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Slovo starosty
Od posledního vydání Zpravodaje proběhla
čtyři zasedání Rady obce Kozlovice a jedno zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice. Připomínám, že všechna zasedání zastupitelstva
obce jsou veřejná a všichni jste zváni. Především doporučuji účast těm, jejichž žádosti se
projednávají.
Co se od zimy udělalo:
— Propustek pod místní komunikací na horním konci (nad druhým křížem).
— Provedli jsme zalesnění vykácené části
obecního lesa v Rybí (3 600 stromků) vč.
oplocení.
— Byly provedeny úpravy na ČOV u garáží
(horní konec) dle připomínek SmVaK.

zdarma

— Posunutí plotové zdi kolem restaurace
U Viléma. Vybudování vlastního chodníku
potrvá ještě dlouho, protože potřebujeme
vyřídit stavební povolení a vypořádat majetkové vztahy s Moravskoslezským krajem.
— Je dopracován projekt a podána žádost
o stavební povolení na výstavbu Sportovního a rekreačního centra Kozlovic (tělocvična). Řešení je vyvěšeno na obecní vývěsce
(autobusová zastávka Kozlovice, Střed)
a na nástěnce v budově OÚ.
— Začali jsme budovat multifunkční hřiště
u stadionu FC. Dík všem brigádníkům,
kteří už pomohli. Práce zůstalo ještě dost,
takže kdo má chuť, ať dá vědět.
— Bylo provedeno zakreslení skutečného
stavu budovy OÚ a zpracovává se projektová dokumentace autobusové zastávky Koz-
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lovice, Střed (vč. chodníku) a autobusové
zastávky Kozlovice, U Kříže.

— nerezové termojídlonosiče pro rozvoz
obědů

Co se letos ještě chystá:
Projektová dokumentace
— sociální zařízení pro účinkující (sál OÚ)
— sběrný dvůr (dodatečné stavební povolení
a trvalé užívání)
— hasičárna Měrkovice (záměr vybudování
bytu v podkroví objektu)
— škola Měrkovice (záměr vybudování bytů)
— chodník kolem pomníku padlých, restaurace U Viléma, ZŠ a dále
— inženýrské sítě stavebních pozemků
(pokud bude realizován výkup pozemků)
— změna č. 3 územního plánu obce
— urbanistická studie pro výstavbu rodinných domků

Oslavy 710 let Kozlovic
— Výroba propagačních materiálů obce.
— Podpora různých akcí pořádaných v souvislosti s tímto výročím.

Investiční akce
— plynová kotelna včetně regulace a výměny
otopných těles OÚ
— výstavba multifunkčního hřiště u stadionu
FC
— sociální zařízení pro zaměstnance OÚ
(WC, kuchyňka, příruční archiv)
Opravy
— Zastupitelstvo schválilo na návrh rady
opravy 12 místních komunikací. Na opravy
bylo vypsáno výběrové řízení. Rozpočtová
kapitola Silnice byla posílena o částku 1,8
mil. Kč. Ti, kterých se budou opravy týkat,
budou s předstihem informováni.
— Bude pokračovat realizace dopravního
značení místních komunikací.
— Opravy vodovodního řádu.
— Úpravy sběrného dvora dle podmínek stanovených stavebním úřadem.
— Oprava severní zdi OÚ včetně výměny
oken a dveří (v přízemí) — bude záležet na
financích.
— Výměna venkovních dveří budovy zdravotního střediska.
— Drobné opravy v obecních bytech.
— Snížení a zateplení stropu — byt ve škole
v Měrkovicích.
— Úprava fotbalového hřiště v Měrkovicích
Nákupy
— stavební pozemky
— traktor
— zahradní technika (křovinořez, v současné
době byl zakoupen drtič větví)

Jak jste již byli částečně informováni, dne
5. 6. 2004 proběhne celodenní akce, určená
dětem i dospělým, Duhový dětský den s odpolední Motorshow a večerní zábavou (vstup na
Motorshow je zdarma!). Všichni jste srdečně
zváni. Zároveň Vás žádám o toleranci a pochopení, protože na území obce bude asi nezvykle rušno.
Na závěr trochu pracovně. Pokud se potřebujete se mnou nebo místostarostou setkat
osobně, je dobré si termín předem domluvit
telefonicky. Úřední hodiny platí pro úředníky,
ale my máme pružnou pracovní dobu — jsme
Vám k dispozici prakticky kdykoliv (z každé
procházky se nakonec stejně stane pracovní
cesta). Je neúčelné sedět v kanceláři a čekat,
zda někdo přijde, či nepřijde. Mnohdy je lepší
setkat se v terénu.
Tímto jsem Vás nechtěl odradit od návštěv
(právě naopak), ale omluvit se za to, že ne
vždy nás na úřadě najdete.
P.S.
Vyřídili jsme oprávnění na provozování nákladní automobilové dopravy, takže naše
„Avie s rukou“ je Vám k dispozici. V prvé řadě
však musí splnit své úkoly vůči obci.

Zápisy a usnesení
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 15. 3. 2004
Jednání se zúčastnili 4 členové rady (omluvena Mgr. Hana Ulčáková)
— Jednotlivá usnesení jsou splněna. Starosta
informoval radu o jednání se spolumajitelem
Fojtství, byla objednána změna ÚP.
— Radě byla předložena žádost o provedení
změny územního plánu u pozemků parc. č.
1522/7, část pozemku par. č. 1522/6, PK parc.
1359/1, 1358/1, pro účely výstavby rodinných
domků.
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Rada na základě stanoviska stavební komise
navrhovanou změnu územního plánu nedoporučuje a postupuje ZO.

Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ do fondů. Předložený návrh je přílohou zápisu rady.

— Radě byla předložena žádost o provedení
změny územního plánu u pozemku parc. č.
2701/4, pro účely výstavby rodinných domků.
Rada na základě stanoviska stavební komise
navrhovanou změnu územního plánu doporučuje a postupuje ZO.

— Starosta a místostarosta předložili radě
návrh na zakoupení drtiče větví za traktor. Při
ořezu stromů vzniká velké množství větví,
které se odvážejí na místní skládku, kde tvoří
obrovské hromady. Drtič větví bude možno
použít přímo na místě ořezu a na skládku se
odveze jen malá hromádka štěpků. V případě
zájmu občanů bude možno štěpky odprodat
jako palivo.Další využití drtiče bude v lesním
hospodářství, kdy větve z vytěžených stromů
se nemusí pálit, ale budou se drtit. Služby drtiče budou nabídnuty občanům. Rada schvaluje nákup drtiče větví za traktor.

— Radě byla předložena žádost o posouzení
porušení základové desky rodinného domku.
Podle žadatelky v roce1996 byly prováděny výkopové práce pro kanalizací v blízkosti rodinného domku a domnívá se, že došlo v důsledku toho k narušování venkovních i vnitřních
zdí.
Rada navrhuje na základě stanoviska stavební
komise provést odkop základů verandy
a odkop kanálu, aby mohlo být posouzeno, co
je příčinou narušování zdiva. Rada navrhuje
dvě varianty: 1. vlastník provede odkop na své
náklady, pokud se prokáže, že praskání zdi je
způsobeno výkopem kanálu, obec uhradí
všechny náklady na opravu a odkop. 2. odkop
provede obec na své náklady a pokud se neprokáže jako příčina praskání zdi bývalý
výkop kanalizace, uhradí vlastník náklady na
odkop obci.
— Radní p. Štěpán Pustka informoval radu
o možnostech změny dopravní obslužnosti
ČSAD o víkendech. Rada bere informaci
o změně na vědomí a po provedených besedách s občany bude předložena ZO.
— Radě byly předloženy dvě nabídky na správu a údržbu veřejného osvětlení — nabídka TS
a. s. F–M a nabídka firmy ENCO group, s. r. o.
Olomouc. Rada doporučuje přijmout nabídku
od TS a. s. F–M a postupuje ZO.
— Starosta předložil radě SMLOUVU O DÍLO
Projekční kanceláře na zaměření stávajícího
stavu budovy OÚ Kozlovice. Rada pověřuje
starostu uzavřením smlouvy.
— Starosta předložil radě SMLOUVU O DÍLO
firmy Voding Hranice s. r. o. na zpracování
provozního řádu vodovodu Kozlovice. Rada
pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
— Radě byl předložen návrh ZŠ Kozlovice na
rozdělení hospodářského výsledku do fondů.

— Starosta předložil radě smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemena mezi
obcí Kozlovice a SME na přeložení sloupu
elektrického vedení u nově budované tělocvičny. Rada pověřuje starostu uzavřením
smlouvy.
— Radě byla předložena nabídka k odprodeji
pozemků obci Kozlovice na stavební místa za
cenu dohodou p. č. 1220/2 a části p. č. 1228/3
a 1222. Rada pověřuje starostu a místostarostu pro jednáním s majiteli okolních parcel.
— Radě byla předložena žádost Divadelní
společnosti Kozlovice o pronájem místností
OÚ za účelem pořádání krmášové zábavy
v sobotu 2. 10. 2004 a pořádání Divadelního
plesu v pátek 11. 2. 2005. Rada schvaluje pronájem.
— Radě byly předloženy dvě žádosti na odkoupení areálu koupaliště. Rada bere na vědomí a postupuje ZO.

4
Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 29. 3. 2004
Přítomno 14 členů zastupitelstva (Ing. Vlastimil Fojtík omluven)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze
dne 2. 2. 2004 byl uložen k nahlédnutí na OÚ.
Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Na žádost obce Lhotka byly poskytnuty doplňující údaje pro výpočet neinvestičních
nákladů na žáky s trvalým pobytem ve
Lhotce.
— Byla podepsána smlouva o smlouvě
budoucí na nákup stavebních pozemků —
nákup pozemků je podmíněn zařazením
pozemků do územního plánu.
— Byla odeslána objednávka na zpracování
zadání změny č. 3 územního plánu.
— Proběhlo jednání s vlastníkem pozemků
areálu volejbalového hřiště v Kovářovém
lese — ve věci majetkového vypořádání.
Bude provedeno geometrické zaměření
areálu — vlastník souhlasí s dlouhodobým
pronájmem pozemků.
— Proběhlo jednání s spoluvlastníkem bývalého fojtství č. p. 1 a dalších pozemků. Je
ochoten prodat svůj podíl nemovitostí —
pouze ústní příslib.
— Proběhly besedy s občany (celkem 5 besed
— Kozlovice – U váhy — účast 15 občanů,
Kozlovice – horní konec – Uhry — účast 30
občanů, Kozlovice – Na hřišti — účast 20
občanů, Kozlovice – Dvůr — účast 30 občanů, Měrkovice — účast 30 občanů). Nejčastější dotazy — plynofikace horní konec,
budování kanalizace, nákup stavebních
pozemků.
— Proběhl audit hospodaření (proveden pracovníky KÚ MSK) — bez připomínek. Bude
schválen na příštím zasedání společně se
závěrečným účtem obce.
— Obec se přihlásila do soutěže o nejlepší internetové stránky Zlatý erb — v krajském
kole se umístila na 1. místě, dále získala
cenu veřejnosti.
2. Rozpočet obce na rok 2004
Rozpočet na rok 2004 je navržen jako vyrovnaný ve výši 39 959 920 Kč.
Pravidla pro sestavování a schvalování roz-
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počtu jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele — je předloženo paragrafové
znění.
Po schválení bude provedeno jeho rozpracování podle podrobné rozpočtové skladby.
Rozpočet obce byl podle zákona uveřejněn
na úřední desce, z řad občanů nebyly podány
žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný
rozpočet obce Kozlovice na rok 2004 ve výši
39 959 920 Kč. Zároveň pověřuje radu obce
schvalováním rozpočtových opatření do výše
500 000 Kč v jednotlivém případě.
Dotazy z řad přítomných občanů:
— kapitola Silnice — je zde zahrnuta oprava místní komunikace k zástavbě u sociálních
bytů?
p. starosta — kapitola představuje částku ve
výši 2 600 tis. Kč — jsou z ní hrazeny opravy
a zimní údržba, o pořadí oprav komunikací
v roce 2004 musí rozhodnout zastupitelstvo
obce.
3. Dlouhodobý program rozvoje obce
Návrh dlouhodobého programu rozvoje
obce byl doplněn a upřesněn na základě připomínek a návrhů členů zastupitelstva, od
občanů došly 2 připomínky.
Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý
program rozvoje obce Kozlovice.
4. Veřejné osvětlení
Na provozování veřejného osvětlení je
nutno vypsat výběrové řízení podle zákona č.
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (roční hodnoty
úhrady se sčítají). Obec musí vyzvat k podání
nabídky alespoň 5 oprávněných firem.
Je nutno určit nejméně tříčlennou výběrovou komisi (návrh na složení komise — pan
starosta, pan místostarosta, pan Tomáš Machálek, pan Pavel Strakoš).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vypsání
výběrového řízení na provozování veřejného
osvětlení v obci a schvaluje výběrovou komisi
v navrženém složení.
5. Dotace k zajištění dopravní obslužnosti
Každá obec je povinna zajistit základní dopravní oblužnost na území obce a hradit pro-
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kazatelnou ztrátu vzniklou dopravci při zajišťování dopravní oblužnosti o sobotách, nedělích a svátcích. V případě, že obec neuhradí
prokazatelnou ztrátu, může dopravce přistoupit k rušení spojů.
5. 1 Dotace ČSAD Frýdek–Místek
Byl předložen návrh smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní oblužnosti na území obce
Kozlovice — prokazatelná ztráta 126 000 Kč.
Na základě požadavku obce byl ČSAD předložen přehled o vytíženosti spojů na lince
860301 za měsíc září 2003 a leden 2004.
Rada pověřila paní Mgr. Hanu Ulčákovou
a pana Mgr. Štěpána Pustku provedením rozboru předložených údajů, s výsledkem seznámil pan Mgr. Štěpán Pustka.
Zaměřil se především na trasu zastávka
horní konec — U kříže — garáže (dopravu po
zastávka U kříže je možno pokrýt spoji, které
zajišťují jiní dopravci).
Z předloženého přehledu frekvence cestujících je zřejmé, že ranní spoje (7.53, 8.22) jsou
minimálně vytíženy. Řešením by bylo zrušit
málo vytížené spoje, mohlo by se ušetřit asi
40 % prokazatelné ztráty. Změnu jízdního
řádu by muselo schválit zastupitelstvo kraje.
Při besedách s občany na horním konci byli
občané informováni o případných změnách
jízdních řádů — nebyly závažnější připomínky.
Připomínka pana Tomáše Machálka:
Občané z horního konce jsou zděšeni z případných změn jízdního řádu — rušení spojů.
Ranní spoje využívají hlavně turisté — zastávka Kozlovice — garáže je výchozím místem
k turistickým vycházkám.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
obce k podpisu Smlouvy o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
ostatní dopravní oblužnosti na území obce
Kozlovice na pokrytí prokazatelné ztráty ve
výši 126 000 Kč linky č. 860301 (dopravce
ČSAD F–M a. s.).
5. 2 Dotace Connex Morava
Byl předložen návrh smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti — prokazatelná ztráta 92 086 Kč.
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
obce k podpisu Smlouvy o závazku veřejné
služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Kozlovice na pokrytí proka-
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zatelné ztráty ve výši 92 086 Kč (dopravce
Connex Morava a. s.).
6. Areál koupaliště
Záměr prodeje objektu č. p. 65 včetně pozemků byl zveřejněn na úřední desce OÚ Kozlovice, v regionálním tisku, na internetových
stránkách obce.
Obec obdržela dvě nabídky:
— firma BODRO Racing, s. r. o. (nabídková
cena 950 000 Kč)
— firma Cvrk s. r. o. (nabídková cena cca
800 000 Kč)
Diskuse k záměrům:
— pan Tomáš Machálek — doporučuje
záměr fi BODRO — návrh je podrobněji
zpracován
— Ing. arch. Václav Cviček — doporučuje
návrh fi Cvrk — záměr se mu zdá reálnější
— pan Stanislav Pustka — přiklání se k záměru fi BODRO — je ucelenější
— p. Pavel Fizek — doporučuje návrh fi
BODRO — je ucelenější, výhodnější prostorové uspořádání
— Mgr. Hana Ulčáková — doporučuje
záměr fi BODRO — je ucelenější
— pan Petr Chýlek – podporuje návrh fi
BODRO — je důslednější
Prodej nemovitosti byl a znovu bude konzultován s právníkem.
Do doby prodeje nemovitosti by měl být objekt pronajímán budoucímu majiteli.
Dotaz pana Petra Chýlka:
Je obci známa firma BODRO Racing?
Odpověděl pan Ing. Hanzelka:
Firma byla představena na schůzce členů
zastupitelstva.
Připomínka pana Pavla Strakoše:
Vzniká riziko, že firma nesplní požadavky
obce.
Pan starosta — vzniká takové riziko, v případě, že firma nesplní požadavky, může obec
učinit novou poptávku.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej objektu č. p. 65 (restaurace Na koupališti) v Kozlovicích včetně stavebního pozemku parc. č. 878
a přilehlých pozemků parc. č. 820/2, 820/3,
820/6, všechny k. ú. Kozlovice, s tím, že návrh
na vklad kupní smlouvy o prodeji výše uvedeného objektu včetně pozemků z majetku obce
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Kozlovice bude podán oběma smluvními stranami (prodávající obcí Kozlovice a kupující
stranou) do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu ve Frýdku–Místku do 10 dnů ode
dne následujícího po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na č. p. 65 v Kozlovicích pro vybudované restaurační zařízení
včetně ubytovací kapacity nejméně pro 50
osob a sportovně relaxačního areálu včetně
koupaliště. To znamená, že tato kupní smlouva nabude účinnosti dnem vkladu do katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu ve Frýdku–Místku. Stavba č. p. 65 a sportovně relaxační areál včetně koupaliště v Kozlovicích
musí být zkolaudovány nejpozději do 7 let od
podpisu kupní smlouvy oběma smluvními
stranami (hlasování: 12:1:1)
Zastupitelstvo by mělo rozhodnout — vybrat firmu, s kterou by obec dále projednávala
podmínky prodeje nemovitostí. Pro sepsání
případné kupní smlouvy by měla být určena
komise.
Návrhy na složení komise (kromě starosty
a místostarosty)
— pan Stanislav Pustka — navrhuje Ing.
arch. Václava Cvička
— pan Libor Král — navrhuje pana Ing. Milana Hanzelku
— pan Tomáš Machálek — navrhuje pana
Pavla Fizka
Zastupitelstvo obce doporučuje zahájit jednání o prodeji objektu č. p. 65 včetně pozemků v Kozlovicích s firmou BODRO Racing,
s. r. o. a stanovuje komisi pro sepsání případné
kupní smlouvy za podmínek schválených zastupitelstvem obce v tomto složení: starosta
obce pan Ing. Miroslav Tofel, místostarosta
obce pan Lumír Červenka, pan Ing. arch. Václav Cviček, pan Ing. Milan Hanzelka, pan
Pavel Fizek
7. Nákup pozemku na chodník
Po předběžném souhlasu vlastníků nemovitosti parc. č. 2921 k. ú. Kozlovice bylo provedeno geometrické odměření příslušné části pozemku. Byla dohodnuta kupní cena 75 Kč/m2.
Část pozemku určeného na vybudování chodníku je součástí hlavní silnice ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje (zástupce nebyl
přizván k dělení pozemku — bude dodatečně
projednáno a provedeno majetkoprávní vypo-

Kozlovice
řádání. Obec vlastní v některých případech
pozemky pod hlavní silnicí — podle dohody
by mohla řešit směna pozemků).
Vybudováním chodníku budou splněny výhledové parametry pro vybudování parkoviště
u školy. Vlastníci souhlasí s prodejem pozemku na vybudování chodníku za těchto podmínek:
— požadují odprodej části obecního pozemku na stavbu garáže — pokud možno u řadových garáží — pozemek parc. č. 2901/3
— požadují přemístění stávající kamenné
zídky na náklady obce .
Zastupitelstvo obce kupuje nově vytvořenou parc. č. 2921/2 k. ú. Kozlovice ve výměře
40 m2 za kupní cenu 75 Kč/m2 na vybudování
chodníku u státní silnice parc. č. 4109/2,
schvaluje přemístění stávající kamenné zídky
na náklady obce a umožní prodej části obecního pozemku parc. č. 2901/3 k. ú. Kozlovice
na výstavbu garáže, pokud to bude technicky
možné.
Diskuse:
Připomínky a dotazy z řad přítomných občanů:
— dotaz k Plánu dlouhodobého rozvoje —
vybudování sjezdovky na severní straně Tábora — jak bude vyřešen příjezd, pokud by byl
realizován kolem stávající zástavby, bude
velký provoz.
Odpověděl pan starosta: Vybudování sjezdovky je velmi náročný úkol, území není zahrnuto v územním plánu pro tyto účely, realizace je dalekou budoucností, příjezd by se
musel řešit dopravním značením — omezením rychlosti, případně výkupem bývalého
fojtství č. p. 1, nebo kolem smuteční obřadní
síně.
— dotaz k záměru výstavby rodinných
domků lokalita Fojtíková — jak bude vyřešena příjezdová cesta? Je plánován nevhodný
příjezd (2 ´ zatáčení), navíc cesta do kopce,
v zimě vzniknou potíže s příjezdem. Kolem
stávajících rodinných domků vzniknou ze
všech stran příjezdové cesty. Žádá členy zastupitelstva, aby znovu zvážili tento záměr výstavby.
Je hlavním důvodem toho, že obec nevykupuje pozemky od pana Červenky, výše kupní
ceny?
Byli všichni členové zastupitelstva obeznámeni s lokalitou přímo na místě?
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Odpověděl pan Stanislav Pustka: Zastupitelé přihlíželi ke kupní ceně pozemků — 55
Kč/m2 (vlastník druhé lokality požaduje 100
Kč/m2), proto bylo rozhodnuto přednostně
vykoupit uvedené pozemky, časem se bude
určitě vykupovat i jiná lokalita
— jak se v uvedené lokalitě bude řešit potůček, navíc je zde lesní pozemek?
Odpověděl pan Stanislav Pustka: Tento problém bude řešit projektová dokumentace.
— má obec zájemce na koupi stavebních
pozemků za kupní cenu až 400 Kč/m2?
Odpověděl p. starosta: Cena 400 Kč byla
uvedena jako výsledná cena stavebního pozemku (výkup, náklady na vybudování inženýrských sítí). Zastupitelstvo obce však dosud
neschválilo kupní cenu stavebních pozemků,
za kterou se budou parcely prodávat. Věříme,
že jistým nákladem se budou podílet i budoucí majitelé sítí.
— stávající rodinné domky budou ze všech
stran obestavěny, lokalita se nachází ve svahu
— vzniknou vysoké náklady na vybudování
inženýrských sítí, proč obec nevykoupí raději
druhou lokalitu jejíž pozemky se nacházejí na
rovině, i když vlastník požaduje vyšší kupní
cenu, výsledná cena se nakonec vyrovná —
nižší náklady na vybudování inženýrských
sítí.
— pan Pavel Chýlek — základní chyba byla
v tom, že obec před schválením záměru výstavby neprojednala s občany, občané by měli
být seznamováni se všemi záměry obce (např.
tělocvična)
Odpověděl pan starosta: Obec musí nejdříve jednat s vlastníkem nemovitostí.
Veškeré záměry obce budou zveřejňovány
(projekt na tělocvičnu pro územní řízení byl
zpracován asi před 3 týdny — bude vyvěšen,
uveřejněn na internetových stránkách).
Pan Pavel Fizek — vlastník uvedeného pozemku mohl předem obeznámit vlastníky
sousedních pozemků se záměrem prodeje pozemků obci pro účely výstavby.
Pan Tomáš Machálek — rovněž na horním
konci došlo v minulosti k obestavění stávajících rodinných domků (sklad CO, staví se
nové rodinné domky — rovněž tyto pozemky
byly podmáčeny, vše se vyřešilo — pozemky
se odvodnily).
— není možné donekonečna zabírat
novou půdu pro stavby, kdo povolil parkoviš-
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tě u vodního toku? Mnohdy dochází ke zbytečnému kácení dřevin, na mnohých místech
u vody parkují auta.
Odpověděl pan Ing. arch. Cviček: Byla podána žádost o povolení provozovny pekařství.
Policie ČR stanovila podmínku — určení odstavných stání, bez splnění tohoto požadavku
by stavební úřad nevydal povolení (k rozměření se vyjadřoval rovněž bývalý Okresní úřad
F–M, referát životního prostředí). Zastupitelstvo obce převod pozemku schválilo, protože
obec měla zájem, aby v obci vznikla výše uvedená provozovna. Zřízením odstavné plochy
nedošlo ke skácení dřevin.
Pan starosta doplnil, že bude provedena pochůzka v terénu po vodních tocích za účasti
správce vodních toků — Lesy ČR (zjištění černých skládek, nutnost skácení nakloněných
stromů…).
Předseda osadního výboru pan Stanislav
Žabenský — připomínka k rozježdění komunikace k chatě kuka vozem.
Pan starosta — zastupitelstvo rozhodne,
které cesty budou v tomto roce opravovány,
určitě bude opravena alespoň jedna cesta
v Měrkovicích.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 5. 4. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
— Jednotlivá usnesení jsou splněna. Obec
Lhotka zaplatí neinv. náklady na žáka za rok
2002 (rok 2003?). Pokračují přípravy na dětský
den (motorshow) a ostatní akce. Bylo objednáno závazné posouzení statiky jídelny ZŠ,
nad kterou se uvažuje s nadstavbou (firma
TAZUS). Proběhlo posouzení sběrného dvora
pracovníky životního prostředí a hygieny —
drobné (řešitelné) připomínky.
Rada bere na vědomí.
— Radě byla předložena žádost o opravu
místní komunikace p. č. 4071 — žádost je podepsána 18 občany. Rada doporučuje zařadit
tuto místní komunikaci do plánu oprav.
— Radě byla předložena žádost o opravu
místní komunikace p. č. 804/48. Rada doporučuje zařadit tuto místní komunikaci do plánu
oprav.
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— Radě byla předložena žádost o opravu
místní komunikace p. č. 3969. Rada doporučuje zařadit tuto místní komunikaci do plánu
oprav.
— Radě byla předložena žádost o zřízení nového světelného bodu veřejného osvětlení
u č. p. 429 — Říčky. Rada se zřízením nového
světelného bodu prozatím nesouhlasí. Bude
řešeno po předání provozování VO odborné
firmě.
— Radě byla předložena žádost (na žádosti
není uvedena adresa jen tel. číslo) o pronájem
nebytových prostor cca 50 m2. Obec v současné době nevlastní vhodné nebytové prostory,
proto nelze žádosti vyhovět.
— Radě byla předložena žádost o opravu
místní komunikace p. č. 526/8. Rada doporučuje zařadit tuto místní komunikaci do plánu
oprav.
— Starosta informoval radu, že daňové přiznání za obec (daň z příjmu právnických osob

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 19. 4. 2004
Jednání se zúčastnili 4 členové rady —
omluven p. Pustka Stanislav
— Jednotlivá usnesení jsou splněna, starosta
informoval radu o zadání územního plánu,
MŽP provedlo konečné vyúčtování dotace na
plynofikaci kotelen ZŠ, MŠ a zdravotního střediska.
Rada bere na vědomí.
— Radě byl předložen návrh smlouvy Fa.
PREMS HICONE s. r. o. Valašské Meziříčí, na
provádění pravidelné revize elektronické zabezpečovací signalizace OÚ. Rada pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
— Radě byla předložena žádost o spolupráci
obce při odvádění povrchových vod od rodinného domu. Rada na základě stanoviska stavební komise navrhuje poskytnout potřebnou
techniku za úplatu.
— Radě byla předložena žádost o poskytnutí
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za rok 2003) provede odborník — daňový poradce. Radě byl předložen návrh smlouvy.
Rada souhlasí s podpisem smlouvy na vypracování daňového přiznání a daňového poradenství.
— Radě byl předložen návrh smlouvy na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace na Sportovně rekreační centrum Kozlovice
(tělocvična) — dokumentace pro stavební povolení. Rada souhlasí s podpisem smlouvy.
— Radě byly předloženy všechny žádosti o dotace, které byly doručeny na OÚ do konce
února 2004. Dále byl předložen zápis ze zasedání Sportovní a kulturní komise s návrhem
na rozdělení dotací. Tohoto bodu programu
se zúčastnil i předseda výše uvedené komise
pan Pavel Strakoš. Rovněž byl přizván pan
Zdeněk Tofel, který upřesnil záměry v oblasti
kultury (Janáček, koncert k výročí založení
Kozlovic a pořad Souznění). Konečné rozdělení dotací proběhne na dalším zasedání rady.
Starosta a pan Strakoš zajistí doplňující údaje.

daru na provedení stavebních úprav RD, které
vyvolal zdravotní stav (amputace končetiny).
MěÚ F–M, odbor sociální péče a státní podpory poskytnul příspěvek 50 000 Kč. Rada poskytnutí daru neschvaluje.
— Radě byla předložena nabídka manželů darovat pozemky, které jsou součástí místní komunikace. Na základě doporučení stavební
komise rada doporučuje dar přijmout a postupuje ZO.
— Rada byla seznámena s potřebou zakoupit
silnější traktor pro vykonávání udržovacích
prací v obci (např. zimní údržba, posyp, převoz strojů, drcení větví atd.). Bylo navštíveno
několik agrobazarů. Byl vybrán traktor Zetor
7745 v agrobazaru Květinov okr. Havlíčkův
Brod v ceně 350 000 Kč. V ceně je zahrnuta doprava do Kozlovic včetně kompletního nového obutí 4 ks pneu. Rada schvaluje nákup
staršího traktoru Zetor 7745 v ceně 350 000 Kč
— Rada schvaluje vypsaní výběrového řízení
na opravy místních komunikací.
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— Rada schvaluje vypsaní výběrového řízení
na realizaci kotelny OÚ.
— Rada schvaluje vypsaní výběrového řízení
na realizaci sportovně rekreačního centra
Kozlovice.
— Rada provedla konečné rozdělení dotací

spolkům a organizacím z Kozlovic. Dotace
SLPT Valašský vojvoda bude udělena po dodání doplňujících údajů.
Rada schvaluje rozdělení dotací spolkům a organizacím dle přílohy, která je součástí zápisu
rady. U dotace pro FC je podmínkou vyplacení uhrazení nedoplatku.

Příloha zápisu — přiznané dotace z rozpočtu obce na rok 2004
11. Skauti Kozlovice

na nákup hangáru
tábornické potřeby

5 000 Kč
3 000 Kč

12. Český kynolog. svaz, ZO

zástěny — pro výcvik psů

2 500 Kč

13. TJ Sokol — volejbal

nákup sítě, poplatky

13 000 Kč

14. TJ Sokol — lyžaři

Beskydský pohár (710 let)

10 000 Kč

15. Skauti Měrkovice

tábor — na ubytování

3 000 Kč

16. SDH Kozlovice

Open Air — propagace, úhrada vystup.
(710 let)

5 000 Kč

17. SDH Kozlovice

noční pohárová soutěž ženy (710 let)
pohárová soutěž muži o pohár OÚ (710 let)
děti — nákup vybavení

4 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč

18. SDH Měrkovice

dětský den
mikulášská nadílka

1 500 Kč
1 000 Kč

19. FC Kozlovice

opravy areálu FC

25 000 Kč

10. Slavík Moravia

adventní koncerty (710 let)

10 000 Kč

11. Český svaz včelařů, ZO

léčivo proti varroze
ochranné pomůcky
včelařská výstava (710 let)

2 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč

12. TJ Sokol — florbal

brankářské masky

4 000 Kč

13. Bodro team

motorková show — den dětí (710 let)

25 000 Kč

Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek
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Kozlovice
Zprávy z obce

Cestujeme po Evropské unii…
Po vstupu České republiky do Evropské
unie, tj. od 1. května 2004, mohou občané
používat k cestování v rámci zemí Evropské
unie
— všechny typy cestovních pasů (se strojově čitelnými údaji i bez strojově čitelných údajů),
— občanské průkazy České republiky typu
identifikační karty (se strojově čitelnými údaji i bez strojově čitelných údajů).
Občanské průkazy typu identifikační
karty jsou vydávány od května 1993.
Občanské průkazy by neměly mít odstřižený roh z důvodu změny trvalého pobytu nebo
změny rodinného stavu sňatkem. Přestože
občanský průkaz s odstřiženým rohem je
podle zákona a občanských průkazech nadále
platný, cizí orgány jej mohou považovat za poškozený nebo za záměrně znehodnocený.
Pro společné cesty rodičů s dětmi do států
Evropské unie doporučujeme, aby používali
raději cestovní pasy než občanské průkazy. Do
občanského průkazu rodičů se zapisuje místo
data narození a pohlaví — rodné číslo dítěte.
Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační
údaj, může být pro cizí orgány (s výjimkou
Slovenska) nesrozumitelné.
Vzhledem k tomu, že bezprostředně po rozšíření Evropské unie mohou vznikat zejména
na některých přechodech států, které nesousedí s Českou republikou, problémy s používáním občanských průkazů, doporučujeme
zpočátku použít k cestám raději cestovní pas.
V případě problémů s občanským průkazem
občanům doporučujeme, aby se obrátili na
náš zastupitelský úřad.
Občané by neměli zbytečně žádat o nové
doklady, jestliže mají cestovní pasy nebo občanské průkazy platné. Postupná výměna občanských průkazů je rozložena až do konce
roku 2008 s tím, že nejstarším typům těchto
dokladů zanikne platnost nejdříve ke konci
roku 2005. O lhůtách k výměně jednotlivých
typů občanských průkazů bude po vydání nařízení vlády veřejnost informována.
M. H.

Volby do Evropského parlamentu
Právo volit při volbách do Evropského parlamentu na území České republiky má každý
občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného
členského státu Evropské unie, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po
dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Hlasování v Kozlovicích probíhá v pátek
dne 11. června 2004 od 14.00 hod. do 22.00
hod. a v sobotu 12. června 2004 od 8.00 hod.
do 14.00 hod. v těchto okrscích a volebních
místnostech:
Okrsek č. 1
Volební místnost v restauraci „Na Uhrách“
v Kozlovicích
Okrsek č. 2
Místnost bývalé pošty v budově Obecního
úřadu v Kozlovicích
Okrsek č. 3
Volební místnost v restauraci „U Fojtíků“
v Kozlovicích
Vymezení volebních okrsků zůstává stejné, jako při posledních volbách, a voliči na
doručovacích obálkách budou mít napsáno,
kde mají volit.
Hlasování
Volič, občan České republiky, po příchodu
do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
Volič, který je občanem jiného členského
státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky
veden v evidenci obyvatel podle zákona č.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je
tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné
doklady.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz.
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V případě, že voliči nebyly dodány hlasovací lístky, došlo k jejich poškození nebo
ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.

na hlasovacím lístku přednostní hlas více než
2 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice, ani k jednomu přednostnímu hlasu se však nepřihlíží.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Voliči,
který se neodebral do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků, okrsková volební
komise hlasování neumožní.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2
kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Pokud volič dal

Způsob hlasování
Každý oprávněný volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič hlasuje tak, že
po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
do volební schránky.

Oznámení ordinace
praktického lékaře

Běh Terryho Foxe 2004

MUDr. Machalová
oznamuje občanům, že ordinace praktického lékaře
pro dospělé
v Kozlovicích bude
od 26. července 2004 do 6. srpna 2004 z technických
důvodů uzavřena. MUDr. Machalová žádá
občany, aby si včas (nejpozději v 1. polovině
července) vyzvedli recepty na léky, které pravidelně užívají.
Pro pacienty s akutním onemocněním
bude zajištěn zástup v ordinaci MUDr. Urbančíkové v Palkovicích v ordinačních hodinách:
Po, St, Čt, Pá 7—11 hod., Út 12—16 hod. Ordinace se nachází v budově Obecního úřadu
v Palkovicích (u restaurace Tomis doprava,
směr Metylovice, budova obecního úřadu asi
po 300 metrech na pravé straně).
Telefoní číslo ordinace v Palkovicích
558 656 264.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, Obecní úřad v Kozlovicích a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost a to pouze na území obce Kozlovice,
včetně místní části Měrkovice.
L. E.

Tato mezinárodní humanitární akce spojená s veřejnou
sbírkou proběhne v Kozlovicích
již popáté v pátek 4. června
2004 od 10.30 hodin v areálu Fotbalového
klubu v Kozlovicích. Vymezenou trať mohou
příchozí absolvovat chůzí, během, na kole,
maminky s kočárky průběžně od prvního startu. Poslední běh bude odstartován v 16.00
hodin.
Výtěžek sbírky bude zaslán na podporu výzkumu rakoviny a boj proti této zákeřné nemoci, který spojuje milióny zdravých i nemocných ve více než 50 zemích pořádajících
každoročně Běh Terryho Foxe.
Přijďte podpořit společné úsilí v boji proti
rakovině.
Na vaši účast se těší pořadatel běhu Obec
Kozlovice ve spolupráci se Základní školou
v Kozlovicích.
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DĚTSKÝ DEN se uskuteční 5. 6.
2004 — následovat bude
Motorshow a taneční zábava
Dovolte mi upřesnit náplň a program této
celodenní akce, kterou pořádá ASPV — cvičení ženy, obecní úřad, Bodro team a mnoho
dalších spolků, které vás budou bavit, „častovat“ a starat se o vás J.
Dětský den: začátek v 8.00 u Hasičské
zbrojnice. Děti si při vstupu do areálu zakoupí
za 10 Kč soutěžní kartičku. Po krátkém zahájení se všechny školní děti přesunou na fotbalové hřiště, kde jsou pro ně připraveny soutěžní
disciplíny. Malé děti + předškoláci zůstanou
v areálu hasičské zbrojnice a budou plnit své
úkoly (bude zde i nafukovací skakací domeček).
Po splnění všech disciplín a vyplnění soutěžní kartičky dostanou děti malý dárek a poukázku na motorky, na kterých se budou moci
od 13 hod. svézt. Veškeré soutěže se budou
bodovat a vítězové v jednotlivých kategoriích
budou odměněni. Vyhlášení výsledků bude
v 11.30 u hasičské zbrojnice. Potom si mohou
děti zajít na oběd nebo společně s rodiči využít bohatého občerstvení, které bude již od
rána k dispozici.
Tento dětský den se jmenuje duhový dětský
den a jak se sami přesvědčíte, bude to den tak
trochu bláznivý a skutečně plný barev. Prosíme proto, aby se děti oblékly do starého oblečení a abyste byli shovívaví, až je uvidíte při
návratu z dětského dne domů.
V případě krajně nepříznivého počasí se
dětské dopoledne nekoná.
Motorshow: od 13.00 hod. se u hasičské
zbrojnice budou moci děti s poukázkami (ty
dostanou na dětském dopoledni nebo po vyplnění soutěžních disciplín u hasičské zbrojnice) svézt na terénních čtyřkolkách.
Na škvárovém hřišti za koupalištěm budete
moci shlédnout ukázku jezdeckého umění
členů Bodro teamu (účastníci šestidenní).

Kozlovice
Několikrát za odpoledne vystoupí Petr Kuchař, který jako první Evropan dokázal skočit salto s motocyklem.
Po celé odpoledne bude zajištěno bohaté
občerstvení (škvárové hřiště, areál hasičské
zbrojnice, u fotbalového hřiště, areál koupaliště — zde včetně živé hudby!). Vstup na motorshow je pro všechny zdarma!
Taneční zábava: od 20.00 hod. začne taneční zábava v areálu hasičské zbrojnice. Hraje
DOBEŠ BAND, host: TEAM REVIVAL.
Nezbývá než si přát, aby tomuto kulturou
a sportem nabitému dni přálo počasí!
Ráda bych předem poděkovala všem ochotným organizátorům a sponzorům této velké
akce.
Za ASPV — cvičení ženy
Pavlína Zemanová + Lenka Nevludová

Komunální odpad a pneumatiky
nepatří na skládku v Kozlovicích
Upozorňujeme občany, že neoprávněně odkládají komunální odpad, pneumatiky, televizory aj. nebezpečný odpad přes plot přímo na
skládku anebo ho odloží k plotu skládky ostatního odpadu v Kozlovicích. Tento komunální
od-pad a pneumatiky je možno odevzdat ve
sběrném dvoře obce Kozlovice za číslem popisným č. 1 (za panem Ferdinandem Vašendou), a to denně od 6.00 hod. do 14.00 hod.,
pokud Vám časový údaj nevyhovuje, je možno
se domluvit přímo na Obecním úřadě v Kozlovicích i telefonicky, číslo
telefonu 558 697 205.
Neoprávněné skladování „komunálu“
a pneumatik na
skládce může způsobit uložení vysoké
pokuty obci Kozlovice ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, které
provádí neohlášenou
kontrolní
činnost.
Případná

Kozlovice
uložená pokuta by se promítla do výše místního poplatku za odpad, což určitě nechceme,
aby se poplatek zvyšoval. Komunální odpady
jsou odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady, včetně složek
z odděleného odpadu, např. papír, lepenka,
sklo, oděvy, textil, objemný odpad, ale i nebezpečný odpad.
Uvádíme, že odevzdání výše uvedených
komodit do sběrného dvora je bezplatné, je
součástí místního poplatku za odpad.
L. E.

Životní prostředí
Max Švabinský:
Přírodu obdivuj…
„Čas v naší době nepochopitelně rychle letí.
Nepamatuji si, že bych kdy v minulosti tak citelně vnímal jeho uplývání. Všichni si na to
stěžujeme, mladí či staří. Sotva se rozklenou
delší dny, již praskají pod okny mého ateliéru
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velké pupeny pivoněk a mladé lípy na ulicích
začínají vonět nekrásnější vůní, co znám. Je
zde léto… Jsem příliš stár, abych zde znovu
pěl o létu, ale nejsem stár natolik, aby mne
znova vrcholně netěšilo. Krásy léta, dni žní zůstanou mou blažeností navždy …
Jsem pokládán za starého opěvovatele přírody. Někdy je to vyslovováno, zejména mladými, s jakýmsi despektem.
Jsem však na to hrdý a přitom vím, že jsem
ji neopěvoval dost, i když jsem tak činil všemi
svými silami.
Nelze dost opěvovat a obdivovat přírodu,
tak je bohatá, ohromující svou rozmanitostí,
nekonečným vkusem, vynalézavostí půvabů,
spojením krásy a účelnosti.
Když v kmetském věku obhlížím svůj život,
jsem neskonale vděčný za možnost žití v důvěrném styku s přírodou. Je stále krásná a nehynoucí ve svém vývoji.
Přesvědčuji se každým vdechem, že jsem
z dobré úvahy volil své životní heslo Přírodu
obdivuj vždy a všude! Tisíckrát jsem je vepsal
do knížek a památníků, tisíckrát bych je chtěl
ještě vepsat…“
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Kozlovice
Chybí vám zpětné zrcátko?

Žáry — Zátiší u krmelce

Druhová rozmanitost
Zahrady jsou na rozdíl od polních monokultur od jara do podzimu pokryty květy, které
produkují pyl a nektar — potravu pro včelstva.
Pokud nejsou v blízkosti zahrady včely, ovocné stromy, i když budou krásně kvést, jen stěží

Říčka — Po občerstvení

přinesou ovoce. Z toho jasně vyplývá, že význam včel pro člověka nespočívá jen ve snůšce medu, ale hlavně v opylování květů mnoha
pro nás významných druhů rostlin.
Díky vysoké intenzitě zemědělské výroby
jsou divoké včely tak vzácné, že nejsou schop-

Kozlovice
ny opylit nespočetné množství květů, a proto
se člověk začal zabývat chovem včel. Přesto
však nelze jednostranně spoléhat jen na zdomácnělé medonosné včely, protože pokud se
někde v okolí nenachází dostatečně silná včelstva, zůstává část květů neopylena. Chceme-li
pravděpodobnost opylení zvýšit je třeba udržet na zahradách druhovou rozmanitost rozličných druhů hmyzu — motýlů, divoce žijících včel a čmeláků.
Na rozmanitosti druhů hmyzu záleží také
to, zda obaleči jableční, švestkoví, mšice
a další způsobí škody na ovoci a zelenině.
Škvoři, slunéčka, střevlíci a další druhy dravého hmyzu působí jako protihráči, přirození
nepřátelé těchto škůdců. Nepřicházejí však
zčistajasna. I oni potřebují úkryty a místa, kde
by se mohli v zahradě nerušeně vyvíjet podobně jako ptáci, které po zimním přikrmování na jaře stěží udržíme v zahradě, když zde
nemohou nalézt vhodná místa ke hnízdění.
Druhová rozmanitost hmyzu v zahradách
(ale i jinde) je názorným příkladem pro pochopení zákonitostí přírody.
(prof. Josef Reichholf – Životní prostředí)
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
Ekologická výchova ve škole
Dne 14. 5. 2004 proběhla v naší základní
škole ekologická akce ke „Dni Země“. Tento
den byl připomenut s mírným zpožděním
daným nepřízní počasí. Pro děti bylo připraveno soutěžní dopoledne, kdy plnily úkoly
spojené se znalostí přírody a života v ní.
Zahájení dopoledne bylo spojeno s již tradičním čištěním koryta potoka Ondřejnice
a s následným tříděním sesbíraného odpadu.
Třídění není pro naše žáky neznámou, neboť
ve škole děti třídí odpad každý den. Znají pravidla, kam kterou z nepotřebných věcí správně vyhodit. Tak se děti už ve školních letech
učí, jak hospodařit s materiálem určeným
k recyklaci. Snad toto své správné chování
přenesou i do svých rodin a najdou v nich příkladnou podporu.
Ekologická výchova se projevuje i ve sběru
papíru. Žáci doposud nasbírali více než 11 tun
papíru, soutěž ale ještě není u konce, vítěze
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prozatím neznáme. Víme ale jistě, že jsme už
zachránili 115 vzrostlých stromů, což je určitě
úspěch.
Pro příští školní rok máme naplánovanou
další, pro obec rozhodně prospěšnou akci —
budeme mapovat černé skládky — situaci na
vesnici projektově zpracujeme a s výsledky veřejnost seznámíme.
Jiří Brus

Zkoušky v novém kabátě
V letošním školním roce měli naši žáci devátých tříd dost náročný úkol — dobře se připravit na přijímací zkoušky na střední školy,
protože letos se až na pár výjimek všechny
školy rozhodly zkoušet připravenost žáků formou testů Scio. I pro nás to bylo něco nového,
proto jsme nemohli ponechat nic náhodě
a přihlásili jsme se do programu Kvalita 2004,
kde si žáci pátých i devátých tříd mohli tyto
Scio testy vyzkoušet nanečisto. Po jejich vykonání jsme obdrželi podrobné vyhodnocení
testů a musíme dodat, že naši žáci zvládli tuto
novou zkušenost velmi dobře.
Čím je tato forma zkoušky odlišná od předešlých? Je pro žáky velmi časově náročná,
protože během 45 nebo 60 minut musejí
zvládnout asi 60 úkolů, v matematice pak 25
příkladů. To znamená, že se při jejich řešení
nemohou zdržovat dlouhým přemýšlením
a musejí řešit v prvé řadě ty úkoly, které jsou
jim na první pohled jasné. Další nevýhodou
pro žáky u těchto testů je absolutní zákaz používání tabulek i kalkulačky. Tato skutečnost se
i nám zdá dost nepochopitelná, jelikož nová
koncepce školy po nás žádá, abychom učili
žáky vyhledat si všechna fakta v dostupné literatuře a ne učit se jim zpaměti. Jakmile ale přijdou k přijímacím zkouškám, je skutečnost
přesně opačná. Testy se konají nejen klasicky
z matematiky a českého jazyka, ale navíc žáci
vypracovávají test obecných studijních předpokladů.
Jak se připravovali letos naši žáci na zkoušky? Kromě již zmíněného volitelného předmětu cvičení z jazyka českého a matematiky
mohli dvakrát týdně docházet do matematického a literárního kroužku. Velmi se osvědčil
i tzv. matematický maratón, který se konal cel-
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kem třikrát v době jarních a velikonočních
prázdnin v dopoledních hodinách. A v neposlední řadě si žáci díky obavám z nově připravovaných zkoušek sami sháněli různé testy na
internetu.
Musím říci, že se letos většina žáků připravovala opravdu zodpovědně a jako odměnu za
tuto poctivou přípravu bylo většinou úspěšné
zdolání přijímací zkoušky napoprvé.
A jak letos dopadli? Z 38 vycházejících žáků
se 29 dostalo na maturitní obory (6 bude studovat na gymnáziích) a 9 žáků nastoupí na
učební obory zakončené výučním listem.
Jedna žákyně sedmé třídy je přijata na šestileté gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku–Místku a tři žáci páté třídy na osmileté gymnázium
ve Frenštátě p. R.
Všem přijatým žákům blahopřejeme a přejeme jim úspěšný start v nové škole.
Zdenka Krpcová, výchovný poradce

Úspěch našich volejbalistek
Volejbalistky naší školy suverénně vyhrály
okrskové kolo, vybojovaly i první místo v okresním kole a tím si zajistily postup do krajského finále. To se konalo 27. 4. 2004 v Opavě. Zde
se naše děvčata umístila mezi šesti družstvy
na krásném 3. místě. Naši školu reprezentovaly K. Jarotková, D. Boháčová, S. Wesleyová,
A. Chýlková, J. Boráková, L. Boráková, R. Žáková, M. Žáková a A. Bednářová, která byla navíc
vyhlášena nejlepší smečařkou turnaje.
Děvčatům blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně
dalších sportovních úspěchů.
Miroslava Bednářová

Kozlovice
Z činnosti MŠ
— Se zimou se děti MŠ rozloučily tradičním
lidovým zvykem „vynášení Moreny“. Tu si
každá třída vyrobila a společně je za doprovodu písní a recitací utopila v řece Ondřejnici.
— V předvelikonočním týdnu jsem společně s rodiči vyráběli velikonoční ozdoby k prodeji na jarmarku v základní škole. Za výtěžek
z výrobků dětí zaměstnanců i rodičů jsme
dětem zakoupili vstupenky na loutkové představení „Broučci“ v Ostravě. Zároveň s představením jsme shlédli i výstavu pohádkových
strašidel na Černé louce.
— Ke Dni matek děti nacvičily krátký program – Cesta kolem světa. Pásmo bylo plné recitací, písní a tanců ze všech koutů světa.
Co nás čeká v červnu
— smažení vaječiny na zahradě MŠ
— Dětský den — výlet na jízdárnu do Frenštátu
— beseda s policii ČR, s ukázkou výcviku
služebních psů
— rozloučení s předškoláky

Valašská dědina

Vzpomínky na dětství…
Květen — měsíc lásky, v němž slavíme svátek maminek a vůbec rodin, se chýlí ke konci
a před námi leží začátek prvního letního měsíce a s ním i svátek dětí, který se slaví 1. června. Protože se ve svých článcích zabývám
vzpomínkami kozlovických rodáků, které
třeba životní úděl zavál do různých koutů
světa, chci dnes použít vzpomínek několika
z nich na dětství a mládí prožité…, tak dávno,
dávno v naší dědině. První vzpomínky jsou od
paní Ludmily Kolarikové (rozené…?) z Bratislavy.

Kozlovice
„…dětství mi zůstalo hluboko v paměti
a ráda si na ně vzpomínám. Když jsem po delším časovém odstupu přijela do Kozlovic, nepoznávala jsem je. Dědina se změnila, zkrásněla, stěží bych hledala místa, pěšinky
a polní cesty, po kterých jsem denně
v létě vodívala krávy
na pastvu. Krávy
jsem vodila na pastvu od svých čtyř let na provaze. Bylo-li moc horko a krávy začaly „střečkovat“, povláčely mě trním, až jsem přišla
domů celá zkrvavená. Nejraději jsem si při pasení zpívala. Uměla jsem všechny písničky,
přečetla si kdejakou knížku ze školní knihovny. Páslo-li nás více holek a kluků pohromadě,
houpávali jsme se ve vrbových větvích. Že
jsme kolikrát skončili v potůčku — to nic, však
oblečení brzy uschlo. Než jsme se vrátili
domů, nikdo nic nepoznal. V létě musely být
krávy napaseny před osmou, pak se šlo do
školy, v zimě jsem musela před tímto časem
mít navrcenou (namletou) mírku obilí na žernách, aby bylo na chléb. Ten byl sice černý,
někdy šel těžko „dolů krkem“ a pekl se jednou
za čtrnáct dnů (aby trochu vyschl a moc se ho
nesnědlo). Chlebu se projevovala velká úcta,
byl to Boží dar. Spadl-li kousek na zem, musel
se zvednout a políbit. Přísná výchova mého
stařečka, který byl velmi šetrný člověk, se mi
jako dítěti nezamlouvala, ale když jsem dospěla a odešla daleko do světa, byla jsem tomuto prostému starosvětskému člověku mnohokráte vděčná za jeho výchovu.“
Druhé vzpomínání je z péra naší nedávno
zemřelé spoluobčanky paní Julie Kociánové
(nar. v r. 1908) ze začátku I. světové války —
roku 1914.
„…bylo mi tehdy šest roků, sestře pět a bratrovi dva. Když jsme se jednoho rána probudili, viděli jsme uprostřed světnice svátečně oblečenou uplakanou maminku a ustrojeného
tatínka klečícího u našeho společného lůžka.
Modlil se a plakal. Nevěděla jsem, co to znamená, až později jsem pochopila, že tatínek
rukoval do války. Všechna starost o rodinu
i hospodářství zůstala na ženách, dětech
a starcích. Se sousedy jsme se spřahali s krávou, já jsem poháněla a staříček se chytili
pluhu. Jednou u nás, podruhé u sousedů. Koní
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nebylo skoro žádných, všechno
bylo zrekvírováno pro válečné
účely. Do školy jsme se museli
střídat v obutí — boty nebyly,
a tak jen krpce a dřeváky chránily naše nohy. Podobně to
bylo i s ošacením. Pořídilo-li
se něco, pak tomu největšímu, takže když jsme se střídali vypadali jsme všelijak. Ale
to byl pro nás jen důvod ke
„srandě“ — byli jsme malí a uměli jsme se radovat z maličkostí. Nebylo rádio ani rozhlas
a obecní posel s bubnem a paličkami oznamoval po dědině každou novinu či nařízení
z úřadu. Lidé se seběhli, klepl paličkami, přečetl, odbubnoval a šel dál přes celou dědinu. Samozřejmě za našeho dětského doprovodu.“
Vzpomínek na dětství je hodně. Tak jak nám
léta přibývají, zdají se nám vzpomínky na ten
„čas malin nezralých“ čím dál pěknější, i když
zvláště v těch předválečných a válečných dobách to žádná idyla jistě nebyla. Chtěla bych
jen popřát dnešní mladé generaci, aby nezažila už žádné válečné hrůzy a aby někdy po létech i ona na své dětství mohla pěkně vzpomínat jako Ti, z jejichž vzpomínek (starých dnes
už skoro 40 let) vybírám.
Marie Prudká

Sport
ASPV Kozlovice — cvičení ženy
Letní cvičení (červen, červenec, srpen)
Zveme všechny příznivkyně pohybu na
letní cvičení konané v těchto dnech:
Úterý: 19.00—20.15 rozehřívací lehký
aerobic + posilování na velkých
míčích
Čtvrtek: 19.00—20.00 aerobic venku (u hasičárny), těžší choreografie, posilování — gumy
Neděle: 19.00—20.15 step aerobic + činky
a těžké tyče
AKCE ČERVEN: sobota 12. 6. v 9.00 step aerobic v rytmu hitů Boney M, neděle 20. 6.
v 19.00 cvičení s hostem, sobota 26. 6. v 9.00
cvičení na velkých míčích.
Těšíme se na vás
Pavlína + Marcela + Lenka
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Cvičení pro maminky s dětmi
od 2 let
Toto cvičení jsem slibovala zahájit již
v únoru. Bohužel se mi nepodařilo nalézt
vhodné prostory. Vím, že přes léto nebude
zájem až tak velký jako v zimě, přesto bych
ráda využila volné tělocvičny a nabídla vám
možnost cvičení pro vás a vaše dítka. Budeme
zpívat, tančit, cvičit na velkých míčích
a s overbally. S sebou sportovní oblečení
a boty na přezutí.
Cvičit budeme každé úterý od 9.00—10.00
hod. v tělocvičně (vchod zadem, přes tenisové
hřiště). Vstupné je 20 Kč. Začínáme 6. 7. 2004.
Pavlína Zemanová

Šachy
V únoru a březnu 2004 proběhl v restauraci
„Na hřišti“ šachový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 10 šachistů, kteří se utkali systémem
každý s každým na dvě vítězné partie. Celkovým vítězem se stal Ladislav Závodný, druhé
místo obsadil Jiří Krpec a třetí Petr Koza.
Petr Peloušek

Úspěšná sezóna stolních tenistů
Ne zrovna lehké cíle měli kozlovičtí stolní
tenisté v právě ukončené sezóně 2003/2004.
„D“ družstvo v zastoupení — Mohyla Petr,
Tabach Jan, Škodík David, Blabla Tomáš, Pavlíček Štěpán nezklamalo a skončilo v okresní
soutěži 2 třídy sk. A v horní polovině tabulky
na 4. místě.
„C“ družstvo v zastoupení — Blabla Ladislav st., Blabla Ladislav ml., Tofel Antonín,
Jedlička Pavel, Slípek Vladislav v závěru uhájilo účast v Okresní soutěži 1. třídy sk. A, kde se
umístilo na 10. místě.
Stejnou soutěž hrající B družstvo ve složení
— Holášek Ladislav, Holášek Marek, Jalůvka
Jiří, Tofel Miroslav, Foltýnek Jiří, Nevlud
Radek, zvládlo soutěž bez větších problémů
a plánovaně se umístilo ve středu tabulky na
7. místě.

Nejtěžší úkol byl před začátkem sezóny postaven před hráče „A“ družstva mužů z Kozlovic, hrající ve složení — Holub Ivo, Pavliska
Martin, Polášek Pavel, Holášek Stanislav, kteří
v loňské sezóně postoupili do již mnohem silněji obsazeného Okresního přeboru. Hlavní
cíl byl jasný, udržet se v soutěži, což se hráčům
„A“ družstva podařilo. V Okresním přeboru se
umístili na 8. místě.
Výsledky všech družstev stolního tenisu
jsou povzbuzením a příslibem do nastávající
sezóny 2004/2005, která bude startovat koncem měsíce září 2004, kdy rovněž začne za
oddíl stolních tenistů z Kozlovic hrát družstvo
starších žáků (budoucích nadějí kozlovického
stolního tenisu), které bude mít v Kozlovicích
svou premiéru.
Martin Pavliska

Kozlovice
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Okresní přebor mužů
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.

Pražmo-Raškovice
TTC Třinec
Sokol Brušperk C
Orel Paskov
Sokol Ropice
TŽ Třinec D
Ferrum Frýdlant C
Sokol Kozlovice
Slezan F–M C
Nervy Čeladná
Sokol Palkovice
Sokol St. Město B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
12
13
11
12
11
10
9
8
7
4
3

1
5
2
4
1
3
3
4
1
2
2
0

3
5
7
7
9
8
9
9
13
13
16
19

270:126
213:183
221:175
230:166
210:186
188:208
206:190
211:185
174:222
189:207
149:247
115:281

59
51
50
48
47
47
45
44
39
38
30
28

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
15
12
12
12
11
10
9
7
8
5
1

2
1
3
3
1
2
1
3
6
1
3
0

3
6
7
7
9
9
11
10
9
13
14
21

248:148
240:156
209:187
217:179
215:181
210:186
217:179
208:188
188:208
162:234
158:238
104:292

58
53
49
49
47
46
43
43
42
39
35
24

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
18
17
15
13
12
10
7
6
4
4
0

0
0
1
3
2
0
3
0
1
2
2
0

3
4
4
4
7
10
9
15
15
16
16
22

263:133
287:109
267:129
254:142
233:163
218:178
201:195
158:238
164:232
140:256
126:270
65:331

60
58
57
55
50
46
45
36
35
32
32
22

S
(-2)

Okresní soutěž mužů I. tř. sk. A
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.

Sokol Brušperk D
Ferrum Frýdlant D
Horní Datyně C
TTC Vratimov D
Sokol Lískovec
Sokol Janovice
Sokol Kozlovice B
Ferrum Frýdlant E
Sokol Metylovice
Sokol Kozlovice C
Orel Paskov B
Sokol Brušperk E

Okresní soutěž mužů II. tř. sk. A
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.

Sokol Metylovice B
Slezan F–M D
Sokol Krmelín B
Sokol Kozlovice D
Sokol Lhotka A
Sokol Myslík
Sokol Palkovice B
Orel Paskov C
Sokol Lhotka B
Sokol Pstruží
Sokol Metylovice C
Sokol Krmelín C

Q
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Kozlovice
Střípky z kopané

— V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že žák a mladší dorostenec Martin
Václavík hostuje v FC Baník Ostrava. Tuto informaci upřesňujeme — po jednáních se hostování změnilo v přestup. Přejeme hodně
sportovních úspěchů.
— Fotbalový areál FC zdobí vlajky v klubových barvách.
— Těšíme se z návratu Martina Krpce mezi
dorostence. Jako pravý fotbalový univerzál nastupuje prozatím v brance, ale po nabrání
kondičky se nám představí i v poli. Co mu popřát, to on ví nejlépe sám — zdraví.
— Za brankou na škvárovém hřišti bude tréninková travnatá plocha.

Přijďte povzbudit naše fotbalisty a oslavit
710 let obce.

Pozvání na Relax cup
v Kozlovicích
FC pořádá v sobotu 26. června 2004 tradiční
fotbalový turnaj na hřišti v Kozlovicích za
účasti 8 družstev, které tvoří fotbalisté z Kozlovic. Od 10.00 hod. můžete zhlédnout zajímá
utkání v minikopané. K vaší pohodě přispěje
i bohaté občerstvení. Tento turnaj je dalším
příspěvkem FC k oslavám 710 let obce. Co si
jen přát? Pěkné počasí!
L. E.

Florbal
Mistr České republiky z Kozlovic
Přemek Krpec dosáhl životního úspěchu,
je členem kádru fotbalového celku FC Baník
Ostrava, který se stal
mistrem České republiky. Je prvním fotbalistou z Kozlovic, který se
může pyšnit mistrovským titulem. Věříme,
že v příští mistrovské
sezóně se popere o místo v základu. Přemku, jsme na Tebe hrdi, protože malý kousíček titulu se zrodil i v našem
klubu, který jsi do 18 let reprezentoval.
Blahopřejeme.

Mezinárodní turnaj starších žáků
v Kozlovicích
19. června 2004 od 10.00 hod. pořádá FC
Kozlovice mezinárodní turnaj starších žáků.
Kromě domácího celku z Kozlovic je potvrzena účast 2 družstev z okresu Čadca na Slovensku a věříme, že se turnaje zúčastní i přátelé
z Polska. V týmu Kozlovice se představí Martin
Václavík, Mirek Vyvial a Radek Chýlek ml.

V sobotu 27. 3. se v Metylovicích uskutečnil
florbalový turnaj žáků, kterého se zúčastnily
i tři družstva Sokola Kozlovice. Po půlročním
tréninku si naši hráči mohli v praxi ověřit jak
si osvojili základy florbalu a vůbec poprvé
mohli změřit síly s daleko zkušenějšími soupeři z Metylovic a Šenova. A nutno dodat, že
si nevedli vůbec špatně. V konečném pořadí
družstvo Kozlovice A ve složení Kocián V.,
Tabach L., Jendřejas P., Havel D. obsadilo
pěkné třetí místo. „B“ tým ve složení Janotka
P., Kopčák E., Pavlíček J., Janák M., Hranický
I. byl pátý a hned za ním skončilo kozlovické
„céčko“ (Peloušek J., Prudký J., Kabát R., Mohyla J., Mohyla P.). Závěrem je třeba připomenout, že i přes zcela odlišné tréninkové podmínky (rozměrově nevyhovující tělocvična)
oproti jiným zúčastněným družstvům, byla
naše mužstva ve většině utkání svým protivníkům vyrovnaným soupeřem.
Více informací o florbalovém oddíle Sokol
Kozlovice připravujeme do příštího čísla
Zpravodaje.
Konečné pořadí turnaje: 1. Šenov A
2. Metylovice A
3. Kozlovice A
5. Kozlovice B
6. Kozlovice C
Horymír Kabát, Petr Peloušek

Kozlovice
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Štěňátka zlatého retrievera
Prodáváme Štěňátka zlatého retrievera bez PP. Odběr možný
začátkem června. Matka světlejší, otec více do zlaté barvy.
Prohlédnutí a případný výběr je možný po telefonické domluvě
na tel. čísle +420 608 346 273 nebo +420 777 853 365, obec Kozlovice.
Všechna štěňata jsou opakovaně odčervována a budou naočkována.
Cena 5 000 Kč.
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA
nabízí
❒ obkladačské a dlaždické práce ❑
❑ veškeré zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ stavby plotů ❑
❒ zateplování budov ❑
❒ STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce,
výměny střešních krytin, pokrývání novostaveb ❑
❒ klempířské práce ❑
❑ tesařské práce ❑
Volejte:
Tel./fax: 558 647 555, 608 877 165,
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek (vedle Modr= Labuťi)
e–mail: mattys.group@quick.cz
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Kozlovice

servis motorových pil a křovinořezů Husqvarna, Jonsered, Partner a jiné
broušení pilových řetězů a řezných nástrojů křovinořezů
prodej ND a příslušenství (lišty, řetězy, řetězky, žací nože a struny,
pilové kotouče, strunové hlavy, …)
oleje pro mazání 2T a 4T motorů lesní a zahradní techniky, ekologické
oleje pro ztrátové mazání řetězových pil
veškeré vybavení a pomůcky pro profesionální dřevorubce i farmáře
(lopatky, kalače, sekery, kácecí a štípací klíny, pásma, průměrky, pilníky,
kanystry, ochranné oděvy a pomůcky, ….)
sortiment zahradního nářadí (nůžky, přořezávací pilky, hrábě, rýče,
rycí vidle, …)
chemické prostředky pro ochranu lesa (repelenty, feromonové odparníky,
asanace kůrovcového dřeva, likvidace trávovitých plevelů a buřeně,
příprava před výsadbou)
postřikovače, aplikátory
lapače
lesnická uzlová pletiva
realizace specifických objednávek
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