ Sokol Palkovice
22
21 1
0
13. TJ Sokol Frýdek–Místek C
22
17 5
0
14. TJ VOKD Ostrava – Poruba
22
14 8
0
15. USK Slávie OU Ostrava B
22
13 9
0
16. TJ Sokol Kozlovice
22
11 11 0
17. TJ TŽ Třinec
22
10 12 0
18. TJ Pražmo - Raškovice
22
9 13 0
19. TJ Jäkl Karviná
22
7 15 0
10. TJ Sokol Bohumín
24
4 20 0
11. SK Gymnázia v Orlové – Lutyni A
22
4 18 0
12. USK Slávie OU Ostrava A
22
3 19 0

sety
66:21
64:14
58:29
54:31
49:30
44:45
39:43
34:47
27:49
17:64
21:59
19:60

míče
1992:1586
1866:1384
1964:1783
1892:1665
1785:1582
1859:1866
1780:1766
1667:1741
1440:1721
1434:1916
1548:1899
1553:1871

body
45
43
39
36
35
33
32
31
29
28
26
25

Rozpis utkání jaro 2009 krajský přebor 2. třídy žen — hraje se dvoukolově (každou sobotu dva zápasy
s tím samým týmem)
07. 3. 10.00
Kozlovice
Raškovice
15. 3. 10.00
OU Ostrava B
Kozlovice
hrací den neděle
21. 3. 10.00
Kozlovice
Frýdek–Místek C
28. 3. 10.00
SK Gymn. Orlová
Kozlovice
04. 4. 10.00
Kozlovice
Palkovice
18. 4. 10.00
VOKD Poruba
Kozlovice
25. 4. 10.00
Kozlovice
Č.Těšín
16. 5. 10.00
Třinec
Kozlovice
23. 5. 10.00
Kozlovice
Karviná
Jak jsme již poznamenaly na podzim, začaly jsme trénovat novou generaci volejbalistek. Trénujeme
každé úterý a pátek. Jednou v „nové velké“ tělocvičně a jednou v malé, neboť utáhnout finanční náklady
je obtížné. Holky pilně trénují, ale zjistily, že volejbal není nic jednoduchého a jen pravidelným tréninkem
z nich vyrostou kvalitní volejbalistky. Na jaře zahájí svoji první volejbalovou sezónu v okresní soutěži minižaček. Hraje se na zmenšeném hřišti „tři na tři“. Bude se bojovat proti týmům z Palkovic A, B, Metylovic a Raškovic A, B. Zápasy se hrají turnajovým způsobem. A kdo se bude pokoušet uspět? Fojtíková Lucie,
Fucimanová Karolína, Halamičková Tereza, Kvapilová Jana, Olšovská Silvie, Pustková Lenka, Skýbová Adriana, Svobodová Lucie, Šamajová Monika, Ščepková Marcela, Tabachová Lucie, Tkáčová Bětka, Tkáčová
Kamila, Vítová Hanka, Weissmannová Lucie, Zátopková Renáta, Zpěváková Nela. Holkám přejeme
mnoho úspěchů v jejich první sezóně.
0. kolo
1. kolo

místo
Palkovice

datum
zápasy
24. 4. 2009 Metylovice — Kozlovice, Palkovice A — Palkovice B, Metylovice
— Palkovice A, Palkovice B — Kozlovice, Kozlovice — Palkovice A,
Palkovice B — Metylovice
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2. kolo

Metylovice

3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo

Palkovice
Metylovice
Kozlovice
Raškovice

07. 5. 2009 Raškovice A — Kozlovice, Raškovice B — Metylovice, Kozlovice —
Metylovice, Raškovice A — Raškovice B, Raškovice B — Kozlovice,
Metylovice — Raškovice A
22. 5. 2009 jako 1. kolo
29. 5. 2009 jako 2. kolo
12. 6. 2009 jako 1. kolo
19. 6. 2009 jako 2. kolo

Martina Eliášová

Volné hodiny v SRC Kozlovice
Vážení spoluobčané, nabízíme vám volné hodiny v tělocvičnách Sportovně rekreačního centra
Kozlovice. Tělocvičny již využívají rodiny s dětmi nebo skupiny, které hrají basketbal, volejbal, badminton, florbal, kopanou nebo využívají nářadí a žíněnky ke cvičení a hrám s dětmi. I zde platí:
„Kdo si hraje, nezlobí“, a tak v jedné části velké tělocvičny mohou hrát maminky badminton
a v druhé se tatínci věnují svým ratolestem. Nabízí se možnost společně si zasportovat a pobavit se
s příbuznými či přáteli. Také pracovní kolektivy mohou uspořádat firemní turnaj nebo pravidelně
chodit sportovat.
Velká tělocvična: jednorázový vstup 200 Kč/1 hod., pernamentka (10 a více vstupů) 180 Kč.
Malá tělocvična: jednorázový vstup 100 Kč/1 hod., pernamentka 80 Kč.
Herna stolního tenisu: jednorázový vstup 60 Kč/1 hod., pernamentka 40 Kč.
Podrobné informace o jednotlivých sportovištích, cenách a aktuální rozvrh hodin najdete na
stránkách obce Kozlovice: www.kozlovice.cz /Sportoviště obce
Aktuální rozvrh naleznete: www.kozlovice.cz /Sportoviště obce/aktuální rozvrh — otevřou se
rozvrhy jednotlivých sportovišť. V levém horním rohu po nadpise např. Tělocvična malá najdete
modré šipky, název měsíce a rok. Šipkou vpravo otvíráte následující měsíce. Vpravo nad kalendářem naleznete volby Tisk, Týden, Měsíc, Agenda. Kliknutím na týden otevřete týdenní rozvrh, který
nabízí přehlednější náhled na jednotlivé dny. Tento rozvrh slouží pouze ke čtení a nemůžete v něm
nic změnit.
Informace a objednávky vyřizuje pan Jaroslav Vašenda, tel. 721 222 633, email – vasenda@kozlovice.cz, telocvicna@kozlovice.cz nebo paní Krčová a pan Velhuda na telefonu
723 661 458.
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!Nově otevřená pedikúra!
-----------------------------------Objednávejte se telefonicky
na čísle: 774 313 443
-----------------------------------Těším se na Vás každé pondělí v objektu
kadeřnictví Kozlovice
Zoja Fojtíková
IČ 66146267
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