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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
… Více jak rok jsem Vás na těchto místech informoval o připravované, probíhající a dokončované
výstavbě splaškové kanalizace. Dnes snad můžu
napsat, že máme hotovo, vč. oprav místních komunikací (několik kilometrů má nové povrchy),
terénních úprav i oprav (drobné práce na lepším
vzhledu ještě stále probíhají). Kdo se domnívá, že
něco ještě není zcela v pořádku (mimo dohodnu-

tých prací), ať nás kontaktuje. Není důvod něco
neudělat, či nedodělat. Na celou stavbu je dlouhá
záruka a je nám jasné, že se některé problémy
(především u povrchů komunikací) možná projeví. Vše budeme samozřejmě sledovat.
Ještě jednou chci Vám všem (výstavba se dotkla života celé obce) poděkovat za vstřícnost,
toleranci a trpělivost. Až na drobné výjimky
vše proběhlo docela hladce.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 25. listopadu 2011
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… Po dobu výstavby a především teď v závěru
jsme odpověděli (odpovídáme) na desítky dotazů - vesměs stále stejných či podobných. Prosíme Vás, abyste si podrobně pročetli článek uvnitř Zpravodaje pod názvem Informace o likvidaci odpadních vod — otázky a odpovědi.
Tento článek je už delší dobu i na našem webu.
Tam najdete veškeré informace potřebné k dalšímu postupu.
… Při našich diskuzích se setkáváme se třemi
skupinami občanů. -- 1. Ti, kteří napojení na
kanalizaci berou jako samozřejmost a někteří
na ni čekají jak na smilování. -- 2. skupina, která
bere kanalizaci jako nutné zlo a domnívá se, že
jsme jim to snad udělali schválně, aby museli
platit stočné. Věřte, že takovéto „povyražení“
bych si skutečně rád odpustil, kdyby nám to nepřikazovalo nařízení vlády, EU a vztah k životnímu prostředí. -- 3. To je skupina, která se kategoricky napojit odmítá.
Pro nás, pro všechny ovšem platí jedny zákony (viz článek Informace o likvidaci…) a podle
nich budou postupovat i příslušné úřady. Bylo
investováno nemálo státních peněz.
Naštěstí můžu konstatovat, že nejpočetnější je
skupina první, o čemž svědčí už desítky vypracovaných a schválených dokumentací na realizaci
přípojek. Na stavbu byl vydaný kolaudační souhlas — můžete začít s napojováním.
… Po dobu několika let jsme vynakládali nemalé úsilí, abychom zajistili vhodné prostory pro
technické zázemí obce. Ke stávajícím prostorům za Fojtstvím se bohužel nepodařilo zajistit
vhodnou přístupovou cestu.
V polovině loňského roku jsme dostali informaci, že bude na prodej areál bývalého CO skladu na horním konci u garáží, který vlastní stát.
Zastupitelstvo schválilo záměr koupi tohoto
areálu. Obec se zúčastnila výběrového řízení
a areál za nejnižší možnou cenu, kterou stanovil prodávající, koupila. Cena 12 650 000 Kč.
Jedná se o cca 2 900 m2 zastřešené plochy. Celková rozloha areálu je cca 9 000 m2. Po vyřízení
všech „papírových“ formalit budou tyto nemovitosti převedeny do majetku obce.
Areál jsme koupili ze dvou důvodů. Především proto, že ho potřebujeme a cena odpovídá
skutečnosti. Zároveň jsme se obávali, že areál
zakoupí nějaká firma, která by tam bez problémů mohla rozjet libovolnou průmyslovou výrobu (pozemek je totiž v územním plánu vedený
jako průmyslová zóna) nebo v horším případě
ho zavézt nějakým odpadem.
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Věřím, že pro nejbližší okolí je to, že areál
koupila obec, záchrana a nikoliv pohroma, jak
to někdo prezentuje. Dopravní ruch se samozřejmě částečně zvýší, ale jinak věřím, že budeme dobrými sousedy.
Uvažovali jsme, jak budeme tento areál nazývat a shodli jsme se na již vžitém názvu — Základna. Na Základnu bude přemístěna veškerá
technika, materiál a zásoby, které máme rozmístěné v různých částech a objektech obce.
Sběrné kontejnery u Vlčkové stodoly zůstanou zachovány!
Pokud zbudou nějaké prostory volné, ať už
na nové Základně nebo v dalších vyprázdněných objektech, budou nabídnuty k pronájmu.
Záměr pronájmu bude samozřejmě zveřejněn
na úřední desce. Do této doby je zbytečné se
o tyto prostory zajímat. Prozatím nevíme kdy,
kolik ani za kolik.
Nicméně si chceme v areálu nechat i nějaké
volné prostory pro havarijní potřeby občanů
a obce např. možnost přechodného uskladnění,
krizového krátkodobého ubytování (přespání)
atd. (už jsme je několikrát potřebovali). Objektu
by snad nemělo hrozit zatopení ani poničení
větrem, takže by snad měl překonat i možné živelné pohromy. Jak se říká — štěstí přeje připraveným!
… Byla dokončena výstavba dešťové kanalizace
(DN500) lokalita Červenka. Věříme, že danému
území pomůže, nicméně je jasné, že hektary
polí, které bohužel vodu téměř vůbec nezadržují, všechnu neodvede. K tomu ani není určena, to je věc majitelů pozemků.
… V minulém Zpravodaji jsem napsal -- Jak se
Vám líbí břehy našich potoků? Myslíte, že je to
vhodné místo pro ukládání pokosené trávy, plevele, klestí, suti atp.? -- Žádné velké zlepšení
není bohužel vidět!
Upozorňujeme ty, kterých se to týká, že výhrady k takovému konání má i správce toku
LČR a. s. Jednání bude posuzováno jako založení černé skládky se všemi důsledky (tedy i pokutou). Myslím, že by to bylo zcela zbytečné
mrhání rodinnými rozpočty.
… Máme všichni popelnice na komunální
odpad? Možná se Vám to zdá jako hloupá otázka, ale zdá se nám, že mnohým popelnice dosloužila, další si nekoupili a raději komunál hází
do nádob na tříděný odpad. To skutečně není
správné řešení.
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… Poslední den školního roku se uskutečnilo
slavnostní rozloučení s absolventy naší základní školy — deváťáky. Neformální a věřím, že příjemné setkání proběhlo v obřadní síni na Fojtství. Společně s paní ředitelkou a třídním učitelem jsme jim popřáli hodně úspěchů v dalším
životě i studiu a vyslovili naději, že budou naši
obec dobře reprezentovat.
Podobně příjemná akce proběhla koncem
školního roku v naší knihovně. Zde jsme společně s paní knihovnicí a třídní učitelkou paso-

vali naše prvňáky na čtenáře. Děti předvedly,
jak už umí číst a pak jim byly předány čtenářské
průkazy (na rok zdarma) a malý dárek.
… Závěrem chci všechny pozvat na tradiční
obecní slavnost KOZLOVICE 2011, která se
uskuteční v sobotu 10. září. Program je připraven pro všechny věkové skupiny, tak neváhejte
a přijďte. Plakát naleznete uvnitř Zpravodaje.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno 28. 8. 2011

Zprávy z obce
Informace o likvidaci odpadních vod — otázky a odpovûdi
Kterými základními zákony se řídí problematika odpadních vod a kanalizací?
— zákonem č. 254/2001 Sb. ve znění platném k 25. 3. 2011 o vodách a změně některých zákonů
(vodní zákon);
— zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění;
— zákonem č. 428/2001 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu 274/2001 Sb., vyhláška 120/2011 Sb.;
— zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
K jakému datu musíme být napojeni?
Toto je špatně položená otázka.
Ze zákona je od 1. 1. 2008 zakázáno používání septiků, resp. vypouštění přepadu z nich do povrchových a podzemních vod. Žumpy mohou sloužit ke shromažďování odpadních vod z objektu,
musí být však nepropustné a bezodtokové (technickou a stavební stránku žumpy řeší stavební
zákon). Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může provádět jen oprávněná osoba. Řešit tento
problém jsme tedy měli všichni již v roce 2008. Doporučujeme, aby se na kanalizaci připojili
urychleně všichni, u nichž je to technicky možné. Všichni ostatní musí likvidaci odpadních vod
řešit jiným způsobem dle zákona.
Kdo mě zkontroluje, zda likviduji odpadní vody v souladu se zákonem?
Kontrola dodržování předpisů z oblasti likvidace odpadních vod u fyzických osob (občanů) přísluší Magistrátu města Frýdku–Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, vč. možnosti
uložení nemalých sankcí. U podnikatelů a firem tuto kontrolu provádí Česká inspekce životního
prostředí.
Co rozumíme pod pojmy „nová kanalizace“ a „stávající kanalizace“?
„Nová kanalizace“ je ta, kterou jsme budovali v roce 2010 a 2011 v rámci projektu Kozlovice —
dostavba stokového systému. Tuto kanalizaci vlastní i provozuje obec. Smlouvy budou uzavřeny
mezi občanem a obcí Kozlovice (stočné bude vybírat obec). Místo napojení bylo se všemi konzultováno. U nově vzniklých objektů stanoví místo napojení obec ve spolupráci s SmVaK.
„Stávající kanalizace“ je ta, která byla vybudována v minulosti a je dávno plně funkční a v provozu. Vlastníkem i provozovatelem je SmVaK Ostrava, a. s. Smlouvy jsou uzavírány mezi občanem a společností SmVaK (stočné vybírá SmVaK). Místo (bod) napojení Vám stanoví SmVaK.
Co se rozumí splaškami?
Splaškami se rozumí veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC,
ale i kuchyně, koupelny, prádelny atd. V mnoha případech je proto při budování přípojky nutné
provést propojení jednotlivých odpadů v domě.
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Mohou být do splaškové kanalizace zaústěny i dešťové vody?
V žádném případě. Splašky musí být jednoznačně odděleny od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří.
Musí mít každý samostatnou přípojku?
Přípojku musí mít každý samostatnou — není možné, že se např. dva sousedé domluví a vybudují přípojku společnou (snad jen ve zcela výjimečných případech). To ovšem závisí na provozovateli (obec, SmVaK).
Kdo mi vybuduje přípojku?
Každý sám a na vlastní náklady.
Kdy mám začít vyřizovat potřebné povolení pro stavbu přípojky?
„Nová kanalizace“ — Napojení na novou splaškovou kanalizaci je možné (po vyřízení příslušných povolení a zpracování projektové dokumentace) provést ihned.
„Stávající kanalizace“ — Napojení na stávající splaškovou kanalizaci je možné (po vyřízení příslušných povolení a zpracování projektové dokumentace) provést ihned.
Co mám dělat, když mi to nevychází výškově (není potřebný spád)?
U stávající i nové kanalizace je možné i tlakové napojení. Jednoduše řečeno — jímka, čerpadlo
a potrubí vedoucí do hlavního řádu. Celé zařízení musí samozřejmě splňovat požadované předpisy. To Vám vyřeší projektant.
Vyplatí se mi napojení do kanalizace cenově?
Jednoznačně.
Průměrná spotřeba vody čtyřčlenné rodiny je cca 140 m3/rok. Z toho min. 100 m3 skončí
v žumpě. Jak je uvedeno výše, aby žumpa splňovala současné předpisy nesmí mít (mimo jiné)
žádný přepad. Z toho vyplývá, že celý obsah musíte vyvézt a ekologicky zlikvidovat. Má-li cisterna 10 m3, je to deset vyvezení ročně, která přijdou cca na 20 000 Kč ročně. Za stočné byste
v tomto případě zaplatili 3 920 Kč. Finanční rozdíl je jednoznačný (problémy a práci se zajištěním likvidace nepočítáme).
Jaké povolení je třeba na realizaci kanalizační přípojky?
Technické řešení a vyřízení potřebných vyjádření a povolení doporučujeme svěřit odborníkovi
— projektantovi.
Kanalizační přípojka v délce do 50 m
Podle ustanovení § 103, odst. 1, písm. b), bod 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, tato stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, na její realizaci je
nutný územní souhlas. Žádost o vydání územního souhlasu se podává na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.). Základní přílohy žádosti: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, souhlas
vlastníka pozemku, na němž se záměr realizuje — tj. smlouva o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (elektřina, plyn,
voda, kanalizace, elektronické komunikace).
Kanalizační přípojka v délce nad 50 m
Je posuzována jako stavba podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu. Na její realizaci je nutný územní souhlas a ohlášení stavebnímu úřadu.
Žádosti se podávají na předepsaném tiskopise (viz příloha č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a příloha č. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb.).
Základní přílohy žádosti: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, souhlas vlastníka
pozemku, na němž se záměr realizuje — tj. smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, projektová dokumentace, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
— elektřina, plyn, voda, kanalizace, elektronické komunikace).
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Každou stavbu bude příslušný stavební úřad (Magistrát města Frýdku–Místku, odbor územního
rozvoje a stavebního řádu) posuzovat individuálně, proto podle situace může stanovit doložení
dalších dokladů, případně stanovit režim územního řízení.
Co mám tedy dělat?
1. Zajistit si projektovou dokumentaci, vyřídit potřebná vyjádření a podat žádost na stavební
úřad. Doporučujeme svěřit projektantovi.
2. Na základě povolení stavebního úřadu realizovat dle projektové dokumentace vlastní stavbu
přípojky (svépomocí nebo firmou).
3. Při realizaci respektovat vyjádření správců sítí. Před vlastním přepojením a záhozem kontaktovat pracovníka SmVaK — p. Jiřího Krestu, tel.: 558 639 143, 731 142 571, e-mail: jiri.kresta@
smavk.cz (nebo p. Martina Sládka, tel.: 558 639 143, 605 202 403, e-mail: martin.sladek@
smvak.cz). Tento pracovník provede kontrolu napojení, sepíše protokol, do kterého mimo jiné
uvede stav vodoměru. Tento protokol předá obci.
4. Obec na základě tohoto protokolu připraví smlouvu o odvádění odpadních vod, kterou Vám
předloží k podpisu.
Pozn.: U stávající kanalizace je postup úplně stejný, jen s tím rozdílem, že smlouvu o odvádění
odpadních vod Vám předloží SmVaK.
Věříme, že do konce roku 2011 budou všichni (u nichž je to technicky možné) na kanalizaci napojeni. Platí to pro novou, i pro stávající část. Vyhneme se tak sankcím ze strany kontrolních
orgánů. Děkujeme.
V Kozlovicích dne 23. 8. 2011
Vypracoval: OÚ

Zpráva velitele v˘jezdové jednotky
V letošním roce byla výjezdová jednotka povolána k 12 událostem. Jednalo se o 7 požárů a 5
technických pomocí (likvidace bodavého
hmyzu a čerpání vody).
Do konce roku naše jednotka absolvuje ještě
stáž u HZS. Na této stáži stráví dvanáctihodinovou směnu s příslušníky HZS ve Frýdku–Místku. Během této doby se začlení do každodenní-

ho školení a práce na stanici. Samozřejmě se
spolu s HZS zúčastní všech výjezdů. Dále nás
čeká námětové cvičení, které proběhne ve spolupráci s dalšími jednotkami z našeho okrsku.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům
výjezdové jednotky za odvedenou práci při zásazích a údržbě techniky.
T. Pavlát, velitel jednotky SDH Kozlovice

Sbûr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od
úterý 11. října 2011 do středy 12. října 2011
budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat
hadry, boty, matrace, díly starého nábytku, koberce apod. Tyto kontejnery nelze využít pro
nebezpečný odpad! Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 22. října 2011.
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou přistaveny ve dnech 11. a 12. října
2011 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.
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Sbûr nebezpeãného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu 22. října 2011 proběhne sběr nebezpečného
odpadu.

Stanoviště kontejnerů na
tříděný odpad u rod. domku
čp. 153, p. Uhrová,
08.45—09.00 hod.

Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.

U čekárny ČSAD „U Váhy“

09.10—09.25 hod.

U hasičárny

09.35—09.50 hod.

Nebezpečným odpadem jsou např.: Zbytky
barev, laků a ředidel, autobaterie, zářivky, mazací a motorové oleje, asfalt, znečištěné obaly
se zbytky nebezpečných látek (postřiky, chemikálie), prošlé nebo nepotřebné léky apod.
Dále pak rozbité, nebo rozebrané televizory,
monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice,
mrazničky, sporáky, pračky.
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.

U Lhotky na „Kolbeřáku“
naproti rod. domku čp. 405,
paní Pešlová
10.00—10.15 hod.
U bývalé sklárny

10.20—10.35 hod.

Ve Dvoře, u restaurace
„U Fojtíků“

10.40—10.55 hod.

U pana Pudila, čp. 136,
prodej ryb (Rybí)

11.30—11.45 hod.

Měrkovice u hasičárny

11.50—12.05 hod.

Střed obce — obecní
zařízení („Vlčkova stodola“) 12.15—12.30 hod.

Informace obecního úfiadu
Informujeme občany, že Obecní úřad Kozlovice bude v pondělí dne 5. října 2011 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
Darujeme psa
Na Základně máme hezkého pejska ve stáří asi
jednoho roku (takový puberťák). Tohoto psa si
někdo v Kozlovicích „odložil“. Možná už nepotřebný dárek za vysvědčení.
Psa i s pytlem granulí rádi věnujeme dobrému
člověku. Kdo má zájem, ať nás kontaktuje.
Děkujeme.
OÚ

Na‰i jubilanti
Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví v měsíci červenci až září tito naši občané:
pan Bohumír Tofel
paní Marie Ugvicová
pan Miroslav Němec
paní Rozália Štefková
paní Eugenie Hanzelková
paní Božena Jurečková
paní Vlasta Lakomá
pan Josef Tkáč

80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let

pan Jaroslav Ulčák
paní Emilie Pustková
paní Marie Tománková
paní Marie Kociánová
paní Drahoslava Hubeňáková
pan Václav Jurečka
pan Marie Pavlíčková
pan Ján Šoltýs

84 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
86 let
86 let

Kozlovice
paní Marie Bordovská
paní Lenka Pustějovská
pan Jan Holub
pan Antonín Koza
pan Augustin Zeman
pan Tomáš Jalůvka
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82 let
82 let
83 let
83 let
83 let
84 let

paní Vlasta Vyvialová
paní Štěpánka Machálková
paní Marie Strakošová
paní Marie Hlisnikovská

89 let
90 let
97 let
97 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Od konce května do srpna nás navždy opustili:
ve věku 71 let pan Stanislav Vašuta,
ve věku 82 let paní Marie Závodná
ve věku 82 let paní Drahomíra Jarolímová,
ve věku 88 let pan František Tobola,
ve věku 97 let paní Marie Hlisnikovská

ve věku 76 let pan Jan Pustějovský
ve věku 66 let pan Milan Vyvial
ve věku 60 let pan Ladislav Štefek
ve věku 62 let paní Jarmila Lepíková
ve věku 63 let paní Věra Jalůvková.

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
Od května do července se naše obec rozrostla o tyto nové občánky:
Vojtěch Pělucha
Veronika Kahánková
Jakub Kocian

Filip Jarotek
Sofia Vyviál
Nela Langerová

Tereza Červenková
Ondřej Kuběna

Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
10. 09. 2011
18. 09. 2011
24. 09. 2011
30. 09. 2011
01. 10. 2011
02. 10. 2011
08. 10. 2011
08. 10. 2011
22. 10. 2011
29. 10. 2011
19. 11. 2011
26. 11. 2011
27. 11. 2011

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Obecní slavnost
Koncert v kostele
Mejdan
Pouťová zábava
Pouťová diskotéka
Pouťový karneval
Měrkovický krmáš — zábava
Turistický zájezd — Beskydy
Mejdan
EDDIE AUTUMN FEST 2011
Mejdan
Diskotéka nejen pro mladé
Rozsvícení vánočního stromu

03. 12. 2011
17. 12. 2011
21. 12. 2011
26. 12. 2011

…
…
…
…

Mikulášská párty
Souznění
Adventní koncert
Mejdan

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

EDDIE AUTUMN FEST 29. 10. 2011 vol. 12
Sál Obecního úřadu Kozlovice začátek v 17.00.
Poprvé v historii EDDIEFESTU se akce přesouvá do sálu Obecního úřadu Kozlovice, letní akce
tedy letos nebude. Kulturní program v okolí v době prázdnin je už tak přesycen, že jsem nebyl schopen najít vhodný termín k uspořádání letního festivalu.
Vystoupí: ALEŠ BRICHTA BAND, DORO and WARLOCK revival, POWER 5, CALLIBOS M.S., ASCENDANCY, MISTY WAYS
Vstupné: předprodej 190 Kč, na místě 250 Kč, předprodej začíná 3. 10. 2011, končí 27. 10. 2011,
Předprodej zajišťuje: Beskydské informační centrum Frýdek–Místek, Nám. Svobody 6,
738 02. Veškeré další informace na webu www.eddiefest.cz
Luboš Strakoš

Kozlovice
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Historické snímky z Kozlovic
V galerii „Na Chodbě“ obecního úřadu probíhá do konce září výstava historických fotografií
a pohlednic z naší obce. Přijďte si prohlednout
dávnou i nedávnou minulost a místa, která
změnila svoji podobu či budovy, které už navždy zmizely. Fotografie pocházejí z archívu, který
po léta střádal pan učitel Boháč, nebo od občanů, kteří je za účelem dokumentace laskavě zapůjčili obecnímu úřadu.

Pokud vlastníte jakékoliv fotografie staršího
data, přineste je prosím na obecní úřad, nebo
zavolejte na číslo 721 222 633, případně zašlete
email – vasenda@kozlovice.cz. Fotografie budou
zdokumentovány a vráceny majiteli. Přivítáme
i fotografie spolků, zemědělců nebo řemeslníků.
Děkuji všem, kteří již svoje fotografie nabídli
k dokumentaci. Některé z nich můžete zhlédnout také na výstavě.
Slávek Vašenda

Statistick˘ pfiehled kriminality, pfiestupkÛ spadajících pod obec
Kozlovice za období: 1. 1. 2011 — 15. 8. 2011 ve srovnání s rokem 2010
I.
evidováno celkem 23 trestných činů-přečinů (2010 celkem 15)
• Trestné činy proti majetku: 20 případů (2010 celkem 11)
krádeže vloupáním do motorových vozidel: 2 (2010 celkem 2)
krádeže vloupáním do objektů, domů, bytů apod.: 13 (2010 celkem 5)
krádeže prosté: 2 (2010 celkem 3)
podvod: 3

Kozlovice
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• Trestné činy proti životu a zdraví: 1 (2010 celkem 2)
• Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství: 0
(2010 celkem 1)
• Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 2 (2010 celkem 1)

II.
Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona evidováno
celkem 25 přestupků (2010 celkem 20)
•
•
•
•

přestupky proti majetku: 13 (2010 celkem 9)
přestupky proti občanskému soužití: 10 (2010 celkem 7)
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: 2 (2010 celkem 3)
přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi: 0 (2010 celkem 1)

Zabezpečte svá obydlí a chraňte svůj majetek!
Na základě evidované statistiky upozorňují policisté Obvodního oddělení v Palkovicích všechny
občany obce Kozlovice, že ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu krádeží vloupáním do rodinných domů, bytů a rekreačních objektů. Proto nabádáme všechny občany, aby řádně zabezpečovali svá obydlí a majetek a nedávali nezvaným loupežníkům šanci na snadný lup. Vážení spoluobčané, nechlubte se svým majetkem a nevystavujte jej na odiv okolí. Rovněž nenechávejte doma,
v bytě, či na chatě nezabezpečenou finanční hotovost a cennosti (důvěřujte trezorům a bankovním
ústavům). Zabraňme společně dalším škodám na majetku.

Pozor na falešného exekutora!
V minulých dnech, a to i v médiích, se objevila informace o falešném exekutorovi, který vystupuje pod smyšlenou identitou JUDr. Marek Holeček, Varndsdorfská 335/9, 190 00, Praha-Střížkov. Tato
osoba se vydává za člena Exekutorské Unie, a pod tímto jménem zasílá soukromým osobám složenky na zaplacení smyšlené dlužné finanční částky. Policie v Palkovicích informuje občany, že se
jedná o podvodníka, který není soudním exekutorem. Dále upozorňujeme, že v České republice existuje pouze Exekutorská komora, která jako jediná sdružuje soudní exekutory, tedy nikoli Exekutorská Unie. Rovněž nabádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost doručené poště, aby
v žádném případě složenku ve prospěch výše uvedené osoby nepropláceli a ihned kontaktovali bezplatnou linku Policie České republiky 158.

Nedůvěřujte neznámým osobám!
Nenaleťte zlodějům a podvodníkům, nepouštějte do obydlí neznámé osoby, které se snaží za
každou cenu vnutit do vaší domácnosti za účelem snadného obohacení.
Stručný přehled nejčastěji používaných triků podvodníků:
• často se vydávají za známé a přátele vašich příbuzných;
• obvykle se snaží vzbudit u vás soucit;
• zpravidla nabízejí velmi výhodné produkty;
• často chtějí rozměnit peníze;
• na pohled se zdá, že neznámá osoba je s vámi sama, ve skutečnosti bývají dvě i více osob, které
spolupracují;
• rozhovor s vámi vedou tak, aby zůstali sami, či aby viděli, kde máte hotovost a cennosti;
• pozor odečty energií bývají vždy ohlášeny dopředu.
npor. Ing. Pavel Nesit v.r.
vedoucí oddělení
Palkovice č. p. 448
739 41 Palkovice
Tel.: +420 558 656 174 / +420 974 732 771 / Fax: +420 558 432 159
Email: fmooppalko@mvcr.cz / internet: http://www.pcrfm.cz/stranka/oop-palkovice
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravuje obecní úřad

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 29. 6. 2011
Přítomno: 14 členů zastupitelstva (při zahájení
jednání 13 členů)
Omluven: 1 člen zastupitelstva
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Byla podepsána úvěrová smlouva na CO
sklad (schváleno na minulém zasedání).
— Výběrové řízení na CO sklad vyhlášeno—
zveřejněno na ÚD (rada rozhodne o výši nabídnuté kupní ceny).
— Závěrečné vyúčtování ROP — Hasičárna —
viz úprava rozpočtu.

— Kanalizace těsně před dokončením — provádění terénních úprav a komunikací, kolaudace stavby koncem července.
Bude následovat závěrečné vyúčtování — Mze,
MSK, Sm VaK, vyřízení licence na provozování,
smlouvy s občany — cca 320 objektů.
Je potřeba informovat občany o nutnosti napojení na kanalizaci — možnost uložení sankce
(informace zveřejněna rovněž ve Zpravodaji
a internetu).
— Proběhla kontrola z Mze — správnost použití dotace na kanalizaci — bez závad.
— Zakoupen osobní automobil na rozvoz
obědů Dacia Duster.
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— Bylo dokončeno odstavné stání před MŠ.
— Během prázdnin bude probíhat částečná výměna oken v ZŠ (20 ks — jižní strana, 300 tis.
Kč) a oken a sítí proti hmyzu v kuchyni MŠ
včetně instalace odsávání (90 tis. Kč). Provoz
MŠ během dvou týdnů v červenci bude zajištěn ve třídě v ZŠ.
— MAS Pobeskydí — byla zveřejněna informace o možnosti podat žádost o dotaci (mohou
podávat občanská sdružení, podnikatelé,
obce) — nikdo z obce nepodal žádost. Je
třeba této možnosti využívat — výhodné
podmínky pro poskytování dotací.
— Obecní slavnost — Kozlovice 2011 (10. 9. 2011)
— byli osloveni sponzoři, pozvání všech přítomných na tuto akci.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Prodej obecních pozemků
2.1 Záměry prodeje
2.1.1 Žádost o koupi obecního pozemku parc. č.
4050/19 k. ú. Kozlovice. Rada obce a stavební
komise prodej pozemku nedoporučují. Pozemek slouží pro příjezd k nemovitostem jiného
vlastníka.
Zastupitelstvo obce s prodejem obecního pozemku parc. č. 4050/19 k. ú. Kozlovice nesouhlasí.
2.1.2 Žádost o koupi části obecního pozemku
parc. č. 4098/2 k. ú. Kozlovice. Rada obce ani
stavební komise prodej obecního pozemku nedoporučují, prodejem části pozemku by byl zamezen přístup na pozemky jiných vlastníků.
Zastupitelstvo obce s prodejem části obecního
pozemku parc. č. 4098/2 k. ú. Kozlovice nesouhlasí.
2.1.3 Žádost o koupi částí obecních pozemků
parc. č. 3937/4 a 4095/23 k. ú. Kozlovice a pozemku parc. č. 3937/12 k. ú. Kozlovice. Rada
obce i stavební komise prodej doporučují.
Jedná se o pozemky, které slouží jako příjezd ke
garáži, prodejem dojde k majetkoprávnímu vypořádání.
Podle územního plánu jsou pozemky zařazeny
jako plochy smíšené nezastavěné (je možno povolovat pouze stavby, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny).
Zastupitelé souhlasí se záměrem prodeje, cena
byla stanovena podle schváleného metodického pokynu pro stanovení ceny při prodeji obecních pozemků (200 Kč — základní cena za 1 m2
+ 90 Kč — elektro + 20 Kč — veřejné osvětlení,
celkem 310 Kč, koeficient 0,7, tj. 217 Kč/m2).

Kozlovice
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje částí obecních pozemků parc. č. 3937/4
a 4095/23 k. ú. Kozlovice, dále pozemku parc. č.
3937/12 k. ú. Kozlovice. Cena 217 Kč/m2.
2.2 Prodej pozemků v lokalitě Fojtíková
2.2.1 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2890/21
ve výměře 1151 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
parc. č. 2890/21 k. ú. Kozlovice ve výměře
1151 m2. Cena 870 Kč/m2.
2.2.2 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2890/22
k. ú. Kozlovice ve výměře 1281 m2. Prodej zprostředkovala realitní kancelář Bonus group Ostrava, se kterou má obec uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
parc. č. 2890/22 k. ú. Kozlovice o výměře 1281 m2.
Cena 880 Kč/m2. Platba bude provedena prostřednictvím úschovy — právní kancelář Mgr.
Szkandery.
3. Budování inženýrských sítí
Na minulém zasedání proběhla k tomuto tématu rozsáhlá debata a zastupitelstvo obce přijalo
následující usnesení:
25/2011 — Zastupitelstvo obce konstatovalo, že
k soukromým pozemkům nebude obec automaticky budovat inženýrské sítě. Každý případ
bude posuzovat rada obce individuálně. Maximální procentní výše spoluúčasti obce bude definována na příštím jednání zastupitelstva.
Jedná se o budování inženýrských sítí k soukromým pozemkům (především k novým lokalitám pro výstavbu). Jednalo by se o zhodnocování soukromých pozemků na náklady obce, což
by nebylo správné. V místech stávající zástavby
má obec naopak povinnost budovat v rámci
schváleného rozpočtu potřebné sítě (pokud se
nejedná o objekty v odlehlé části obce — je
nutno každý případ posoudit).
V obci existují dosud nevyřešené nové lokality
pro výstavbu — pozemky směr Tichá, pozemky
pana Žáčka, pozemky směr skokanské můstky
— sítě musí zajistit vlastníci pozemků, lokalita
Říčky — sítě zajišťuje realitní kancelář.
Pokud sítě zajistí vlastník pozemků na vlastní
náklady, má možnost nabídnout obci — nabídka bude posouzena a stanovena kupní cena.
Zastupitelstvu obce byl předložen následující
návrh usnesení:
K soukromým pozemkům (především k lokalitám) nebude obec automaticky budovat inže-
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nýrské sítě. Každý případ bude posuzovat rada
obce individuálně a na základě finančních
možností — schváleného rozpočtu.
V případě, kdy sítě vybuduje majitel na své náklady a nabídne je obci k odkoupení, zastupitelstvo opět individuálně tuto možnost zváží a stanoví kupní cenu.
4. Rozpočtové změny
Zastupitelé obdrželi návrh na úpravu schváleného rozpočtu. Důvody úpravy: přijetí schváleného úvěru, vyúčtování dotace od RR — hasičárna, prodej pozemků lokalita Fojtíková, kanalizace — vícepráce prodloužení stok, skutečné
provedení.
Vysvětlení podal pan starosta.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny v celkové výši 15 412 130 Kč dle návrhu,
který je přílohou zápisu.
5. Různé
Pan starosta
— stavba splaškové kanalizace bude dokončena dle smlouvy o dílo do 30. 6., provádí se konečné terénní úpravy použitých pozemků,
opravy poškozených plotů, oprava komunikací

(prováděcí firma opravy po výkopech v rámci
rozpočtu stavby, ostatní opravy hradí obec —
foto oprav).
Pan Tomáš Vlčák:
— dotaz k provozu MŠ během letních prázdnin;
— dotaz k možnosti umístění retardéru na MK
— hasičárna — hlavní silnice na Lhotku, pohyb
dětí, vozidla nedodržují omezenou rychlost 30
km/hod.
Pan starosta:
— Je zajištěn provoz na prvních 14 dnů prázdnin (v červenci). Z důvodu výměny oken v kuchyni MŠ bude školka ve škole.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude
konat v budově základní školy, bude přítomna
ředitelka školy, možno vznášet dotazy.
— Umístění retardéru na předmětné komunikaci bylo již v minulosti řešeno, problém je především s výběrem vhodného místa (nikdo z občanů nechce umístit před svůj RD — zvýšená
hlučnost, prašnost). Je možno podat žádost
o umístění retardéru — bylo by vhodné předem
dohodnout s vlastníkem RD, před kterým by
měl být umístěn.

Informace ze zasedání rady obce:
ze dne 16. 5. 2011

ze dne 15. 6. 2011

Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Rada projednala:
11. informace starosty;
12. doplnění žádosti o odkoupení obecního
pozemku (p. Šindelářová);
13. žádost o odkoupení obecního pozemku
(p. Krpec);
14. žádost o pronájem nebytových prostor
(zasedací místnost);
15. smlouva — provedení stavby na cizím pozemku;
16. prodloužení kanalizace;
17. chodníky hřbitov;
18. žádost o bezplatné užití obecních pozemků;
19. ukončení nájemní smlouvy dohodou —
Petr Tkáč;
10. pronájem obecních pozemků — Langrův
statek;
11. oprava dešťové kanalizace — Tichavský;
12. kompenzace za výstavbu kanalizace.

Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Rada projednala :
11. informace starosty;
12. žádost o právo stavby na cizím pozemku
(Navrátilovi čp. 329);
13. žádost o uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě na stavbu přípojka NN (Míček);
14. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (obec — SSMSK F–M);
15. žádost o napojení vodovodní přípojky na
obecní vodovod (p. Vostárek, Ostrava);
16. žádost o koupi obecního pozemku (p. Dobeš);
17. žádost o koupi obecního pozemku (p. Míček);
18. žádosti o ukončení pronájmu pozemku
v obecním sadu;
19. prodloužení nájmu v obecním sadu;
10. žádosti o pronájem pozemku v obecním
sadu;
11. žádost o přidělení obecního bytu v objektu
čp. 350 (p. Ermisová Bohuslava čp. 193);
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12. žádost o poskytnutí finančního příspěvku
(Charita Frenštát pod Radhoštěm);
13. smlouvy o právo stavby na cizím pozemku
(kanalizační přípojky k RD).

ze dne 17. 6. 2011
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Rada projednala:
11. Dodatek č. 1 smlouvy R–610049 ze dne
4. 5. 2010 Kozlovice-dostavba stokového
systému.
12. Dodatek č. 1 smlouvy R–610049/1 ze dne
31. 5. 2010 Kozlovice — dostavba stokového
systému — kanalizační přípojky.

ze dne 13. 7. 2011
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Rada projednala:
11. kontrola usnesení a informace starosty;

12. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje č.
01212/2010/ŽPZ;
13. Dodatek č. 1 smlouvy ke smlouvě o dílo Oprava místních komunikací (Obec — Swietelsky);
14. stanovení ceny reklamních předmětů;
15. žádost o prodej obecního pozemku (Tomáš
a Petra Bartošovi);
16. ukončení platnosti Smlouvy o provozování
vodního díla dohodou (Obec — SmVak);
17. žádost o drobnou úpravu nebytových prostor holičství a úhradu této úpravy;
18. žádost o použití obecního znaku;
19. žádost majitelů pozemků (2703/1, 2701/9,
2701/10, 2701/11, 2701/12) o vyjádření Obce;
10. smlouva o výpůjčce (hřbitov);
11. smlouva o věcném břemenu přípojka NN
— Urban (obec — ČEZ);
12. smlouva o věcném břemenu přípojka NN
— Juřica (obec — ČEZ);
13. stanovení nabídkové ceny CO skladu.

Valašská dědina
DFS Valá‰ek a prázdniny 2011
Léto na Oravě je bohaté pestrou nabídkou
akcí, v nichž se uplatňují prvky tradiční lidové
kultury — letních folklorních festivalů a obecních slavností. Sedm z nich se sdružilo ve společném mediálním a prezentačním projektu.
Oravské folklórní léto je tak pozvánkou na aktivity, které se uskuteční v Zuberci, Podbielu, Malatiná, Sihelnom, Dlouhé nad Oravou a v Oravské Polhore.
Cílem takové společné prezentace je podle
ředitele Oravského kulturního střediska Miroslava Žabenského komplexněji prezentovat nejvýznamnější folklórní akce, které se v měsících
červenec, srpen a září budou realizovat v regionu. Jejich programy jsou zaměřeny na tradiční
lidovou kulturu. „Chceme tak, zmysle nášho poslania a v kooperácii s miestnymi samosprávami, zvýšiť atraktívnosť a návštevnosť tých festivalov a obecných slávností, ktorých dramaturgia a program je zaujímavý a osloví nielen domácich divákov, ale i návštevníkov z iných častí
Slovenska a zo zahraničia. Významná je i skutočnosť, že o spoločnú prezentáciu prejavili záu-

jem najmä miestni usporiadatelia podujatí,
ktorí na projekte participujú i finančne.“ Projekt
Oravského folklorního léta se setkal s pozitivním ohlasem nejen mezi veřejností, ale i v odborné kulturní obci již v uplynulém období.
Ve dnech 22. 7. — 24. 7. se tohoto programu
zúčastnily i děti z DFS Valášek z Kozlovic společně se souborem Pilky ze Lhotky. V pátek po
příjezdu na místo určení jsme se nejprve ubytovali. Bydleli jsme v penziónu Biela farma, který
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se nachází v nejsevernější části Slovenska v prostředí krásné přírody Oravských Beskyd. Odpoledne se konal workshop, během kterého se děti
mohly seznámit a především zazpívat a zatancovat si se členy dětského souboru ze Sihelného. V sobotu ráno jsme vyrazili směr Oravice,
kde jsme strávili celé odpoledne. Počasí nám
přálo, a proto se nejen děti mohly vydovádět na
koupališti se dvěma bazény s termální sodnovápenato-horečnato-siřičitou vodou o různé
teplotě. K pozdnímu odpoledni nás čekalo vystoupení v plně obsazeném místním přírodním
amfiteátru. Poslední den našeho zájezdu začal
tradiční mší v Sihelné, kde se sešli všichni
účastnici 19. FOLKLÓRNÍCH SLAVNOSTÍ POD
PILSKOM A BABOU HOROU. V programech
„Maličká som“ a „Dokola“ se pak představil jak
DFS Valášek se svou cimbálovou muzikou, tak
soubor Pilky ze Lhotky za doprovodu CM Valášek. I přes chladné a deštivé počasí bylo hlediště obsazené a o dobrou náladu nebylo nouze.
Plní zážitků a nových přátelství jsme večer vyra-

zili zpět domů do Kozlovic. Letošní „zahraniční
zájezd“ s nabitým programem se všem velmi
líbil a doufáme, že příště budeme moci Slovensko opět s DFS Valášek navštívit.
Konec prázdnin, resp. 20. srpen, je spojen
s již XVII. ročníkem Sochových národopisných
slavností, které se jako každý rok konaly ve
Lhotce pod Ondřejníkem. Nejen DFS Valášek se
představil se svým pásmem Polečko v programu Kristýny Pavlíkové „Naše děti“, ale i naši nejmenší z Přípravky vystoupili s pásmem plných
písniček, které nacvičili pod dohledem Sandry
Wesleyové.
Po prázdninách se soubor vrací k zaběhnutému režimu pravidelných pátečních nácviků,
abychom se připravili na nadcházející vystoupení. Za zmínku stojí Obecní slavnost v Kozlovicích 10. září, dále vystoupení v Ostravě 1. 10.
a v Brně 16. 10. 2011. Fotografie i informace
o dění ve Valášku najdete na www.valasek-kozlovice.cz.
Petra Prašivková

Vala‰sk˘ vojvoda
Na začátku září 2011 navštíví soubor lidových
písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic východní Evropu. Po dobu 8 dní bude reprezentovat obec
Kozlovice a Českou republiku na mezinárodních
festivalech v Rusku. Písně a tance našeho kraje se
rozezní v Moskvě, a poté na festivale „Společen-

ství — Zlaté kolečko“ ve městě Suzdal a Vladimír.
Během naší cesty jistě najdeme i čas na prohlídku
významných ruských pamětihodností a poznáme
tamní kulturu. S našimi zážitky budeme čtenáře
zpravodaje seznamovat v dalších číslech.
Jan Foltýn

Vãelafii
Čas a s ním i běh přírody plynou poctivě a neúprosně… dětem končí prázdniny, nám všem
léto a včelařům a včelkám sezóna vysoké aktivity
(rojení, množení, opylování, sklizeň medu)
a musí se chystat na zdárné přezimování. Včelstva dostávají v těchto dnech cukerný roztok, kterým rychle a s menší pracností nahrazují med,
který skončil v naších špižírnách. Je to doba i větší
slídivosti, kdy včely reagují na sladké signály, kterých si v plné snůšce nevšímají — např. ovoce,
sladkosti — o medu ani nemluvě. Pro něj platí od
jara do podzimu pravidlo — nenechávat volně,
ani nevyhazovat rozbité sklenky s medem ven do
popelnic. Pokud k tomu dojde, tak vzniklé rojení
je nutné přečkat do večera, a pak to napravit.
Letošní sezóna byla příznivá, ačkoli počasí
bylo deštivé a divné — přece jenom bylo dost

teplých, vlhkých dnů a to
přálo rostlinám i hmyzu,
který vytváří medovici.
A tak bylo medu hodně —
zejména tmavého, který je
v našich podmínkách v takové míře jednou za 10 let.
Med se letos vytáčel čtyřikrát — ve zhruba třítýdenních intervalech. Každý med má trochu jinou
barvu, ale každý je dobrý. Ještě pár slov o „pastovaném medu“, který někteří žádají a jiní
v tom vidí něco nekalého. Tzv. pastování je ryze
mechanická záležitost — nic z medu nebere ani
tam nic nepřidává (ani vzduch). Jde o to, že se
s čerstvým, průzračným medem v době, kdy se
začne mírně kalit (vznikají zárodky krystalů)
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hýbe (např. převracením sklenice), a tak se
krystaly v době svého růstu obrousí a neudělají
tvrdou strukturu a barva je světlejší.
Ale od teorie k praxi — pokud jste to ještě neudělali — navštivte místní včelaře a zkuste je-

jich letošní medy. Taková škála se asi nebude
brzo opakovat. Navštivte včelaře i na obecní
slavnosti v jejich stánku — rádi Vás obsloužíme
a odpovíme Vaše dotazy. Pěkné dny.
Stanislav Ulčák, jednatel spolku

Sport
Pavel Krpec absolutní mistr âR v poÏárním sportu
Na Mistrovství ČR v požárním sportu, které
proběhlo o víkendu v Ostravě, se velice dařilo
kozlovickému Pavlu Krpcovi z družstva profesionálních hasičů z HZS Moravskoslezského kraje.
V disciplíně běh na 100 m s překážkami časem
15:46 sekund a v dvojboji celkovým časem 29:88
sekund (součet disciplín věž a běh na 100 m) obsadil 1. místo. Další zlatou medaili vybojoval
s družstvem ve štafetě 4×100 m s překážkami
a stříbrnou medaili v požárním útoku. Celkovým
vítězem Mistrovství ČR v požárním sportu se v kategorii profesionálních hasičů stalo družstvo HZS
Moravskoslezského kraje. 2. místo obsadil HSZ Plzeňského kraje a 3. místo HSZ Olomouckého kraje.

Kozlovice

Těmito skvělými výsledky si Pavel Krpec zajistil účast s reprezentací ČR na Mistrovství světa,
které se koná ve dnech 2.—4. září 2011 v Cottbusu (Německo).
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Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Slávek Vašenda, Božena Krpcová
Foto: Vlasta Michalovičová
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SDH Kozlovice — druÏstvo muÏÛ
Soutěžní sezóna, která se rozběhla od poloviny května, se pomalu chýlí ke svému konci.
Během této doby se uskutečnila řada pohárových soutěží v požárním útoku, kterých se zúčastňujeme. Naše družstvo závodí již druhým
rokem v rámci Moravskoslezské ligy (MSL) a dle
možnosti absolvuje i jiné soutěže především
v okrese Frýdek–Místek a Ostrava. V MSL letos
mezi sebou soupeří 24 mužských a 9 ženských
družstev celkem na 15 ligových kolech. Mezi ús-

pěchy uplynulých týdnů patří 1. místo v Nové
Vsi stejně jako v Palkovicích, 2. místo v Mistřovicích nebo 5. místo v Písečné. Nutno podotknout, že konkurence je veliká a sportovní výkony natolik vyrovnané, že o výsledném umístění mnohdy rozhodujou i setiny sekundy. Informace o našich výsledcích jsou publikovány
na webu SDH Kozlovice www.hasicikozlo
vice.cz.
Libor Král

FC Kozlovice
Vážení sportovní přátelé,
v neděli 21. 8. 2011 začala pro naše družstva
nová sezona mistrovských utkání. Vedení jednotlivých mužstev se nezměnilo. Naše nejmenší kluky vedou velice dobře pánové Petr Žáček,
Tomáš Ulčák, Petr Eliáš, Petr Chýlek a Martin
Kresta. Žáky do mistrovských soutěží povedou
pánové Miloš Balla a Rosťa Křístek. Dorostenci
trénují a vedou pánové Josef Piskoř a Ondra Pištek. Jejich hodnocení je takovéto:

hlavním cílem soutěžní sezóny 2010/2011
bylo umístit se do 5. místa, což se týmu kozlovických dorostů povedlo. Během zimní přípravy došlo v týmu ke změnám. Do kádru se připojil nový brankář Jakub Golich, který přišel na
hostování z Frenštátu pod Radhoštěm a do realizačního týmu přišel jako asistent trenéra Ondřej Pištek. V ostré zimní přípravě bylo zlepšení
celého mužstva opravdu vidět. Po bedlivém
uvážení obou trenérů a výsledků z přípravných
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zápasů bylo hlavním cílem postoupit do okresního přeboru, to se bohužel našemu mužstvu
nepovedlo… jízda jarní částí byla… ale stačila
„pouze“ na 3. místo za postupujícím, Lískovcem a Janovicemi. Vzhledem k tomu, že okresní
soutěže a okresní přebory dorostů jsou do další
sezóny spojeny do 2 skupin, tak se postup kozlovických dorostů nakonec konal. Pro podzimní
část nové sezóny doplní mužstvo dorostů žáci,
kteří dovršili věkovou hranici pro přechod do
další kategorie. Týká se to těchto hráčů:
Fojtík Adam, Kocián František, Najdek Miroslav, Doležal Petr, Trubak Vojtěch.
A jaké jsou plány staršího dorostu pro okresní přebor? Cílem trenérů i samotného mužstva
je umístit se do 6. místa, což bude velmi obtížné z důvodu odchodů některých hráčů do
kádru mužů (celkem 4), a také neznalost 6 velice kvalitních týmů, tuto skutečnost však naši
dorosti berou jako velkou výzvu.
Závěrem zbývá popřát splnění vytyčených
cílů a mnoho úspěchů v následující sezóně,
píše Onřej Pištek.
Muže trénuje pan Petr Tichavský, vedoucím
mužstva je pan Zdeněk Mucha. Hodnocení
A mužstva pro sezonu 2010/2011 vyznívá v jednoznačně velké zklamání ze sestupu do okresního přeboru. Mužstvo se potýkalo se slabou koncovkou, hlavně při absenci útočníků (Krpec M.
— zdravotní problémy, Harabiš Jan — směnnost) a ve vysokém počtu obdržených branek.
Pro mnohé hráče, hlavně mladší (ne ale všich-
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ni), je fotbal na vedlejší koleji. Takto hodnotí
uplynulou sezonu trenér Petr Tichavský.
Pro podzimní část sezóny se chceme poprat
o postupovou šanci a dostat mužstvo mužů
zpět do 1.B třídy, kam jistě právem patří. Kádr
totiž zůstal pohromadě. Všichni hráči, trenéři
i výbor přejí brzké uzdravení našemu kapitánovi Martinu Žídkovi, který se zotavuje po těžké
zlomenině kotníku.
Do kádru mužů se vrátil Roman Vaverka a na
půlroční hostování přišel z Lichnova Marek
Zeman. Je škoda, že se dosud do kádru mužů nezapojili nadějní dorostenečtí odchovanci Zdeněk Langer, Lukáš Slanina, Petr Zvonek a Lukáš
Tabach. Rádi bychom je viděli opět hrát fotbal,
věřím, že si opět najdou cestu na hřiště mezi nás.
Je to škoda, byli příslibem pro náš fotbal.
Staré pány vede už dlouhodobě pan Jirka Slanina. Starým pánům chci touto cestou poděkovat za spolupráci, kterou jsme si domluvili letos
na jaře. Zatím to funguje na výbornou.
Na jaře letošního roku jsme prohloubili spolupráci se školou, kdy naše travnaté hřiště využívají společně se svými učiteli žáci ZŠ v hodinách tělocviku, což je dobře. Mohu Vás ujistit,
že škole i nadále budeme nabízet bezplatné
užívání hřiště. V poslední době se zaměřujeme
na výchovu našich nejmenších dětí. Schválně
neříkám fotbalistů, protože v útlém věku je to
všestranná tělesná příprava, které se u nejmenších chceme věnovat. Navrhli jsme ředitelství
ZŠ spolupráci, a to formou kroužků. Máme vedoucí — trenéry, kteří svými znalostmi i odbornými předpoklady se mohou věnovat vedení
těchto kroužků. Jedná se o Radka Chýlka, Petra
Žáčka a Tomáše Ulčáka. Vítáme návrat Radka
Chýlka do našeho klubu a myslíme si, že jeho
odborné zkušenosti nám pomohou zvednout
úroveň mládežnického fotbalu.
Fotbalový klub se kromě zahájení mistrovských soutěží připravuje na pořádání letního
večeru u hasičárny pod názvem „Rozloučení
s prázdninami,“ který se uskuteční 27. 8. od
20.00 hod., za nepříznivého počasí se zábava
bude konat v sále OÚ.
Hned příští týden v sobotu 3. 9. pořádá FC celodenní turnaj našich nejmenších hráčů od 9.00
hod. V případě nepříznivého počasí se turnaj
překládá na neděli 4. 9., rovněž od 9.00 hod.
Na obě akce i na všechna mistrovská utkání
Vás srdečně zve výbor FC.
předseda FC Ing. Jaroslav Herot
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Kalendáfi klubu FC Kozlovice
datum

čas

svaz

soutěž

kat.

domácí — hosté

staří páni

Libhošť — Kozlovice

sd

Kozlovice — Frýdlant

pá 19. 18. 11

18.15

ne 21. 18. 11

14.45

OFS FM

OP sk. „A“

ne 21. 18. 11

17.00

OFS FM

OP

pá 26. 18. 11

18.00

so 27. 18. 11

17.00

OFS FM

ne 28. 18. 11

14.30

OFS FM

st 31. 18. 11

17.30

so 13. 19. 11

13.00

ne 14. 19. 11

10.00

muži

Kozlovice — Frýdlant B

staří páni

Fryčovice — Kozlovice

OP

muži

Řepiště — Kozlovice

OP sk. „A“

sd

Raškovice — Kozlovice

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Kozlovice — Václavovice

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Kozlovice — Lískovec

turnaj starých pánů ve Lhotce

ne 14. 19. 11

14.15

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Kozlovice — Janovice

ne 14. 19. 11

16.30

OFS FM

OP

muži

Kozlovice — Bukovec

st 17. 19. 11

16.00

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Kozlovice — Kunčice p. O.

so 10. 19. 11

13.30

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Sedliště — Kozlovice

ne 11. 19. 11

10.00

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Kozlovice — Hukvaldy

ne 11. 19. 11

16.00

OFS FM

OP

muži

Kozlovice — Ostravice

po 12. 19. 11

17.30

staří páni

Svinov — Kozlovice

pá 16. 19. 11

17.00

staří páni

Kozlovice — Kopřivnice

so 17. 19. 11

19.30

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Václavovice — Kozlovice

ne 18. 19. 11

13.45

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Kozlovice — Dobrá

ne 18. 19. 11

16.00

OFS FM

OP

muži

Kozlovice — Lučina

st 21. 19. 11

17.30

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Kozlovice — Janovice

pá 23. 19. 11

18.15

staří páni

Kozlovice — Štramberk

so 24. 19. 11

19.30

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Kunčice p. O. — Kozlovice

so 24. 19. 11

13.30

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Palkovice — Kozlovice

so 24. 19. 11

16.00

OFS FM

OP

muži

Palkovice — Kozlovice

út 27. 19. 11

17.00

staří páni

Kozlovice — Jistebník

st 28. 19. 11

13.30

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Raškovice — Kozlovice

st 28. 19. 11

13.45

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Kozlovice — Hukvaldy

st 28. 19. 11

16.00

OFS FM

OP

muži

Kozlovice — Hukvaldy

pá 30. 19. 11

17.30

staří páni

Hukvaldy — Kozlovice

ne 12. 10. 11

10.00

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Kozlovice — Raškovice

ne 12. 10. 11

13.15

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Kozlovice — Lískovec

ne 12. 10. 11

15.30

OFS FM

OP

pá 17. 10. 11

16.30

so 18. 10. 11

12.30

OFS FM

OP sk. „A“

muži

Kozlovice — Nebory

staří páni

Kozlovice — Lubina

sž

Janovice — Kozlovice

Kozlovice
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ne 19. 10. 11

12.45

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Kozlovice — Václavovice

ne 19. 10. 11

15.00

OFS FM

OP

muži

Kozlovice — Václavovice

pá 14. 10. 11

16.30

staří páni

Kozlovice — Veřovice

so 15. 10. 11

12.30

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Kunčice p. O. — Kozlovice

so 15. 10. 11

15.00

OFS FM

OP

muži

Baška — Kozlovice

ne 23. 10. 11

19.00

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Lískovec — Kozlovice

ne 23. 10. 11

12.15

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Kozlovice — Metylovice

ne 23. 10. 11

14.30

OFS FM

OP

muži

Kozlovice — Metylovice

ne 30. 10. 11

10.30

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Čeladná — Kozlovice

ne 30. 10. 11

12.00

OFS FM

OP sk. „A“

sž

Hukvaldy — Kozlovice

ne 30. 10. 11

14.00

OFS FM

OP

muži

Písek — Kozlovice

so 15. 11. 11

11.30

OFS FM

OP sk. „A“

sd

Fryčovice — Kozlovice

ne 16. 11. 11

14.00

OFS FM

OP

muži

Návsí — Kozlovice
www.fc-kozlovice.cz

SPORT PRO V·ECHNY — KOZLOVICE, o.s.
Iâ: 27041093
Vás zve na pravidelné cviãení od 8. 9. 2011
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

ČTVRTEK

15.45—16.30
JUNIOR 1.—4. tř

NEDĚLE
8.30—9.20
SLIDE
posilování

16.30—17.50
JUNIOR 5.—9. tř
18.00—18.50
PILATES

18.00—18.50
ZUMBA

18.00—18.50
BALÓNY
od 6. 10.

19.00—19.50
STEP
aerobic

19.00—19.50
BODYSTYLING

19.00—19.50
ZUMBA
FITNESS

vchod naproti večerky, permanentka 350 Kč, jednorázový vstup 40 Kč

15.—16. 10.
VÍKENDOVÝ POBYT NEJEN SE ZUMBOU — hotel DUO Horní Bečva
Kontakt:
Pavlína Zemanová
Tel.: 775 012 282
e-mail: cviceni.kozlovice@centrum.cz

Kozlovice
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Volejbal informuje…
V měsíci červnu proběhla rekonstrukce antukového kurtu vedle fotbalového hřiště. Kozlovickým volejbalistkám se již nelíbila situace
v Kovářovém lese. Našly si zázemí na antukových kurtech vedle fotbalového hřiště. Než se
mohlo začít hrát, musela proběhnout menší rekonstrukce. V měsíci červnu pod vedením pana

Ing. Vlastimila Fojtíka nastala doba brigád. Zúčastnily se jich zejména Kozlovické volejbalistky. Kurt byl zarostlý trávou. Horní vrstvu jsme
odstranily a po té byl celý kurt pokryt novou antukou, která se několikrát zaválcovala (viz.
foto). Pak jen stačilo zabetonovat nové držáky
sítě, nalajnovat a mohlo se začít hrát.

Kozlovice
Tento kurt je samozřejmě přístupný široké
veřejnosti a není problém kurt po telefonické
domluvě využívat (tel. 721 293 866).
Celé prázdniny na novém venkovním kurtu
pilně trénujeme na novou sezónu. Chtěly bychom pozvat všechny příznivce a fandy volejbalu na první zápas, který se uskuteční „na
Krmáš,“ v sobotu 1. 10. od 9 hodin proti volejbalistkám z Metylovic. Na zaplněné ochozy se
těší volejbalistky.
Martina Eliášová
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22. 10.
05. 11.
12. 11.
26. 11.

09.00
10.00
09.00
10.00

Kozlovice — Štramberk
Kunčice pod O. — Kozlovice
Kozlovice — Palkovice B
Raškovice — Kozlovice

Rozpis KP2 ženy podzim 2011
01. 10.
15. 10.

09.00
10.00

Kozlovice — Metylovice
Kopřivnice — Kozlovice

Zbynûk Mikeska dvojnásobn˘m Mistrem Evropy veteránÛ
Ve dnech 12. a 13. srpna 2011 uspořádal švýcarský klub VSV Einsiedeln ve skokanském areálu
v Einsiedelnu souběžně s Letní Grand Prix na můstcích HS 50, HS 77 a HS 117 s umělou hmotou
Mistrovství Evropy Veteránů 2011 — IMC-Masters Skijumping.

Zbyněk Mikeska při vítězném letu na můstku HS 117 v Einsiedelnu (SUI) Foto: Pavel Mikeska
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Kozlovice

Ve věkové kategorii 40—44 let (*1966—1970) reprezentoval Českou republiku na dvou můstcích
HS 77 a HS 117 frenštátský odchovanec Zbyněk Mikeska z TJ Sokol Kozlovice koučovaný svým
otcem Pavlem. Díky jim zazněla při slavnostním vyhlášení pod můstky dvakrát Česká hymna.
Zbyněk nejprve zvítězil v konkurenci 6 soupeřů na můstku HS 77 celkovým ziskem 208 bodů za
nejdelší shodné skoky v obou kolech 66,5 metrů, a pak i na největším můstku Areálu — Andreas
Küttel Schanze HS 117 ziskem 199,9 bodů za nejdelší skoky v obou kolech 97 a 101 metr. Nejstarším
účastníkem Závodu Masters byl v kategorii 75—79 let (*1931—1935) Rakušan Richard Diess (*1933),
který zvítězil na můstku HS 50 skoky 35 a 37 metrů a na můstku HS 77 skoky 44 a 46 metrů.
Zdroj: Ing. Jiří Sedláček, Pavel Mikeska

Pfiijìte si zasportovat do tûlocviãen SRC
Od září budou opět tělocvičny plně k dispozici všem občanům, které tímto také zvu na pravidelné návštěvy. Od otevření SRC se vytvořily skupiny rekreačních sportovců, kteří již pravidelně tělocvičny navštěvují, ale ještě se najdou v rozvrhu volné hodiny i pro nové zájemce, ať už na pravidelné
nebo příležitostné návštěvy. Permanentky na období nejméně 10 návštěv, jednorázové objednávky
sportovišť a podrobné informace si vyžádejte u pana Jaroslava Vašendy na OÚ nebo na číslech:
mobil 721 222 633, telefon 558 697 205. Dále na emailových adresách: telocvicna@kozlovice.cz,
vesenda@kozlovice.cz a na stránky www.kozlovice.cz — sportoviště obce, kde najdete platný ceník
1/2008 i aktuální rozvrh sportovišť. Sportovní oddíly, které mají přednost ve výběru hodin, by měly
také co nejdříve nahlásit, kdy budou tělocvičny využívat pro tréninky a zápasy v období od září 2011
do června 2012.
Slávek Vašenda

Kozlovice

Zemní a výkopové práce
pásovým bagrem
Fluksa 608 877 165
Pronajmeme zemědělské pozemky.
Výše nájmu do 2000 Kč za ha.
Stávající dlouhodobé nájemní vztahy nejsou překážkou.
Mléčná rodinná farma Macurovi,
Kunčice pod Ondřejníkem 58, tel. 731 175 079,
e-mail: d.macura@seznam.cz

PEDIKÚRA
Ing. Dana Šimková
775 602 841
IČO: 1004124724
Provozní doba:
Pondělí 9.00—21.00
Úterý

9.00—21.00

Dle objednávek
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PÁLENICE FRÝDEK–MÍSTEK
se sídlem v bývalém
SELIKU (Pionýrů 839) v MÍSTKU
zahájila letošní sezónu 22. srpna 2011
Ovoce k výrobě destilátu začneme přijímat a vykupovat od 22. srpna 2011
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Za dovezených 10 kg jablek, 12 kg švestek nebo 14 kg hrušek
si za 30 dnů odvezete 1 litr 50 % kalvadosu, slivovice, hruškovice
a zaplatíte jen 135 Kč.
Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu
(po předchozím objednání).
CENÍK:

Koncentrace ALC/VOL
Cena za vypálení z vlastního kvasu
Cena za vypálení z dodaného ovoce

1 litr/50 %
125 Kč
135 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH.
Upozorňujeme pěstitele na zákon č. 61/1997 Sb. §4, kde je výroba destilátu
omezena na
30 litrů 100% ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 1 domácnost!
Tento destilát se nesmí prodávat!

Také nabízíme:
Možnost odběru destilátů stočených v lahvích
Výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) — aktuální cena bude vždy
oznámena.
Zestaření destilátu ultrazvukem
Uložení destilátů v dubových sudech
Prodej demižonů a lahví
Prodej destilátů (meruňkovice, slivovice, hruškovice, třešňovice
a kalvádos)
Další informace najdete na www.palenicefm.cz
Nebo na telefonech: 602 960 052
723 312 298
558 431 700
Vydává: Obec Kozlovice. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Spolupracuje: Mgr. Kateřina
Lepíková. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 25. listopadu 2011.
Příspěvky dodané po termínu a bez uvedení autora nebudou zveřejněny — za správnost příspěvku
odpovídá autor.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

