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zdarma
které bylo pro zajištění této
akce vynaloženo. Vzhledem
k tomu, že jsme zaznamenali
většinu kladných ohlasů, budeme se snažit v podobných
akcích pokračovat.
Dětem slibujeme, že jim
vše vynahradíme 11. září (je
připravena i mokrá varianta).
4 Jak jsem se již zmínil,
proběhne 11. září 2004 zábavné odpoledne u příležitosti
710 let založení obce Kozlovice. K této příležitosti bude
rovněž od 1. 9. 2004 v sále hasičské zbrojnice instalována
výstava. Podrobné informace
naleznete uvnitř Zpravodaje.

Slovo starosty
Od minulého vydání Zpravodaje proběhlo sedm zasedání Rady obce. Zasedání Zastupitelstva proběhne 31. 8.
2004.
4 Dne 5. 6. 2004 se konal
„deštivý“ dětský den a motorshow. Dopolední část byla

nakonec zrušena. Odpolední
motorshow v omezené podobě proběhla — doufám ke
spokojenosti všech přítomných. Večerní část byla opět
pro nepřízeň počasí zrušena.
I přesto všechno se akce zúčastnilo několik tisíc lidí.
Děkuji všem zainteresovaným — pořadatelům i sponzorům, za obrovské úsilí,

4 Jistě jste si všimli, že
probíhá výměna svítidel veřejného osvětlení. Do konce
roku proběhne kompletní rekonstrukce. Práce provádí
firma Technické služby a. s.
(F–M), která vyhrála výběrové
řízení a bude mít 10 let veřejné osvětlení ve správě. Veškeré poruchy je nyní možné
(a bylo by vhodné) hlásit
přímo na dispečink Technických služeb na tel. 558 434 384
nebo 731 196 566. Dispečink
pracuje nepřetržitě.
4 Obdrželi jsme dopis podepsaný 35 občany pod hlavičkou Klubu důchodců Kozlovice, kde je nám vyčítán
malý zájem o potřeby starší
generace. Především je poža-
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dována výstavba „domu klidného stáří“ (domu
s pečovatelskou službou — DPS).
Mírně řečeno, byl jsem z textu udiven, protože:
1. Zúčastnil jsem se výroční schůze klubu
důchodců, kde jsem nabídnul besedu (diskuzi) kdykoliv v průběhu roku, kdy budu požádán — prozatím se tak nestalo.
2. Proběhly besedy s občany (na pěti místech). Nezaznamenal jsem (kromě jednoho), žádné požadavky z této oblasti.
3. Byl předložen (ve Zpravodaji) návrh Programu rozvoje obce s žádostí o připomínky a náměty. Neobdržel jsem téměř
nic a už vůbec ne k danému tématu.
4. Ve schváleném Programu rozvoje obce je
kapitola — Péče o seniory, kde se mimo
jiné píše — Realizovat výstavbu malometrážních a cenově dostupných bytů.
Nejde bohužel všechno hned.
Radě obce jsem navrhnul, že na toto téma
uspořádám besedu. Zvu proto všechny, které
tato problematika zajímá (nejen ty nespokojené, ale i ty spokojené, abychom si mohli udělat
pravdivý názor) na „kus řeči“ dne 6. října 2004
od 16 hodin v prostorách OÚ.
4 Proběhly opravy 12 místních komunikací
(byly to nervy). Prozatím jsme dílo od dodavatele nepřevzali a rovněž nejsou dokončeny finální terénní úpravy — nehodnoťme proto
den před večerem.
Byl dokončen chodník ke zdravotnímu středisku. Chodník má šířku 1,6 m a přesto některým jedincům nestačí a musí chodit, či jezdit
po naseté trávě kolem!
4 Byla realizována plynová kotelna na OÚ
vč. výměny otopných těles (radiátorů) v celé
budově a příslušné regulace.
Omlouvám se všem, kteří v průběhu prací
budovu OÚ navštívili, za hluk a částečný nepořádek.
4 Dokončuje se „první etapa“ výstavby
multifunkčního hřiště u stadionu FC. Letos bychom měli skončit asfaltovým povrchem a částečnou opravou oplocení. Naším přáním je
opatřit hřiště umělým povrchem, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nákladnou záležitost, budeme žádat o dotace. Malou tribunu zvládneme sami.
4 Pokračují práce na vyřízení územního řízení a stavebního povolení pro výstavbu auto-
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busové zastávky Střed vč. chodníku a zastávky
U kříže.
4 Získali jsme stavební povolení na Sportovní a rekreační centrum — tělocvičnu. Nyní
už jenom sehnat 30 mil. Kč a můžeme začít
s realizací.
4 Množí se dotazy na realizaci levného
bezdrátového připojení na internet. Prozatím
můžu napsat jen to, že jsme po delších diskuzích (s odbornými firmami) dospěli k technickému řešení výhodnému především pro občany obce. Pokud zastupitelstvo náš návrh
schválí, budete přesně informováni a začneme
s realizací.
Na tomto místě chci poděkovat všem „nadšencům“, kteří s přípravou celého projektu
pomáhají.
4 Malé vysvětlení závěrem — komunikace
(cesty) vedoucí obcí, tj. Kozlovice směr Tichá,
Měrkovice a horní konec po garáže jsou v majetku Moravskoslezského kraje. Ten prostřednictví Správy a údržby silnic provádí jejich
údržbu (nejenom vlastních vozovek, ale i kosení příkop a v mnoha případech i čištění příkop). Souhlasím s vašimi oprávněnými připomínkami ke kvalitě povrchu i sekání příkop,
ale nejsme je schopni vyřešit. O to více děkuji
všem, kteří automaticky udržují pozemky
kolem cest.
napsáno dne 23. 8. 2004

Zápisy a usnesení
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 3. 5. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
— Jednotlivá usnesení jsou plněna. Starosta
informoval radu o ukončeném jednání o nákupu areálu koupaliště za stanovených podmínek, byl zakoupen výkonnější traktor Zetor pro
letní a zimní údržbu v obci.
Rada bere informace na vědomí a doporučuje
prodej areálu koupaliště bez zatěžujících podmínek.
— Rada stanovuje výběrovou komisi pro zajištění správy a údržby veřejného osvětlení ve
složení: ing. Tofel M., p. Červenka L., p. Machálek T., p. Strakoš P
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— Rada schvaluje prodej hudebního nástroje
— B trubky Amáti B-1012 za cenu znaleckého
posudku.
— Rada schvaluje žádost občanského sdružení
Slavík Moravia o odkoupení 2 ks hudebních
nástrojů (Tenor Amáti, Baryton Amáti) dle
znaleckého posudku.
— Radě byla předložena žádost o opravu příjezdové komunikace p. č. 4095/18. Rada doporučuje komunikaci zařadit do plánu oprav.
— Rada byla seznámena s datem a místem konání valné hromady České spořitelny (dne
26. 5. 2004 v Praze). Rada bere na vědomí.
Účast není nutná.
— Radě byla předložena žádost o odprodej
staré střešní krytiny (tašky) z majetku obce —
cca 1000 ks. Rada schvaluje prodej za cenu
2,50 Kč za 1 ks.
— Radě byla předložena smlouva fa DIGIS pro
doplnění dat do prohlížeče GIS — čtvrtletní
aktualizace dat, doplnění vodovodu, zakreslení plynu a servis. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
— Rada stanovuje výběrovou komisi pro opravy místních komunikací ve složení: p. Krpec M.,
p. Červenka L., ing. Tofel M., p. Šnajdr J.,
p. Pustka S.
— Rada stanovuje výběrovou komisi pro realizaci kotelny OÚ ve složení: p. Zeman A., p. Červenka L., ing. Tofel M., ing. arch. Cviček V.
— Rada stanovuje výběrovou komisi pro realizaci stavby Sportovně rekreačního centra Kozlovice ve složení: p. Pustka St., ing. Hanzelka
M., Ing. arch. Cviček V., p. Červenka L., ing.
Tofel M.
— Vzhledem k tomu, že jsme nedostali dotaci
na realizaci chodníků na hřbitově, nebude se
tato akce provádět a plánované prostředky
jsou tudíž na tomto paragrafu nadbytečné.
Rada schvaluje vlastní rozpočtové opatření ve
výši 300 000 Kč převedením z § 3632 pohřebnictví na § 2212 silnice.
— Rada stanovuje termín konání zastupitelstva obce na čtvrtek 13. 5. 2004, 18 hodin.
— Rada schvaluje dodatek k ceníku pronájmu
učeben ZŠ Kozlovice, který tvoří přílohu tohoto zápisu.
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— Radě byly předloženy zpracované projektové fiche vč. rozpočtu a fotodokumentace na
opravy místních komunikací. Jedná se o komunikace, které jsou v nejhorším stavu nebo
opravy požadovali občané. Navrhované opravy si ovšem vyžádají navýšení rozpočtu o cca
1 mil. Kč z rezervy.
Rada navrhuje opravy obecních komunikací
podle pořadového čísla seznamu: 5, 6, 7, 8, 11,
1/2 komunikace poř. č. 12. (sociální byty p. Strnadel), 16, 17, 18, 20, 23, část komunikace poř.
č. 26. (Lhotka — p. Vančo), 30. Rada doporučuje ZO navýšení rozpočtu o potřebnou výši.
— Rada byla seznámena s vyjádřením rodičů
k náhradě škody způsobené dne 26. 11. 2003
na majetku obce jejich synem, kdy došlo ke
zničení 45 ks vzrostlých tújí (požár).
Rada souhlasí s návrhem, aby zasadili na místě
samém 45 ks nových tújí stejného druhu,
1,2 m výšky na vlastní náklady.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 13. 5. 2004
Přítomno 14 členů zastupitelstva, 1 člen zastupitelstva omluven (p. Pavel Fizek).
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 7 občanů.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne
29. 3. 2004 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Bylo zpracováno zadání změny č. III územního plánu obce. Veřejné projednání proběhne dne 25. 5. 2004 v budově OÚ v místnosti bývalé pošty — pro dotčené orgány
státní správy, ostatní orgány a organizace
od 13.00 hodin, pro občany a veřejnost od
16.00 hodin.
— Byla zpracována projektová dokumentace
Sportovně rekreačního centra Kozlovice —
na stavební úřad byla podána žádost o vydání stavebního povolení.
— Bylo provedeno geometrické odměření
pozemku parc. č. 2921 na chodník, uzavřena kupní smlouva s vlastníky. Na náklady
obce byla zbourána zídka stávajícího oplocení, probíhá výstavba zídky v nové hranici pozemků.
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—
—

—
—
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Na výstavbu chodníku je nutno vyřídit
územní rozhodnutí a stavební povolení.
Stavbou chodníku bude dotčena část pozemku v majetku Moravskoslezského kraje
ve správě Správy silnic Moravskoslezského
kraje. Je nutno jednat ve věci majetkového
převodu potřebné části pozemku.
Byly zahájeny práce na vybudování víceúčelové sportovní plochy u hřiště FC.
Dne 8. 5. 2004 proběhlo jednání v chatovišti „horní konec“ — informaci podal pan
místostarosta: Na jednání byl přítomen
odpovědný geometr. Na místě samém byly
upřesněny vlastnické hranice. Majitelům
rekreačních chat budou nabídnuty k odkoupení zbytkové parcely.
Byl zakoupen starší traktor za cenu 350 000
Kč.
Byly provedeny opravy výtluků místních
komunikací (novou technologií) — náklad
80 000 Kč.
Byla provedena oprava propustku pod
místní komunikací — horní konec nad
druhým křížem.
Internet — uskutečnila se schůzka s odborníky, ze které vyplynul závěr, že bude
nejlepší vybudovat místní síť Wi-Fi technologií s mikrovlnným napojením na některého z poskytovatelů — pořizovací cena
cca 250 000 až 300 000 Kč. Poplatek za ne-
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omezené užívání internetu by činil asi 400
Kč měsíčně pro jednoho uživatele. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout, zda obec
vyzve firmy k předložení cenové nabídky.
Informace bude zveřejněna ve Zpravodaji.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty a schvaluje záměr obce vybudovat internet Wi-Fi technologií.
2. Závěrečný účet obce za rok 2003
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce
(zákon č. 250/2000 Sb.), obdrželi ho rovněž
všichni členové zastupitelstva.
Při projednávání závěrečného účtu je jeho
součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Audit provedl Krajský úřad v Ostravě.
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
3. Rozpočtová opatření
Zastupitelstvu byl předložen návrh na úpravu
rozpočtu v celkové výši 295 120 Kč. K úpravě
rozpočtu dochází z následujících důvodů:
— obec obdržela účelové dotace ze státního
rozpočtu
— od obce Lhotka jsme obdrželi dotaci na
žáky, kteří navštěvují ZŠ v Kozlovicích
— od Finančního úřadu F–M jsme obdrželi
poplatek za odnětí zemědělské půdy ze ZPF
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová
opatření, a to:

na straně příjmů ve výši 295 120 Kč:
pol. 4213 Investiční dotace ze státního fondu (ÚZ 90578)
(doplatek dotace plynofikace kotelen ZŠ, MŠ a zdravotního střediska)
pol. 4111 Neinvestiční dotace ze správy SR (ÚZ 98348)
(volby do Evropského parlamentu)
pol. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí (dotace na žáka)
pol. 1335 Poplatek za odnětí zemědělské půdy (Finanční úřad)
na straně výdajů ve výši 295 120 Kč:
§ 6117 Volby do Evropského parlamentu
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje finančních operací
(poplatky za vedení účtu, transakce)
§ 6409 Nespecifické rezervy (dotace na žáka, kotelny, odnětí zem. půdy)
4. Opravy místních komunikací
Členové zastupitelstva obdrželi CD s přehledem místních komunikací a seznamy s uvedením ceny oprav (bez DPH). Na opravy komunikací bylo vypsáno výběrové řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek. Byly vyzvány 4
firmy.

108 120 Kč
60 000 Kč
125 000 Kč
2 000 Kč
60 000 Kč
10 000 Kč
225 120 Kč

Přehledy komunikací zpracoval pan Jiří Šnajdr, podal vysvětlení k jednotlivým komunikacím.
Rada obce navrhla provedení oprav těchto
komunikací (pořadová čísla dle seznamu):
— poř. č. 5 — cena bez DPH
66 130 Kč
— poř. č. 6 — cena bez DPH
92 087 Kč
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— poř. č. 7 — cena bez DPH
14 689 Kč
— poř. č. 11 — cena bez DPH
257 000 Kč
— poř. č. 12 — cena bez DPH
1 566 961 Kč
(pouze část MK od č. p. 350)
— poř. č. 16 — cena bez DPH
63 449 Kč
— poř. č. 17 — cena bez DPH
49 743 Kč
— poř. č. 18 — cena bez DPH
99 131 Kč
— poř. č. 20 — cena bez DPH
498 538 Kč
— poř. č. 23 — cena bez DPH
63 115 Kč
— poř. č. 26 — cena bez DPH
3 092 487 Kč
(pouze část MK od č. p. 448 po hranici s obcí
Lhotka)
— poř. č. 30 — cena bez DPH
126 689 Kč
V rozpočtu na rok 2004 je v § 2212 Silnice
schválena částka 2 600 000 Kč, z toho zimní
údržba činila 280 000 Kč, opravy výtluků
80 000 Kč, dopravní značky a projekty 65 000
Kč, úhrada za opravu MK firmě Lesostavby
150 000 Kč (reklamace opravy MK z minulého
roku). Rada převedla rozpočtovým opatřením
z § Pohřebnictví 300 000 Kč. Na opravy komunikací máme k dispozici 2 300 000 Kč. Tato
částka nebude stačit na provedení všech
oprav, rada navrhuje převedení částky z rezerv.
Připomínky, dotazy:
p. Libor Král — komunikace poř. č. 6 —
pokud nebude realizována úprava vodního
toku, není vhodné provádět opravu komunikace (při povodních byla část komunikace odplavena, byl proveden návoz).
p. Pavel Strakoš — komunikace poř. č. 6 — je
vhodné opravovat tuto komunikaci, když je
záměr úpravy vodního toku? Komunikace
může být při úpravách potoka poškozena.
p. starosta — rada navrhla opravu komunikace poř. č. 6, pokud by byla komunikace poškozena v souvislosti s úpravou vodního toku,
musela by ji příslušná firma opravit.
p. Stanislav Žabenský — proč se bude opravovat komunikace sloužící pro tři rodinné
domky, proč se nebude opravovat komunikace
k č. p. 709?
pan starosta — oprava komunikace k č. p.
709 je nákladnější, komunikace bude opravena v příštím roce.
p. Pavel Strakoš — kdy se bude opravovat
cesta ke koupališti?
pan starosta — nejdříve je nutno provést geometrické zaměření a majetkové vypořádání
pozemků.
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p. Tomáš Machálek — proč se nebude opravovat komunikace pod garážemi (výkopy při
provádění opravy vodovodu v minulém roce).
p. místostarosta — bylo konzultováno s odborníky, bylo doporučeno počkat, aby došlo
k dostatečnému usazení zeminy.
Finanční prostředky, které byly v rozpočtu
vyčleněny v § 2212 Silnice, nebudou stačit na
pokrytí nákladů na opravy komunikací. Rada
navrhuje převést finanční prostředky z rezerv
ve výši 1 000 000 Kč.
Zastupitelstvo navrhuje převedení částky ve
výši 1 500 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje opravy místních komunikací dle seznamu: poř. č. 5, 6, 7,
11, 12 — část, 16, 17, 18, 20, 23, 26 — část, 30.
Seznam komunikací je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření, a to převedení částky ve výši
1 500 000 Kč z § 6409 Nespecifikované rezervy na § 2212 Silnice (hlasování: 14:0:0)
5. Areál koupaliště
Proběhlo jednání komise se zájemci o koupi
nemovitosti — s firmou BODRO Racing, s. r. o.
a s firmou CVRK, s. r. o. Obě firmy od záměru
odstoupily z důvodu nepřijatelných — tvrdých
podmínek ze strany obce (podmínka, že návrh
na vklad kupní smlouvy o prodeji objektu
včetně pozemků bude podán po nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí). Za takových
podmínek by firmy velmi těžce získaly úvěr.
Rada znovu projednala tuto záležitost a nadále doporučuje prodej nemovitosti za nejvyšší cenovou nabídku (obec není schopna
z vlastních prostředků provést opravu objektu
a zajistit provozování).
Možné riziko, že nový vlastník nemovitosti
nesplní požadavky obce, bude ošetřeno
v kupní smlouvě.
Připomínky, dotazy:
p. Tomáš Machálek — přiklání se k doporučení rady — prodej nemovitosti
p. Petr Chýlek — cena 950 000 Kč byla zjištěna znalcem?
p. starosta — tato částka představuje nejvyšší cenovou nabídku, cena dle znaleckého posudku činila asi 1 300 000 Kč.
p. Ing. Vlastimil Fojtík — bylo jasné, že za takových podmínek nikdo nemovitost nekoupí,
navrhuje stanovit vyšší kupní cenu bez uvedení podmínek.
Zastupitelstvo obce ruší své usnesení
č. 26/2004 ze dne 29. 3. 2004.
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Zastupitelstvo obce neschvaluje 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 k. ú. Kozlovice za vyšší než nabídnutou
cenu a bez stanovení podmínek ze strany obce
(hlasování: 11:1:2)
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 v k. ú. Kozlovice, firmě Bodro
racing s. r. o. se sídlem Kozlovice za cenu
950 000 Kč za požadovaných podmínek, které
budou uvedeny v kupní smlouvě (hlasování:
12:0:2)
6. Různé
6.1 Změny územního plánu
a) žádost o změnu územního plánu — zařazení pozemku parc. č. 326/1 a 326/2 k. ú. Kozlovice mezi plochy pro výstavbu. Potřebné
inženýrské sítě žadatel vybuduje na vlastní
náklady.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr provedení změny územního plánu obce.
b) žádost o provedení změny územního plánu
— zařazení pozemku parc. č. 518/4 k. ú.
Kozlovice do zóny bydlení.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr provedení změny územního plánu obce. Příjezd
na pozemek je nutno řešit přes vlastní pozemky.
c) žádost o provedení změny územního plánu
— zařazení pozemků parc. č. 516/1, části
parc. č. 3931 a 514/2 k. ú. Kozlovice do zóny
bydlení. Příjezd je nutno řešit přes vlastní
pozemky.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr provedení změny územního plánu obce. Příjezd
je nutno řešit přes vlastní pozemky.
d) žádost o provedení změny územního plánu
— zařazení pozemku PK parc. č. 485 k. ú.
Kozlovice do zóny bydlení, případně do
zóny rozptýlené zástavby. Potřebné inženýrské sítě žadatelé vybudují na vlastní náklady.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr provedení změny územního plánu obce. Potřebné inženýrské sítě žadatelé vybudují na
vlastní náklady.
e) žádost o provedení změny územního plánu
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— zařazení pozemku parc. č. 2701/4 k. ú.
Kozlovice mezi plochy pro výstavbu rodinných domků.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr provedení změny územního plánu.
f) žádost o změnu územního plánu — zařazení pozemku parc. č. 1522/7, části pozemku
parc. č. 1522/6, PK parc. č. 1359/1 a 1358/1
k. ú. Kozlovice do zóny bydlení pro účely
výstavby rodinných domků.
Stavební komise nedoporučuje provedení
změny územního plánu — nejsou vybudovány inženýrské sítě, především je zde problém s odváděním povrchových vod.
Připomínky, dotazy:
p. Ing. Vlastimil Fojtík — proč jiná žádost
byla stavební komisí doporučena a schválena zastupitelstvem, když i tam nejsou vybudovány inženýrské sítě, proč tuto žádost
komise nedoporučila?
p. Stanislav Pustka — v této lokalitě není vyřešeno odvádění dešťových vod, povrchová
voda zaplavuje okolní pozemky.
p. starosta — je vypracována projektová dokumentace na vybudování kanalizace na
odvádění povrchových vod (vysoký rozpočet), část pozemku místní komunikace je ve
vlastnictví fyzických osob, proběhlo jednání ve věci zřízení věcného břemene — bylo
neúspěšné. Při výstavbě rodinných domků
v této lokalitě byly poškozeny — přerušeny
meliorační sítě, stavební úřad nedal podmínku úprav melioračních sítí do stavebních povolení.
p. Mgr. Štěpán Pustka — vlastníci pozemků
by měli větší plochy nabídnout obci k odkoupení. Pokud obec schválí změnu územního plánu, zavazuje se vybudovat inženýrské sítě.
p. Ing. Vlastimil Fojtík — obec se nezavazuje k tomu, aby budovala inženýrské sítě.
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr provedení změny územního plánu — zařazení
pozemku parc. č. 1522/7, části pozemku
parc. č. 1522/6, PK parc. č. 1359/1 a 1358/1
k. ú. Kozlovice do zóny bydlení pro účely výstavby rodinných domků (hlasování: 8:0:6).
g) žádost o provedení změny územního plánu
u nově odměřeného pozemku parc. č.
1522/24 k. ú. Kozlovice — zařazení mezi
plochy pro výstavbu.
Problém odvádění povrchových vod je ža
datel ochoten vyřešit sám na vlastní nákla-
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dy, případně se podílet na vybudování —
např. poskytnutím potřebné techniky.
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr provedení změny územního plánu (hlasování:
1:7:5 — při hlasování bylo přítomno 13
členů zastupitelstva).
6.2 Darování pozemku
Byla předložena nabídka darování pozemků
parc. č. 2409/1 a PK 2408/2 k. ú. Kozlovice.
Jedná se o pozemek komunikace.
Zastupitelstvo obce přijímá dar, a to pozemek parc. č. 2409/21 k. ú. Kozlovice ve výměře
345 m2, a nepřijímá dar — pozemek PK parc. č.
2408/2 k. ú. Kozlovice.
6.3 Schválení dotace Římskokatolické farnosti
Kozlovice na výměnu lavic v kostele
Dotace byla schválena v rámci rozpočtu
v § 3330 Činnost registrovaných církví (celková
výše § 3330 činí 100 000, dotace jen ve výši
80 000 Kč). Z toho důvodu je nutno zvlášť
schválit poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci ve výši
80 000 Kč.
6.4 Prodej pozemku
Na základě žádosti schválilo zastupitelstvo
obce dne 12. 3. 2003 převod pozemku pod rekreační chatou parc. č. 1876/7 ve výměře 69 m2
k. ú. Kozlovice. Záměr prodeje však nebyl vyvěšen na úřední desce podle zákona o obcích.
Proto byl záměr převodu nemovitosti následně
vyvěšen a předložen znovu k projednání zastupitelstvu.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku.
6.5 Pozemky — lokalita Fojtíková
p. Pavel Strakoš — je obci známo, kolik bude
stát vybudování komunikace k této lokalitě, jak
se vyřeší úprava potůčku?
p. Mgr. Štěpán Pustka — navrhuje, aby obec
nechala vyčíslit náklady na vybudování inženýrských sítí v lokalitě Fojtíková a v lokalitě
Červenka.
p. Ing. arch. Václav Cviček — náklady budou
uvedeny v projektové dokumentaci
p. starosta — zpracování studie představuje
další finanční náklady
Připomínky z řad občanů:
— pouze pan Pavel Strakoš se byl podívat na
místo samé, právem navrhuje vyčíslení nákladů na vybudování inženýrských sítí.

7
— občané ze stávající zástavby se budou
bránit záměru výstavby, jedná se o pozemky ve
svahu, jak se bude řešit umístění staveb?
p. Ing. arch. Václav Cviček — lépe se umísťují stavby ve svahu — stupňovitě, stavby navzájem nezakrývají výhled.
— není jedno stavět na rovině nebo ve
svahu, při telefonickém hovoru s panem starostou majitelce bylo sděleno, že bude ze strany obce stanovena podmínka dokončení stavby do 10 let, při výstavbě na druhé straně komunikace bylo přislíbeno, že bude zajištěna
jednotná zástavba — nyní je každá stavba jiná,
kdo povolil stavby?
p. starosta — není pravdou, že sdělil informaci o podmínce dokončení výstavby do 10 let
— měl na mysli, aby pozemky neležely ladem
a zbytečně se s nimi nekšeftovalo jako v případě lokality horní konec. Stavební povolení vydává Městský úřad Frýdek–Místek, stavební úřad.
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování
urbanistické studie na lokality Fojtíková a Červenka.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 17. 5. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
— Jednotlivá usnesení jsou plněna, probíhá
geometrické zaměření cesty v chatovišti, byly
zahájeny práce na budování víceúčelového
hřiště.
— Radě byly předloženy žádosti o pronájem
restaurace Koupaliště (č. p. 65) včetně pozemků par. č. 878, 820/2, 820/3, 820/6.
Rada schvaluje pronájem budovy restaurace
č. p. 65 včetně pozemků firmě BODRO Racing
s. r. o. Jelikož zastupitelstvo obce schválilo prodej restaurace včetně pozemků firmě BODRO
Racing s. r. o., rada schvaluje výši nájmu 90 000
Kč ročně do doby zaplacení 50 % z kupní ceny
areálu.
— Rada schvaluje pronájem části pozemku
par. č. 1039/9 za cenu podle schválených pravidel (usnesení rady 67/2003).
— Radě byla předložena žádost o projednání
prodeje, případně pronájmu části obecního
pozemku p. č. 1856/2.
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Rada postupuje ZO a podle vyjádření stavební
komise doporučuje pronájem části obecního
pozemku p. č. 1856/2, a to jen za pozemkem
par. č. 1856/12.
— Radě byla předložena žádost Rady rodičů
při ZŠ v Kozlovicích o snížení pronájmu místností OÚ na Velikonoční zábavu, která se konala 11. 4. 2004, a zároveň snížení pronájmu
místností OÚ pro konání Mikulášské zábavy
v prosinci. Jako důvod Rada rodičů uvádí, že ze
zisku obou zábav hodlají nakoupit učebnice
pro první a druhý ročník ZŠ.
Rada žádost o snížení pronájmu zamítá.
— Starosta seznámil radu s obnovením živnostenského oprávnění k provozování veřejné
nákladní autodopravy pro nákladní automobil
Daewoo – Avia. Rada schvaluje ceník č. 2/2004,
dopravné nákladním automobilem DaewoAvia pro veřejnost s účinností od 18. 5. 2004.
— Rada schvaluje doporučení výběrové komise, aby provoz a údržbu veřejného osvětlení
a místního rozhlasu prováděly Technické služby a. s., 17. listopadu 910 Frýdek–Místek.
— Rada ruší ceník knihovny Kozlovice ze dne
29. 1. 2003 a schvaluje nový ceník, který je přílohou zápisu.
— Starosta informoval radu o nutnosti uhradit
poslední splátku úvěru ze SFMŽP čerpaného
na plynofikaci obce I. etapa. Tento úvěr byl jištěn zástavní smlouvou č. 00879721-Z ve prospěch věřitele SFMŽP, mimo jiné i budovou
restaurace Koupaliště č. p. 65 včetně přilehlých
pozemků. Zaplacením poslední splátky úvěru
dojde ke zrušení zástavního práva ve prospěch
věřitele SFMŽP a následně může být proveden
prodej budovy restaurace Koupaliště č. p. 65
včetně pozemků, o kterém rozhodlo ZO na
svém jednání ze dne 13. 5. 2004.
Rada schvaluje uhrazení splátky úvěru SFMŽP.

Kozlovice
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 7. 6. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
— Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
informoval radu o zaplacení poslední splátky
úvěru ze SFMŽP na plynofikaci I. etapa včetně
úroků, byly zhotoveny reklamní předměty
s logem obce Kozlovice a transparenty k výročí
710 let Kozlovic. V důsledku špatného počasí
byl zrušen dětský den, ale s pořadateli byl dohodnut náhradní termín na 11. 9. 2004. Dětský
den by se konal v rámci oslav 710 let Kozlovic.
Starosta dále informoval radu o návrhu obce
Palkovice o spolupráci při podávání žádostí
o dotace. Obec Kozlovice a obec Palkovice by
společně hradily mzdové náklady odborníka,
který by zpracovával podklady pro podávání
žádostí o dotace z různých fondů (dotační tituly vyhledával). Rada bere na vědomí.
— Rada schvaluje ředitelce Základní školy
Kozlovice v souladu s par. 10 písm. a) nařízení
vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
a zákonem č. 143/1992 Sb, ve znění pozdějších
předpisů, odměnu ve výši 1/2 platu. Odměna
bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
— Rada schvaluje doporučení výběrové komise, aby realizaci zakázky Plynofikace kotelny
OÚ Kozlovice provedla fa Šnajder s. r. o., Sadová 609, Frýdek–Místek.
— Radě byly předloženy smlouvy na realizaci
projektů autobusová zastávka Střed a autobusová zastávka U Kříže od projekční kanceláře
ing. Petr Adamovský, Myslík 174, 739 41 Palkovice. Rada pověřuje starostu podpisem smluv.
— Rada schvaluje ceník č. 3/2004, dopravné
automobilem Multikár M25 pro veřejnost
s účinností od 8. 6. 2004.
— Starosta informoval radu o došlé námitce
od fa ENCO group, s. r. o. Olomouc proti rozhodnutí zadavatele v případě výběrového řízení na zajištění VO. Podle zákona 199/1994Sb.
o zadávání veřejných zakázek § 56 odst.1, starosta přezkoumá oprávněnost podání námitky
do 10 dnů od doručení a v této lhůtě rozhodne
o nápravě. Rada bere na vědomí.
— Radě byla předložena žádost Stavebního bytového družstva Frýdlant n. Ostravicí na od-
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koupení pozemku p. č. 2901/3 (modré bytovky) mimo příjezdové komunikace.
Rada doporučuje prodej pozemku za cenu 75
Kč/m2 mimo příjezdové komunikace a postupuje ZO.
— Vlastník pozemku podal návrh na směnu
pozemku pod komunikací p. č. 3920 v jeho
vlastnictví (cesta do Hůry), ve výměře 3074 m2
za část obecního pozemku p. č. PK 3927/1 vedená jako obecní komunikace a neplní funkci,
jelikož je součástí louky.
Rada doporučuje směnu pozemků a postupuje ZO.
— Radě byla předložena žádost o vyřešení odvodnění povrchových vod vybudováním příkopu. Jedná se o odvodnění soukromých pozemků do říčky, která je obecní.
Rada rozhodla, že obec není příslušná rozhodovat o odtokových poměrech, a proto je
nutno, aby si žadatelé zajistili odborné posouzení.
— Radě byla předložena žádost o změnu
územního plánu pro pozemek p. č. 3723/22
z důvodu výstavby rodinného domku. Rada
navrhovanou změnu územního plánu doporučuje a postupuje ZO.
— Radě byla předložena žádost o opravu obecního oplocení mezi soukromým pozemkem
a obecním pozemkem. Rada schvaluje opravu
obecního oplocení.
— Ředitelka základní školy informovala radu
o nabídkách firem na úpravu vchodu pro žáky.
Přihlásili se dva zájemci a nabídky se pohybují ve výši cca 900 000 Kč. Na úpravu vchodu
bylo zažádáno o dotaci ze spolku pro obnovu
venkova, ta nebyla poskytnuta. Z tohoto důvodu je potřeba úpravu vchodu dofinancovat.
Tyto finance byly plánovány v obecním rozpočtu právě pro případ, že na úpravu vchodu nebude poskytnuta dotace. Taktéž ředitelka ZŠ
informovala o potřebě dofinancování tepelného auditu, jelikož ani na tento projekt nebyla
poskytnuta dotace. Rada bere na vědomí informaci a doporučuje ředitelce školy oslovit
další stavební firmy a pokusit se snížit cenu za
provedení úpravy vchodu pro žáky.
— Rada schvaluje úpravu rozpočtu vlastním
rozpočtovým opatřením převedením částky
250 000 Kč na investiční výdaje z paragrafu
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3613 (nebytové hospodářství) a částku 50 000
Kč na neinvestiční výdaje z paragrafu 3639
(komunální služby a úz. rozvoj) na paragraf
3119 (předškolní výchova a základní vzdělání).

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 11. 6. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
— Radě byly předloženy nabídky na opravy
místních komunikací od fa Alpine stavební
společnost cz, a. s., ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s., Skanska DS, a. s., Lesostavby Frýdek–Místek, a. s. a zápis z jednání výběrové komise.
Rada schvaluje doporučení výběrové komise,
aby zakázka na opravy místních komunikací
v katastrálním území Kozlovice a Měrkovice
byla zadána firmě Lesostavby Frýdek–Místek,
a. s.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 21. 6. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
— Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
seznámil radu s oznámením valné hromady
České spořitelny o výplatě dividend za rok
2003 ve výši 30 Kč na jednu akcii před zdaněním, s vyúčtováním dětského dne a zasláním
stanoviska starosty k podaným námitkám
firmy ENCO group, s. r. o. (veřejné osvětlení).
Rada bere informace na vědomí.
— Rada schvaluje prominutí nájmu sálu OÚ
pro konání závěrečného vystoupení žáků hudebního kurzu.
— Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy
s firmou Šnajder s. r. o., Sadová 609, Frýdek–
Místek na realizaci zakázky Plynofikace kotelny OÚ Kozlovice.
— Pro velký zájem občanů o reklamní předměty (pořízené obcí) rada schvaluje jejich odprodej za následující ceny:
— létající talíř
15 Kč
— svinovací metr
15 Kč
— čepice
60 Kč
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— autoškrabka
— taška

Kozlovice
9 Kč
4 Kč

— Radě byla předložena smlouva Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace pro jednotku
SDH. Rada dotaci přijímá a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Rozpočet s touto částkou nepočítal. Rada
schvaluje úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením převedením částky 296 830 Kč
z paragrafu 6409 — nespecifikované rezervy na
položku 8124 — uhrazené splátky dlouhodobých půjček z důvodu uhrazení půjčky SFŽP
poskytnuté na plynofikaci kotelen ZŠ, MŠ
a zdravotního střediska.

— Rada bere na vědomí zápis č. 5 — 2004 ze
schůze stavební komise ze dne 19. 5. 2004.
— Starosta informoval radu o plnění příjmů
a čerpání výdajů obecního rozpočtu. Byl předložen podrobný výpis rozpočtu v položkovém
znění k datu 05/2004. Rada bere informaci na
vědomí.
— Ředitelka ZŠ informovala radu o ukončeném výběrovém řízení na plánovanou rekonstrukci vchodu pro žáky (vlastní vchod a přístřešek na kola). Došlo k navýšení uvažované
původní rozpočtové ceny o změnu DPH (+14 %)
a do rekonstrukce byly rovněž zahrnuty náklady na izolaci (odvodnění) základů, kterou by
už potom nešlo provést. Původně plánované
finanční prostředky jsou malé.
Celá akce bude financována z investičního (rezervního fondu) ZŠ a navýšením investičního
fondu ZŠ vlastním rozpočtovým opatřením
(částečně už bylo provedeno — usnesení č.
122/2004).
Rada schvaluje převod finančních prostředků
ve výši 248 000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Kozlovice do
investičního fondu této příspěvkové organizace. Rada schvaluje úpravu rozpočtu vlastním
rozpočtovým opatřením. Příjem finančních
prostředků od kraje na položce 4122 je nižší,
než se předpokládalo při schvalování rozpočtu. Rada převádí částku 300 000 Kč v paragrafu 3119 — předškolní výchova a základní vzdělání (Účelový zdroj 33353 — přímé náklady na
vzdělání) na investiční výdaje paragrafu 3119.
— Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy
s firmou Lesostavby Frýdek–Místek, a. s. na
opravy místních komunikací.
— Pozemky a nemovitosti (areál koupaliště)
schválené k prodeji jsou zastaveny Státnímu
fondu životního prostředí jako ručení za poskytnutou půjčku na plynofikaci kotelen ZŠ,
MŚ a zdrav. středisko. Pokud půjčku (vč.
úroků) nesplatíme, nemůžeme areál prodat.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 12. 7. 2004
Jednání se zúčastnili 4 členové rady, omluvena Mgr. Hana Ulčáková.
— Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace.
Dne 11. 9. 2004 proběhne koncert (den Kozlovic) a dětský den k 710. výročí založení Kozlovic — za příznivého počasí u hasičárny, jinak
v sále OÚ a v prostorách ZŠ.
Byl zpracován a předán provozní řád obecního
vodovodu (zpracoval Voding Hranice).
Bylo navrženo opatření pro posílení tlaku vody
v části obce pod sklárnou — bude řešeno redukčním ventilem propojením tlakových
pásem.
Byla zahájena spolupráce s bezpečnostním
technikem — školení, bezpečnost práce,
ochranné pomůcky, potřebné předpisy pro zaměstnance OÚ.
Proběhlo další jednání se spolumajitelem fojtství. Z jeho strany stále platí nabídka prodeje
(cena není jasná). S ostatními dědici proběhnou jednání později.
Při vyměřování hranice pozemků u kříže za
účelem výstavby autobusové zastávky bylo
zjištěno, že plot sousedního domku je na
obecním pozemku. Bude řešeno osobně na
místě s majiteli.
V sále OÚ proběhlo velkoplošné promítání semifinálových fotbalových zápasů EURO 2004.
Celá akce se setkala s velkým úspěchem. Za
tím účelem byl zakoupen digitální satelitní
přijímač. Tento přijímač je možné prodat nebo
ponechat pro další akce. Rada bere informace
na vědomí. Rada schvaluje ponechání satelitního digitálního přijímače v majetku obce.
— Radě byl předložen dopis Klubu důchodců
Kozlovice s přiloženou listinou podepsanou 34

Kozlovice
občany. Dopis vyčítá radě a zastupitelstvu
obce malý zájem o seniory — žádají postavení
penzionu s potřebným servisem. Tento požadavek (kromě jednoho případu) nezazněl na
besedách s občany, ani nebyl vznesen při
schvalování dlouhodobého programu rozvoje.
Starosta navrhuje uspořádání besedy s důchodci. Rada bere na vědomí a souhlasí
s uspořádáním besedy na toto téma.
— Urbanistické studie pro stavební lokality
Fojtíková a Červenka zpracuje Urbanistické
středisko Ostrava. I když není prozatím jasné,
zda dopadne kladně prováděná 3. změna ÚPD.
Tyto studie však uložilo vypracovat ZO,
a budou tudíž urychleně objednány. Rada bere
na vědomí.
— Rada byla seznámena s postupem odvolacího řízení, které podala firma Enco group.
Všechny jejich námitky byly vyvráceny. Rada
souhlasí s podpisem smlouvy na provozování
VO a MR s firmou Technické služby FM, a. s. —
vítězem výběrového řízení.
— Rada bere na vědomí předložené návrhy
projektované autobusové zastávky Kozlovice
střed. Byla vybrána varianta 2, na které probíhají projekční práce.
— Jak již bylo prezentováno, naše stránky vyhrály krajské soutěže Zlatý erb a v celostátním
kole jsme se umístili na 4. místě. Rada schvaluje peněžitý dar webmasterovi obecních stránek za vysokou technickou úroveň internetových stránek obce.
— Starosta s místostarostou doporučují vybudování nového chodníku ke zdravotnímu středisku (v trase starého) a opravu cesty vedoucí
kolem „střelnice“. Jedná se v podstatě o hlavní
přístupovou trasu ke skládce. Rada schvaluje
vybudování chodníku a jednoduchou opravu
cesty kolem „střelnice“.
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Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 26. 7. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
— Jednotlivá usnesení jsou průběžně plněna.
Starosta podal následující informace:
Majitelé rodinného domku „U Kříže“ byli seznámeni se skutečnou hranicí pozemků. Pokračují pozastavené práce na PD zastávky.
Byli jsme požádáni, abychom letos neprováděli plánovanou opravu MK vedoucí kolem jednoho domu z důvodu rodinných problémů.
Část MK by zasahovala na jejich parcelu.
Obec obdržela stavební povolení na Sportovně
rekreační centrum Kozlovice (tělocvičnu) —
prozatím nenabylo právní moci.
Na OÚ probíhá plynofikace kotelny, výměna
radiátorů, montáž regulace vytápění a rekonstrukce kanceláře starosty. Dále byl proveden
kompletní úklid a vyřazení nepotřebných předmětů z prostoru bývalé promítací místnosti.
Probíhá příprava na odvodnění základů budovy OÚ na severní straně.
Byl dokončen chodník ke zdravotnímu středisku — probíhají závěrečné terénní úpravy.
Pokračují práce na multifunkčním hřišti u stadionu FC.
Rada bere na vědomí.
— Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy
o zprostředkování uměleckého pořadu k 710.
výročí mezi Pear- agency — Hradec Králové
a obcí Kozlovice.
— Rada pověřuje starostu podpisem smluv na
zakreslení skutečného stavu hasičárny a školy
v Měrkovicích a dále schvaluje zpracování studie na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Měrkovicích (správcovský byt).
— Radě byla předložena žádost občanů Měrkovic o obnovení příjezdové komunikace
4086/3 k. ú. Měrkovice z důvodu průjezdnosti
pro odvoz komunálního odpadu.
Rada na doporučení stavební komise neschvaluje obnovení příjezdové komunikace 4086/3,
jelikož komunikace není ve vlastnictví obce
a obnova cesty by byla technicky i finančně
velmi náročná vzhledem k členitosti terénu.
Odvoz komunálního odpadu je zajišťován po
stávající části zpevněné předmětné komunikace.
— Radě byla předložena žádost o změnu
územního plánu — zařazení pozemků mezi
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plochy pro výstavbu p. č. 1552/17, 1522/7,
1522/6, PK par. 1352, část PK par. 1358/1,
1359/1a, 1355/1 k. ú. Kozlovice. Rada souhlasí
se změnou územního plánu se zařazením uvedených pozemků pro výstavbu za podmínky,
že budou odprodány obci. Rada postupuje ZO.
— Radě byla předložena žádost o odkoupení
obecního pozemku parc. č. 4029/2 ve výměře
40 m2 dle geometrického plánu. Rada prodej
doporučuje.
— Rada souhlasí s předloženou dohodou
o splátkách vodného a stočného (dlužné částky) v souvislosti s ukončením nájmu v obecním bytě.
— Rada byla seznámena se zápisem č. 6—2004
stavební komise. Vysvětlení provedl její předseda pan Stanislav Pustka. Rada bere zápis stavební komise na vědomí.

Zprávy z obce
Zapište si do kalendáře
Svoz velkoobjemového odpadu — 22. září
2004 (středa)
Velkoobjemový odpad se bude sbírat od
8.00 hod. Upozorňujeme, že uvedený odpad
se nebude svážet od příjezdových komunikací, ale z níže uvedených stanovišť. Kontejnery
budou přistaveny již 1 až 2 dny před datem
svozu.
Sběrné místo
• Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže
u odbočky do chatoviště
• Horní konec u garáží ČSAD
• Horní konec u bývalého obchodu
• Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod. domku čp. 153, p. Uhrová, Second
hand „Pod Lípou“
• Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod. domku čp. 436, p . Vlastimil Krpec
• U čekárny ČSAD „U Váhy“
• U hasičárny
• U Lhotky na „Kolbeřáku“ u čp. 316, p. Lípový
• U sklárny
• Restaurace „U Fojtíků“ ve dvoře

— Z důvodu vypuštění opravy místní komunikace (viz. výše) byl radě starostou předložen
původní návrh na opravu jiné komunikace.
Rada souhlasí.
— Starosta vysvětlil radě nové skutečnosti
v souvislosti s čerpáním dotací ze strukturálních fondů EU (SROP). Z dotačních podmínek
jasně vyplývá (bylo ověřeno na krajském
úřadě), že žadatel musí vypsat výběrové řízení
na dodavatele akce podle nového zákona o veřejných zakázkách 40/2004 Sb. Z toho důvodu
starosta navrhuje zrušení stávajícího výběrového řízení na dodávku Sportovně rekreačního
centra Kozlovice (tělocvična), které bylo vypsáno podle původního zákona (dotaci by
bylo možné získat jen z republikových fondů).
Rada souhlasí se zrušením výběrového řízení
na dodávku Sportovně rekreačního centra
Kozlovice.

• U p. Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí)
• Měrkovice u hasičárny
• Střed obce za p. Vašendovou čp. 392
Sběr nebezpečného odpadu — 16. října
2004 (sobota)
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky,
oleje, asfalt, znečištěné obaly zbytky nebezpečných látek., dehet atd.
Sběrná místa a časový harmonogram:
• Horní konec u garáží
ČSAD
08.00—08.15 hod.
• Horní konec
u bývalého obchodu
08.20—08.35 hod.
• Stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad
u rod. domku čp. 153,
p. Uhrová, Second hand
„Pod Lípou“
08.45—09.00 hod.
• U čekárny ČSAD
„U Váhy“
09.10—09.25 hod.

Kozlovice
• U hasičárny
09.35—09.50 hod.
• U Lhotky na „Kolbeřáku“
u čp. 316, p. Lípový
10.00—10.15 hod.
• U sklárny
10.20—10.35 hod.
• Restaurace „U Fojtíků“
ve dvoře
10.40— 10.55 hod.
• U p. Pudila, čp. 136,
prodej ryb (Rybí)
11.00—11.15 hod.
• Měrkovice u hasičárny 11.20—11.35 hod.
• Střed obce — sběrný
dvůr
11.45—12.00 hod.
Jak jsme třídili v I. pololetí 2004 ve srovnáním s I. pololetí 2003
rok 2003 rok 2004
papír
4,03 t
19,51 t
sklo
24,75 t
13,80 t
plasty
4,88 t
13,73 t
kovy
65,74 t
49,84 t
celkem
99,40 t
96,88 t
směs — vývoz popelnic 244,90 t
307,10 t
Z výše uvedeného přehledu můžeme usuzovat, že v I. pololetí dochází k mírnému poklesu
v třídění a k velkému nárůstu vývozu popelnic, netříděného odpadu. Zda je to jen dočasná skutečnost, zjistíme až po uplynutí celého
roku 2004.
L. E.

Sběr nápojových kartonů
v Kozlovicích
Nápojové kartony je možné dále zpracovat,
proto bychom vás rádi požáali o spolupráci při
jejich sběru. Od data vydání tohoto Zpravodaje obec zavádí sběr nápojových kartonů,
které můžete odevzdávat do kontejnerů na
tříděný odpad, a to do komodity — plasty.
Nápojovými kartony jsou „krabice“ od
mléčných výrobků, džusů, vína apod. Pokud
z nápojového kartonu dopijete nápoj, prosíme, vypláchněte obal troškou vody, rozložte
rohy a stlačte jej, abyste zmenšili jeho objem
a nezabíral vám doma místo. Kontejnery plastů jsou roztříděny na jednotlivé druhy a potom
nápojové kartony putují k dalšímu zpracování
do papíren. Nezapomeňte, nápojové kartony
patří do plastů, ne do popelnic!
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Informace nejen pro úředníky,
ale i pro občany
Obecní úřad Vám sděluje, že můžete využívat internetovou adresu www.portal.gov.cz, na
které naleznete adresář všech úřadů v České
republice, zdarma náhled do katastru nemovitostí, texty platných zákonů včetně směrnic
Evropské unie v češtině, návody pro občany,
jak postupovat v konkrétních životních situacích.
L. E.

Řidičské průkazy po vstupu
do Evropské unie
Po vstupu naší země do EU vznikne našim
státním orgánům povinnost vydávat řidičské
průkazy podle vzoru Evropského společenství.
Nové řidičské průkazy budou mít podobu plastové karty s emblémem EU a rozlišovacím
znakem státu, který dokument vydal. Nové
průkazy budou vydávány s omezenou platností na dobu deseti let, poté je však bude možno
na příslušném úřadě jednoduše vyměnit.
Současné řidičské průkazy budou uznávány
na celém území EU, a to i když se občan přestěhuje na území jiného členského státu natrvalo. Hostitelský členský stát však může na držitele průkazu uplatňovat své vnitrostátní
předpisy o době platnosti průkazu, lékařských
prohlídkách, a může do průkazu zaznamenat
jakékoliv údaje pro správní účely.
Stávající řidičské průkazy však budou postupně vyměňovány. Výměna má probíhat ve
třech etapách. V první etapě si o nový průkaz
budou muset požádat majitelé průkazů vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993, a to nejpozději do 31. prosince 2007. Ve druhé budou
měněny dokumenty vydané od 1. 1. 1994 do
31. 12. 2000, a to do 31. prosince 2007, ve třetí
etapě pak průkazy vystavené od 1. 1. 2001 do
30. 4. 2004, a to nejpozději do konce roku 2013.
V současnosti se v EU zvažuje i zakotvení
další jednotné právní úpravy týkající se řidičských průkazů. Například každý řidič starší 65
let by musel projít jednou za 5 let zdravotní
kontrolou, povolení řídit motorku by platilo od
16 let a žádná ze zemí už by nevydávala tzv.
věčné průkazy.
Článek převzat od Mgr. Lukáše Jansy
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Kozlovice
Kosení trávy

Všichni jistě víme o nutnosti kosení našich
pozemků. Níže uvedený dopis jsme již zaslali
některým našim spoluobčanům. Abychom si
ušetřili čas a peníze, věřím, že si nebudeme
muset dopisovat a otištění dopisu padne na
„úrodnou půdu“.
Upozornění na pokosení trávy na pozemku
KN p. č. -------, k. ú. Kozlovice (Měrkovice)
Obecní úřad v Kozlovicích Vás upozorňuje na
nutnost pokosení výše uvedeného pozemku
z důvodů zaplevelování okolních porostů.
Obecní úřad v Kozlovicích v souladu s ustanovením zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, na základě § 73 odst. 1, vás pouze takto
upozorňuje, ale prozatím toto podezření z výskytu škodlivých organismů nepředkládá rostlinolékařské správě k dalšímu řízení. Upozorňujeme vás na pokosení pozemku do 31. 8.
2004. Nebude-li toto upozornění respektováno,
potom bude Obecní úřad v Kozlovicích postupovat v souladu s ustanovením výše uvedeného
zákona.
Starosta obce, v. r.

Okleštění a kácení stromoví
a jiných porostů v ochranném
pásmu vedení nízkého napětí
Katastrální území: Kozlovice
Z důvodu zabezpečení provozu rozvodného
zařízení, kvalitní dodávky elektřiny, snížení
ztrát v sítích a zajištění bezpečnosti osob, na
základě § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, energetického zákona
č. 458/2000 Sb. a ČSN 333301 vyzýváme majitele a uživatele pozemků v obci ke kácení
a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrického zařízení.
Okleštění a kácení dřevin proveďte v termínu do 31. 10. 2004.
Větve stromů a keřů musí být od vodičů
vzdáleny i za maximálního vychýlení k zařízení s uvažováním ročního přírůstku u vedení
nízkého napětí alespoň 1 metr.
Při provádění těchto prací dbejte osobní
bezpečnosti (ČSN 34 3108, 34 3100), zejména
dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně
1 metr od vodičů s připojeným napětím. V pří-

padě ohrožení bezpečnosti osob nebo poškození elektrického zařízení dohodněte vypnutí
a zajištění s našimi pracovníky, popřípadě
s pracovníky Severomoravské energetiky,
oblastní středisko Frýdlant nad Ostravicí,
Žižkova 383.
Uplyne-li stanovená lhůta marně, provedou okleštění, případně kácení dřevin pracovníci firmy STROM SERVIS s. r. o., U Hráze
277, 744 01 Nový Jičín, přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku,
větve a klestí budou seštěpkovány nebo odvezeny.
STROM SERVIS s. r. o. U Hráze 277,
741 01 Nový Jičín
Telefon: 602 732 968— Jiří Váhala
602 508 580 — Mgr. Ivana Jermářová

Stavební komise
Rada obce Kozlovice upozorňuje zájemce
o stavbu rodinného domku, aby se před
koupí pozemku pro uvažovanou výstavbu informovali na OÚ, zda v dané lokalitě schválený územní plán umožňuje realizovat stavbu.
Dále stavební komise informuje, že obec
není povinna financovat výstavbu inženýrských sítí na soukromých pozemcích. Tyto si
bude muset stavebník vybudovat na vlastní
náklady.
Předseda komise Pustka St.

Česká pošta informuje občany
obce Kozlovice
K datu 1. 9. 2004 připravuje Česká pošta, s. p.
provozní ředitelství ve Frýdku–Místku změny
v organizaci dodávací služby u pošty Kozlovice, PSČ 739 47. Od tohoto data budou doručovatelé pošty Kozlovice převedeni k poště Frýdlant nad Ostravicí. Pro občany obce Kozlovic
tato změna v organizaci ČP, s. p. nebude mít
žádný dopad, neboť občanům budou nadále
poskytovány služby v co nejvyšším rozsahu
a kvalitě. Oznámené zásilky si budou občané
Kozlovic nadále moci vyzvedávat na poště
Kozlovice. Taktéž bude na této poště možno
stále podávat všechny druhy poštovních zásilek a využívat služeb Poštovní spořitelny.

Kozlovice
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Od 1. 9. 2004 dochází také ke změně úředních hodin na poště Kozlovice, a to takto:
pondělí—pátek: 08.00—11.00

13.00—17.00

Jakékoliv bližší informace vám poskytne vedoucí pošty Kozlovice paní Růžena Kupcová,
tel: 558 697 038.
Věříme, že i nadále budete s činností České
pošty spokojeni.
Česká pošta, s.p. Obvod Frýdek–Místek

Zpráva o bezpečnostní situaci na území obce za 1. pololetí 2004
Trestné činy
Celkem bylo v 1. pololetí na území obce spácháno 10 trestných činů. Z toho bylo objasněno 6,
což je 60 %.
Druh t. č.
zanedbání povinné výživy
krádež motorové nafty
odcizení nerezových okapů
pokácení stromů — krádež dřevní hmoty
krádež jízdního kola
násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci
maření výkonu úředního rozhodnutí
vloupání do autobusu
vloupání do novinového stánku

počet
1
1
1
2
1
1
1
1
1

objasněno
1
0
0
1
1
1
1
0
1

tj. %
100
0
0
50
100
100
100
0
100

Přestupky
Celkem bylo v 1. pololetí na území obce spácháno 20 přestupků, z toho bylo 12 objasněno, což
je 60 %.
Druh t. č.
krádež jízdního kola
fyzické napadení
krádež el. pily
jízda pod vlivem alkoholu
krádež nafty
krádež visacích zámků
rozbití okna
anonymní dopis s výhružkami
poškození omítky
poškození vozidla

počet
4
4
1
5
1
1
1
1
1
1

objasněno
3
4
0
5
0
0
0
0
0
0

tj. %
75
100
0
100
0
0
0
0
0
0
Policie ČR
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Kozlovice
Upozornění

Policie České republiky OOP Palkovice upozorňuje občany na množící se výskyt podvodů
a krádeží, páchaných zejména na starších
a důvěřivých občanech.
Většinou se jedná o nabídku různého zboží
— deky, hrnce, lampy, různé víhry z loterií
a žádosti o půjčky hotovosti (ujel autobus,
chybí peníze na benzín, vezou dítě do nemocnice či jedou za ním, potřebují si zavolat, chtějí zapít léky). Pachatelé apelují na výhodnost
koupě, výrazné slevy, neopakovatelné akce.
Pachatelé — podvodníci — jedna až dvě
osoby — většinou přijíždějí osobním autem,
které nechávají zaparkované opodál, vyhlédnou si dům obývaný většinou staršími lidmi
a zkoušejí s nimi navázat kontakt.
Využívají přitom osamocenosti, velké důvěřivosti a poctivosti lidí této věkové kategorie
a pod nejrůznějšími záminkami se snaží doslovně vetřít se do domu.
Uvnitř domu odlákají pozornost domácích
osob, což využívají k páchání krádeží, zejména
peněz, šperků a dalších cenností.

Finanční úřad
Ve Frýdku–Místku pořádá dražbu dne 2. 11.
2004 v 10.00 hod. v 5. patře, nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 207 pro obec
598321 Kozlovice, katastrální území 671771
Kozlovice, vedeném u Katastrálního úřadu ve
Frýdku—Místku, které budou draženy jako
soubor nemovitostí skládajících se z:
pozemek parcelní číslo 1257/2 o výměře 5744 m2
pozemek parcelní číslo 1258 o výměře 3295 m2
pozemek parcelní číslo 1259 o výměře 1776 m2
pozemek parcelní číslo 1261/2 o výměře 194 m2
pozemky se nachází vlevo od obecního hnojiště směrem k lesu,
dražební vyhláška s fotografií visí na úřední
desce na Obecním úřadě Kozlovice.
Prohlídky budou uskutečněny ve dnech 6. 9.
2004 a 20. 9. 2004, v obou termínech vždy od
12.00 hod. do 14.00 hod. a dne 29. 10. 2004
v době od 10.00 hod. do 11.00 hod. Sraz zájemců o prohlídku dražených nemovitostí bude ve
dnech 6. 9. 2004 a 20. 9. 2004 v 11.00 hodin
před budovou Finančního úřadu ve Frýd-

Jimi nabízené zboží je většinou nevalné
hodnoty a kvality. Slibované výhry jsou zcela
fiktivní, stejně jako důvody, pro které požadují
půjčení finanční prostředky.
Rada občanům
Do domu pusťte jen osobu kterou znáte a důvěřujete ji.
Pokud s takovou osobou jednáte, nespouštějte ji z očí, nenechte skupinku, aby se v domě
rozdělila.
Nepodléhejte zvýšenému nátlaku a neodbytnosti těchto osob, jednoznačně řekněte „NE“.
Zavřete před nimi dveře.
Nabízené zboží zakoupíte většinou levnější
a se zárukou v obchodech.
Nenechejte se napálit a okrást.
Jestliže se vám podobná situace přihodí, neváhejte a volejte na bezplatnou linku 158 Policie ČR. Policejní hlídka na místě tyto osoby prověří. Třeba tak zachráníme důchod či úspory
sobě, svému sousedovi, sourozenci či rodině.
Policie ČR

ku–Místku a dne 29. 10. 2004 v 9.00 hod. Další
informace k veřejné dražbě lze získat na Finančním úřadě ve Frýdku–Místku v úřední
dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
na vymáhacím oddělení, II. podlaží, č. dv. 251.

Zemědělský podnikatel v EU
Novela zákona o zemědělství (č. 252/1997
Sb.,) ve znění pozdějších předpisů přinesla zásadní změnu týkající se zejména samostatně
hospodařících rolníků, ale i živnostníků.
Sbírka zákonů č. 85/2004 upravuje všeobecné podmínky pro podnikání v zemědělství
a ukládá konkrétní povinnosti nejen novým
žadatelům provozující zemědělskou výrobu,
ale i stávajícím samostatně hospodařícím rolníkům, chtějí-li v podnikání pokračovat.
Podle aktuálních změn zákona o zemědělství je „zemědělský podnikatel“ fyzická nebo
právnická osoba, která hodlá provozovat ze-

Kozlovice
mědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní
zodpovědnost a za účelem dosažení zisku.
Zemědělskou výrobou včetně hospodaření
v lesích a na vodních plochách se rozumí
a) rostlinná výroba (chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování
zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých
a aromatických rostlin…)
b) živočišná výroba (chov hospodářských
a jiných zvířat, za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat…)
c) produkce chovných plemenných zvířat
d) výroba osiv a sadby
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby
f) chov ryb (vodních živočichů a pěstování
rostlin na vodní ploše…)
Mimo výše nadepsaného je zemědělský
podnikatel oprávněn poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou.
Zápis do evidence zemědělského podnikatele a ukončení zemědělské činnosti
— provede obecní úřad s rozšířenou působností (tzv. III. obce), v jehož územní působnosti se nachází místo podnikání nebo sídlo zemědělského podnikatele. Místem podnikání se
pro účely tohoto zákona rozumí místo, odkud
zemědělský podnikatel řídí svoji podnikatelskou činnost.
Žadatel, který se dostaví na příslušný obecní úřad, musí splňovat odbornou způsobilost
buď získáním vzdělání v zemědělském
oboru, veterinářství, příp. rekvalifikací, nebo
praxí v zem. podniku v trvání 5 let, případně
odpovědným zástupcem.
Na základě žádosti fyzické nebo právnické
osoby o zápis do evidence zemědělského
podnikatele vystaví příslušný obecní úřad do
30 dnů osvědčení o provedení tohoto zápisu.
Žadatelé o provozování zemědělské činnosti s místem podnikání a sídlem v obci:
Baška (Hodoňovice, Kunčičky u Bašky),
Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní
Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice,
(Ptáčník), Frýdek–Místek, (Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice, Zelinkovice), Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy
(Dolní Sklenov, Horní Sklenov, Rychaltice),
Kaňovice, Kozlovice, Měrkovice, Krásná, Kr-
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melín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty,
Nošovice, Palkovice, Palkovice — Myslík, Paskov, Paskov — Oprechtice, Pazderná, Pražmo,
Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré
Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice,
Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice spadajícím od
přistoupení ČR do EU (května) do územní působnosti města Frýdku–Místku, budou uplatňovat své žádosti o zaregistrování do evidence
zemědělského podnikatele u Městského
úřadu živnostenského úřadu ve Frýdku–
Místku, Radniční 1148, tel.: 558 609 190,
e-mail: zivnost@frydekmistek.cz.
Upozornění pro již podnikající zemědělce,
že povinnost „přeregistrace“ je stanovena
1 roční lhůtou, tj. do května 2005 na již zmíněný úřad s rozšířenou působností.
Pro živnostníka podnikajícího v tomto odvětví platí uvedené stejně, avšak s tím rozdílem,
že po marném uplynutí lhůty živnostenské
oprávnění pro zemědělskou výrobu zaniká.
Předmětem výkonu státní kontroly bude
mimo jiné i plnění povinností spojených
s evidencí pod sankcí až do 200 tis. Kč.
Živnostenský úřad

Obecní úřad v Kozlovicích
a vlastivědný kroužek
si vás dovolují pozvat na výstavu
„Kozlovice — nejen v průběhu staletí“
pořádanou k 710. výročí založení obce.
Výstava bude instalována v hasičské
zbrojnici a otevřena o sobotách
a nedělích během měsíce září 2004
(9—17 hodin). Návštěvy mimo tyto dny
je třeba domluvit na Obecním úřadě
v Kozlovicích (č. tel. 558 697 205
nebo 558 697 076 — p. Prudká).
Vstupné dobrovolné,
možnost občerstvení.
Srdečně jste všichni zváni!
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Základní organizace Českého svazu včelařů
a Český myslivecký svaz KOZLOVICE
pořádají
VÝSTAVU u příležitosti 710 let
od založení obce Kozlovice
Výstava proběhne ve dnech 11. až 13. září
2004 v sále restaurace „U Váhy“.
V sobotu a neděli od 10 do 18 hodin,
v pondělí od 10 do 14 hodin.
Shlédnete včelařské a myslivecké expozice
— budete mít možnost si zakoupit:
Úly, včelařské nářadí a potřeby
(na objednávku), medové pečivo, med
od včelařů, medovinu a včelák.
Na účast a věcné konzultace
se těší pořadatelé.

Informace občanům o službách
a činnosti charity
Charita ve Frenštátě p. Radhoštěm poskytuje mimo jiné na nadstandardně profesionální
úrovni péči lidem v jejich vlastním domácím
prostředí, zabezpečenou 24 hodin denně
podle potřeby. Tato služba je ideální formou
pomoci klientům se ztrátou soběstačnosti
a sebeobsluhy, zcela nebo částečně nechodícím, klientům s mentálními změnami, osamělým nebo v rodinách, které nemají možnost
dlouhodobě o svého příbuzného pečovat.
Charitní ošetřovatelská péče nabízí služby
„Agentury domácí péče“. Odbornou péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry na základě
doporučení ošetřujícího lékaře a jsou hrazeny
zdravotními pojišťovnami. Zaručujeme zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které souvisí s výkonem povolání, respektování osobností a sociální specifiky klienta a jeho práv.
Charitní ošetřovatelsko–pečovatelská služba poskytuje:
— péči o starší spoluobčany žijící osaměle
nebo ve společné domácnosti s jinou starší
osobou nebo osobou se zhoršeným zdravotním stavem
— pomoc těžce nemocným také v rodinách, kde
jsou příbuzní omezeni zaměstnáním, jinak
schopní o rodinného příslušníka pečovat

— pomoc i nemocným sociálně nepřizpůsobivým občanům
— pomoc dlouhodobě nemocným či pacientům po hospitalizaci nebo úrazech
Úkony hrazené zdravotními pojišťovnami
(po schválení ošetřujícím lékařem) prováděné zdravotními sestrami:
— zajištění komunikace s lékaři
— pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta
— odběry krve v místě bydliště pro málo pohyblivé osoby
— dohled nad dávkováním a užíváním léků,
dohled nad plněním naordinovaných úkonů
— aplikace ordinovaných injekcí, inzulínů, infuzí
— vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
— péče o klienty upoutané na lůžko
— převazy ran, proleženin i za pomoci biolampy, péče o atonie, močové katetry, žaludeční sondy, tracheostomie
— zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením
— jednoduché rehabilitační výkony ke zlepšení soběstačnosti, dechová cvičení, polohování
— výkony ve dnech pracovního volna i pracovního klidu
— práce spojené s přijetím, propuštěním pacienta z nemocničního ošetření a úmrtím
nemocného v domácí péči
— zajištění a organizace preventivních prohlídek
— vedení agendy domácí péče
Pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky,
které obstarávají pro své klienty pravidelné nákupy, dovoz obědů, úklidy malého i většího
rozsahu,pedikúru, eventuálně doprovody na
zdravotní vyšetření, pomoc při úkonech osobní hygieny. Pečovatelské úkony, které pracovnice provádějí, jsou hrazeny částečně z příspěvku města a obcí, klienti si připlácejí dle stanoveného ceníku s ohledem na jejich finanční
situaci.
Tyto zdravotní výkony provádíme v běžnou
pracovní dobu od 7—15 hodin.
V odpoledních a večerních hodinách od
16—19 hodin a dle potřeby i v nočních hodinách, i mimo pracovní dny — tzn. v sobotu,
v neděli a ve svátek.

Kozlovice
Služby poskytované zdarma:
a) Sociálně právní poradenství
b) Půjčovna zdravotních pomůcek
— dlouhodobě (sedátka na vanu, polohovací lůžka, chodítka, WC židle, elektrický
vozík)
— krátkodobě (po propuštění z nemocnice, při náhlém zhoršení stavu — spotřební pomůcky při inkontinenci —
pleny, podložky, močové sáčky, rukavice,
převazový materiál apod.)
c) Zapůjčení termoobědníků dle platných hygienických norem (při zajištění teplého
stravování charitními pečovatelkami)
Mnohé z těchto výše uvedených předmětů
byly zakoupeny z výtěžků Tříkrálové sbírky.
Pokud budete mít o tuto službu zájem, poraďte se s rodinou, s ošetřujícím lékařem a pak

Obecní úřad v Kozlovicích vám předkládá
NÁVRH níže uvedené vyhlášky, který se bude
projednávat na zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice 31. srpna 2004, pokud bude tento
návrh schválen, nabude účinnosti 1. října
2004. Dosavadní vyhláška z roku 1993 neodpovídala dnešním nákladům na provoz mateřské
školy ani školní družiny, proto dochází k vydání vyhlášky nové.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE KOZLOVICE
č. 1/2004 ze dne 31. srpna 2004
PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU
ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH
NÁKLADŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY
A ŠKOLNÍ DRUŽINY
Zastupitelstvo obce Kozlovice vydává dne
31. srpna 2004, podle ustanovení § 19 c) odst. 1
zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny:
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kontaktujte vrchní sestru charity, která s vámi
nebo s vaší rodinou projedná podrobnosti.
Poskytování kvalitní péče klientům v domácím prostředí je prioritou naší filosofie
a pomoci.
Naše služby poskytujeme ve Frenštátě pod
Radhoštěm, Lichnově, Vlčovicích, Mniší, Bordovicích, Trojanovicích, Kunčicích pod Ondřejníkem, Čeladné, Tiché, Kozlovicích, Měrkovicích, na Hukvaldech a ve Sklenově.
Adresa: Martinská čtvrť 1152,
744 01 Frenštát p. Radhoštěm
Telefon: 556 83 69 37
e-mail: frenstat@caritas.cz
Na shledanou se těší
Lenka Tabachová,
ředitelka charity Frenštát p. Radhoštěm

Článek I
Základní ustanovení
(1) Účelem této vyhlášky je stanovit výši
a způsob úhrady příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy
a školní družiny zřizovaných obcí Kozlovice
(dále jen „zařízení“).
(2) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte
umístěného v zařízení (dále jen „plátci“) jsou
povinni platit obci Kozlovice příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů těchto
zařízení (dále jen „příspěvek“)
Článek II
Výše příspěvku
(1) Plátce je povinen uhradit měsíčně příspěvek za každé zapsané dítě bez ohledu na to,
zda v příslušném měsíci navštěvovalo či nenavštěvovalo zařízení ve výši:
a) 200 Kč měsíčně, jedná-li se o mateřskou školu
b) 70 Kč měsíčně, jedná-li se o školní družinu
(2) Plátce, který umístí dítě do mateřské
školy nejvýše na 5 kalendářních dnů v příslušném kalendářním měsíci 1), je povinen uhradit
za každý den návštěvy příspěvek ve výši Kč 20
Kč bez ohledu na délku doby trvání denní návštěvy (v jednom kalendářním dni).
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1) § 30 odst. 7 písm. a) zákona č. 117/1995
Sb., ve znění pozdějších předpisů

(3) V období měsíců července a srpna je
plátce povinen uhradit příspěvek za umístění
dítěte v mateřské škole ve výši 50 Kč za každý
započatý týden umístění.
Článek III
Splatnost příspěvku
(1) Příspěvek dle Článku II odst. 1 písm. a)
a odst. 3 této OZV č. 1/2004 je splatný za příslušný měsíc do 20. dne tohoto měsíce osobě
pověřené obcí Kozlovice.
(2) Příspěvek dle Článku II odst. 1 písm. b)
této OZV č. 1/2004 je splatný na pět měsíců
dopředu, a to vždy do 20. října za období od září
do ledna, a do 20. února za období od února do
června osobě pověřené obcí Kozlovice.
(3) Příspěvek dle Článku II odst. 4 této OZV
č. 1/2004 je splatný nejpozději v den nástupu
dítěte do mateřské školy osobě pověřené obcí
Kozlovice.
Článek IV
Sankce
V případě, že plátce nezaplatí příspěvek ve
stanovené výši a termínu, bude mu účtováno
penále ve výši 30 Kč za každý započatý týden
po datu splatnosti, ve kterém nebyl příspěvek
uhrazen. Celková výše penále nesmí přesáhnout výši dlužné částky.
Článek V
Osvobození od příspěvku
(1) Příspěvek se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku
částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů
na domácnost dle platných právních předpisů 2)
a plátce je příjemcem příslušných dávek státní
sociální podpory nebo sociální péče.
2) § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů

(2) Příjmem se pro účely nároku na osvobození od placení příspěvku rozumí příjem podle
zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve
znění pozdějších předpisů. Příjem se zjišťuje
jako měsíční průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Částky životního minima zjištěné k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí platí
po celé toto čtvrtletí.
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(3) Podkladem pro osvobození od placení
příspěvku je řádně vyplněná žádost plátce, podaná na předepsaném tiskopise „Žádost
o osvobození od placení příspěvku“ do 20. dne
v daném měsíci kalendářního roku u mateřské
školy a do 20. října a 20. února daného školního
roku v případě školní družiny, podaná Obecnímu úřadu Kozlovice. Žádost musí být doložena
doklady řádně potvrzenými příslušnými orgány
státní sociální podpory nebo sociální péče.
(4) Ve výjimečných případech může obec
Kozlovice osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, avšak maximálně na
jeden školní rok. Odůvodněnou žádost podává
plátce Obecnímu úřadu Kozlovice a rozhoduje
o ní Rada obce Kozlovice.
(5) Z důvodu nemoci, hospitalizace nebo lázeňského pobytu dítěte trvajícího nejméně 30
kalendářních dnů Rada obce Kozlovice osvobodí plátce od placení příspěvku na základě
žádosti potvrzené lékařem a příslušnou mateřskou školou, podané nejpozději do jednoho
měsíce od opětovného nástupu dítěte do mateřské školy, a to maximálně na tři měsíce
v jednom školním roce.
Článek VI
Přechodná ustanovení
Výše a splatnost příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů za měsíc
září 2004 se řídí podle dosavadní Obecně závazné vyhlášky č. 9 o příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy
a školní družiny, Zastupitelstva obce Kozlovice
ze dne 22. 12. 1993, která nabyla účinnosti
dne 1. 1. 1994. Příspěvek dle Článku II odst.
1 písm. b) této OZV č. 1/2204 je splatný v roce
2004 pouze na čtyři měsíce (od října do ledna).
Článek VII
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 9 o příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny, Zastupitelstva
obce Kozlovice ze dne 22. 12. 1993, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 1994.
Článek VIII
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.
Ing. Miroslav Tofel
Lumír Červenka
starosta obce
místostarosta obce
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Volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje
Prezident České republiky vyhlásil volby do
Senátu Parlamentu České republiky a volby do
zastupitelstev krajů na pátek a sobotu 5. a 6.
listopadu 2004.
V Kozlovicích nebudeme volit do Senátu, ale
pouze do Zastupitelstva Moravskoslezského
kraje. Volby budou probíhat opět ve 3 volebních okrscích, a to:
Volební okrsek č. 1 — restaurace „Na Uhrách“
Volební okrsek č. 2 — místnost bývalé pošty
na Obecním úřadu
v Kozlovicích
Volební okrsek č. 3 — restaurace „U Fojtíků“
Hranice volebních okrsků zůstávají nezměněny a každý volič obdrží obálku s místem určení, kde má volit. V pátek 5. listopadu 2004 se
otevřou volební místnosti ve 14.00 hod. a uzavřou v 22.00 hod. V sobotu 6. listopadu 2004
můžeme volit od 8.00 hod. a ukončíme hlasování v 14.00 hod.
L. E.

Životní prostředí
Volná krajina
Územní plán rozděluje území obce na jednotlivé funkční zóny — zastavěné území, rozvojové plochy a volnou krajinu. Do oblasti
volné krajiny patří:
Zóna zemědělské výroby — představuje intenzivně využívané velké souvislé celky půdy
s produkčním významem. Přípustné je zde
pouze zřizování zařízení souvisejících se zemědělskou výrobou a liniová vedení (aleje
apod.).
Zóna krajinné zeleně — zahrnuje území,
kde je nutno zachovat přírodní prostředí —
lesy, remízky, mokřady, vodní plochy a toky
s doprovodnou zelení, drobnou zeleň v území
(kolem cest, aleje apod.) trvalé travní porosty.
Přípustné je zde jen zřizování polních a lesních cest, případně cyklistických stezek.
Do zóny krajinné zeleně spadá i územní
systém ekologické stability (biocentra a biokoridory). Nepřipouští se zde nová výstavba
ani zmenšování rozsahu zón, v maximální
míře je třeba zabránit vstupu škodlivých, nepříznivých a rušivých vlivů (hluk, odpady,
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přítok odpadních vod, ničení porostů apod.)
Ekologická stabilita je schopnost krajiny
vyrovnávat rušivé vlivy (zpravidla důsledky
lidské činnosti) bez citelných a dlouhodobých
škod. Je jedním ze základních znaků kvality
lidského životního prostředí — je to krajina
blížící se přirozenému stavu.
Biocentrum umožňuje rostlinným a živočišným druhům dlouhodobou (trvalou) existenci a reprodukci.
Biokoridory propojují mezi sebou biocentra a umožňují tak migraci organismů. Tvoří je
nejčastěji zbytky přírodních porostů v zemědělské krajině, linie stromů a keřů podél cest
a vodních toků, nádrží apod.
Na území Kozlovic se nachází 33 významných krajinných prvků a 2 zvláště
chráněná území.
Ze zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývají následující ochranná pásma:
— 50 m od hranic zvláště chráněných
území (přírodní rezervace Rybníky, přírodní památka pod hukvaldskou oborou
— Skalka). K dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je nutný souhlas orgánů státní správy lesů.
— V územním systému ekologické stability
kolem biokoridorů, které jsou obklopeny ornou půdou, je nutno ponechat
ochranné pásy travních porostů v minimální šířce 10 m.
— V zastavěném území podél vodních
toků je třeba respektovat volný manipulační a ochranný pás v šířce minimálně
6 m (alespoň jednostranně), mimo zastavěné území ponechat vegetační pásy
široké minimálně 20 m na každém
břehu.

Otakárek fenyklový.
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Tyto vegetační pásy splňují funkci biokoridorů, filtračních ochranných pásů, manipulačních
pásů a pásů krajinotvorné doprovodné zeleně.

Vstavač mužský (orchidej).

Jakýkoliv zásah do územního systému
ekologické stability (ochranných pásem,
biocenter, biokoridorů) a do významných krajinných prvků musí být předem
projednán se státní správou činnou v oblasti ochrany přírody.
I na území naší obce se vyskytují druhy
rostlin, které jsou ohrožené, vzácné či jinak
významné a vztahuje se na ně režim ochrany
— zákon o ochraně přírody a krajiny.
Jsou označeny jako rostliny zvláště chráněné a podle stupně ohrožení rozdělené do tří
kategorií — kriticky ohrožené, silně ohrožené
a ohrožené. Jejich seznam uvádí vyhláška ministerstva životního prostředí. Přísná ochrana
u těchto druhů rostlin se vztahuje nejen na
všechny jejich podzemní i nadzemní části
a vývojová stadia, ale i na jejich biotop (stanoviště). Je zakázáno je sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat a jinak rušit jejich vývoj.
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Některé z chráněných rostlin na území Kozlovic:
kriticky ohrožené — volovec vrbolistý
silně ohrožené — leknín bílý, pryšec bahenní, vstavač mužský (orchidej), vstavač bledý
(orchidej), rosnatka okrouhlolistá (hmyzožravá rostlina)
ohrožené — sněženka předjarní, měsíčnice
vytrvalá (Jidášovy peníze), okrotice bílá (orchidej), lilie zlatohlávek, vemeník dvoulistý (orchidej), hořec tolitovitý, pérovník pštrosí (kapradina), dřín obecný (keř)
další zajímavé rostliny — sasanka pryskyřníkovitá (žlutá sasanka), pryskyřník platanolistý (bílý pryskyřník), bradáček vejčitý (orchidej), hruštička menší, vraní oko čtyřlisté, hlisník hnízdák (orchidej), podbílek šupinatý,
dymnivka dutá, starček podhorský, prstnatec,
ostřice, suchopýr, zavar, lýkovec atd.
Obdobně jako rostliny jsou i zvláště chránění živočichové rozděleni podle stupně
ohrožení do tří skupin. Přísný režim ochrany
se vztahuje na všechna jejich vývojová stadia,
na úkryty, hnízda a jiná sídla (půdní prostory
obývané netopýry) i na celé biotopy. Je zakázáno zasahovat do jejich přirozeného vývoje,
chytat je a chovat v zajetí, rušit (i při pozorování nebo fotografování), zraňovat nebo usmrcovat.
Některé druhy ohrožených živočichů, které
lze spatřit na území Kozlovic:
kriticky ohrožené — ještěrka zelená, zmije
obecná, plch zahradní
silně ohrožené — škeble rybničná, mlok
skvrnitý, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka hladká, konipas luční, chřástal polní, krahujec obecný, sýček obecný, netopýři

Babočka admirál

Kozlovice
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mluvenou absenci vyšší než 10 hodin, na
odbor sociální péče Městského úřadu Frýdek–
Místek. Samotní rodiče, kteří pobírají dávky
sociální péče, jsou odborem sociální péče průběžně poučováni o povinnosti oznamovat jim
vznik neomluvené absence u svých dětí.
Mgr. Hana Ulčáková

Pravidla pro rodiče
k bezpečnějšímu užívání internetu

Vraní oko čtyřlisté.

ohrožené — otakárek feniklový (podle odborníků náš nejušlechtilejší motýl), všechny
druhy čmeláků, rak bahenní, ropucha obecná
a většina ostatních žab, skorec vodní (pták
chodící pod vodou po dně potoka), čáp bílý,
rorýs obecný, vlaštovka obecná, brkoslav severský (pobyt jen v zimě), krkavec velký, veverka obecná.
Nemálo škod v přírodě vzniká lhostejností,
bezohledností, hloupostí, bohužel i zlým
úmyslem, ale i neznalostí. Neznalost, jak
známo, však naše chování neomlouvá. Základní znalosti o ochraně přírody by neměly chybět v podvědomí žádného občana.
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
Upozornění
Upozorňujeme všechny rodiče, že byl novelizován Zákon o sociální potřebnosti a nově se
za sociálně potřebného nepovažuje rodič,
který neplní povinnosti zákonného zástupce
nezaopatřeného dítěte spojené s řádným plněním povinné školní docházky. V rámci kontroly řádného plnění povinné školní docházky
se zjišťuje zejména neomluvená absence.
Pokud přesáhne počet neomluvených hodin
10, má tato skutečnost vliv na poskytování
dávky sociální péče. Podle § 10 odst. 4 zákona
č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
je škola povinna hlásit žáky, kteří mají neo-

Internet se využívá ke zjišťování mnoha potřebných údajů. Vedle těchto pozitivních stránek užívání internetu se setkáváme i s negativy, mezi něž patří především nebezpečí šíření
virů, zneužití osobních dat, možnost kontaktu
s nežádoucím jedincem nebo s nevhodnými
informacemi. Může se objevit nebezpečí závislosti na počítači. Prostřednictvím diskusních skupin (chatů) a elektronické pošty jsou
děti ohroženy možnými pachateli pedofilních
forem sexuálního a komerčního zneužívání.
Na tyto problémy reagují „Pravidla pro rodiče
a děti k bezpečnému užívání internetu“, zpracována MŠMT ČR, se kterými Vás chceme prostřednictvím Zpravodaje seznámit. V tomto
čísle se dočtete o pravidlech , jak vést své děti
k bezpečnějšímu využití internetu.
Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užíváni internetu jejich dětmi.
11. Nechte se dítětem poučit o službách, které
používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím
zlepšete svou znalost internetu.
12. Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámilo na internetu, bez vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.
13. Zajímejte se o internetové kamarády svých
dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.
14. Základem při komunikaci rodiče s dítětem
je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat
dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu
nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak
se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.
15. Na místo s nevhodným obsahem se může
dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto přípa-
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dy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžeme trávit všechen volný čas.
16. Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím
možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících
nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek
pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.
17. Uvažujte o společné e-mailové stránce se
svými dětmi.
18. Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá na disk.
19. Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví.
Nepohybuje se ve světě virtuálních her
častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na
chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami)
častěji než se svými kamarády? Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost
na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!
10. O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga,
psychologa či pracovníky internetových
firem.
(PaeDr. Jiří Pilař, ředitel odboru speciálního
vzdělávání a institucionální výchovy)
S celou problematikou se můžete seznámit na
webových stránkách MŠMT www.msmt.cz pod
kapitolou Prevence — Dokumenty a materiály.
Zdenka Krpcová, vých. poradce

MŠ informuje
Do naší mateřské školy bylo pro školní rok
2004/2005 zapsáno celkem 81 dětí. 39 děvčat
a 42 chlapců.
Děti jsou rozděleny do 3 tříd, které jsou smíšené, takže v každé třídě jsou děti od 3 do 6 let.
MŠ pracuje podle vzdělávacího programu „Já
a můj barevný svět“, který respektuje všechny
věkové skupiny a vytváří tvůrčí osobnosti prostřednictvím estetického vnímání a tvořivých
činností.
Takže začínáme 1. září 2004 a všechny děti
se těší na nové kamarády.

Valašská dědina

710 let od založení Kozlovic
…Jsi stále mladší a krásnější,
i když léta (staletí) i tobě plynou!
Ne, to nejsou roky tvého stáří,
to jsou dny tvé bujné krásy!
Úryvkem z básně pana Františka Radvanského „Moje milá“, kterou věnoval Kozlovicím
a která uvádí publikaci „700 let Kozlovic — dědiny valašských vojvodů“, vydané v roce 1994
obecním úřadem, si dovoluji otevřít svůj dnešní příspěvek. A čas, ten neúnavný běžec, nám
dává svým letopočtem opět najevo, že k oněm
700 letům přidal už zase 10 dalších, takže letos
8. září oslaví naše obec už 710 let od svého
vzniku.
Předpokládám, že již zmíněná publikace,
velmi podrobná a odborníky hodnocena jako
vysoce fundovaná, nechybí ani v jedné rodině,
a proto je pro mě těžké k tomu něco nového
dodávat. Je jen škoda, že nepodnítila žádného
zájemce o historii a vlastivědu zvlášť z řad vás,
mladých, kteří by se mi přes opětovné výzvy
přihlásili jako pokračovatelé v díle, které shromáždil kozlovický učitel a historik pan Jan
Boháč. A věřte, že je to dílo bohaté a značně
rozsáhlé. Ani za čtyři roky po jeho odchodu
jsem ještě nestihla celou historickou pozůstalost zpracovat a aspoň přijatelně zkatalogizovat. A to už neuvádím další aktivity, které
s členy vlastivědného kroužku 35 let organizoval. Alespoň touto cestou bych jim chtěla za
všechno poděkovat. Letošním rokem pravděpodobně vlastivědný kroužek definitivně zanikne, protože pokud chceme v této práci pokračovat, musíme si zažádat podle zákona
č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů o registraci a vytvořit samofinancovatelné sdružení.
Prosím proto případné zájemce o spolupráci,
aby se mi nejpozději do konce září přihlásili.
1. září se otevřou nejen dveře kozlovické základní školy, ale i dveře hasičárny, ve které
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bude instalována výstava „Kozlovice, nejen
v průběhu minulých století“, která bude takovým malým průřezem historickým dědictvím
obce, ale také příspěvkem k oslavám 710 let trvání obce Kozlovice. Bude otevřena o sobotách
a nedělích během měsíce září, jinak na požádání na obecním úřadě.
Někdy mě mrzí a je mi líto, že neuvidím, jaká
byla naše dědina třeba před 100 léty, čistá a zapomenutá se svými zvyky, a jací byli lidé, moji
předci, kteří v ní žili? Myslím ale i na ty, kteří
přijdou po nás. Budou se i oni zajímat, v jakém
prostředí jsme žili, bude je lákat náš prošlý
svět? Bude se jim také zdát prostší a přirozenější — bude jim stát za pátrání?
Má vůbec smysl si dávat takové otázky? Není
snad užitečnější mít oči otevřené jen pro svou
dobu? Nezdá se vám, že každý náš prožitek,
který je v čase neopakovatelný, se může stát
předmětem zájmu příštích generací? Jsou to
možná přízemní úvahy, ale chci vám říct, abychom si vážili svých dnů, i když se nám třeba
zdají všelijaké. Až čas je zhodnotí.
Ale konec úvah a zpět do přítomnosti. Děti
opět usednou do školních lavic, a proto chci
nejen jim, ale i jejich učitelům popřát dny plné
radosti a vás všechny pozvat na již zmíněnou
výstavu k 710. výročí vzniku naší obce.
Marie Prudká, vlastivědný kroužek Kozlovice

Junák — Skaut — 70 let
Junák se v naší obci
poprvé představil v roce
1934. Nebyl to oddíl, jen
několik nadšenců — studentů utvořilo v Kozlovicích Klub čsl. Junáka
Moravan, jehož cílem
bylo seznámit mládež
i dospělé s tím, co je to skauting.
V srpnu 1934 uspořádal Klub v Kovářově lese
Martina Pustky „Propagační den Junáctva“. Ve
Šmyrově (Kociánově) lipině a v Kovářově lese
vyrostly stanové tábory Junáků od Frenštátu,
Frýdlantu, Místku a Hukvald. Druhý den, po
mši svaté, probíhaly postupně závody III. okrsku Moravskoslezské župy v lehké atletice
mužů a žen, cvičení mužů a žen, odbíjená
o turnajovou vlajku a večer v sále u Šulců pak
závěrečná veselice.
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Vedoucím Klubu byl student z Kozlovic Emil
Šulc (nar. 1915), který počátkem druhé světové
války odchází bojovat do zahraničí — koncem
května 1940 byl již velitelem čety pěšího pluku
v severní Francii (po roce 1945 zůstává natrvalo v Anglii).
4. 11. 1940 byl německými okupanty Junák
zakázán.
Krátce po druhé světové válce — v dubnu
1946 zakládá v Kozlovicích František Bajtek I.
oddíl Junáka. Zájem byl značný. Oddíl měl tři
družiny — na horním konci obce družinu
„Kamzíků“ (rádcem — vedoucím byl Zdeněk
Adamčík), ve středu družinu „Lišek“ (s rádcem
Jiřím Zemanem) a na dolním konci obce třetí
družinu, jejímž rádcem byl Václav Javorek.
Pořádal se sběr odpadových surovin, léčivých rostlin a kaštanů, výsadba stromků v lese,
aby se mohl koupit společný družinový stan,
kotlík a pořídit vývěsní skříňka.
Velkým a slavnostním dnem oddílu bylo 7.
září 1947, kdy byla svěcena vlajka I. oddílu Junáka v Kozlovicích. Velký táborový oheň ve
„Šmyrově lipině“ (kde všichni tábořili) s dlouhým programem připravili Junáci z celého
podbeskydského okrsku — z Frenštátu p. R.,
Kunčic p. O., Čeladné, Tiché, Frýdlantu n. O.
a dalších obcí. Vlajku (na líci bohatě vyšívanou
a na rubu s patronem Junáků sv. Jiřím) zhotovenou řádovými sestrami z Frýdlantu n.O. posvětil P. Stanislav Dubina, který dal také zhotovit čtyřstránkový příležitostní tisk (kde byl i desetibodový skautský zákon a slib) a příležitostní razítko.
Po únoru 1948 se komunistům nepodařilo
Junáka začlenit do ČSM, a proto jeho činnost
zastavili.
Činnost Junáka byla několikrát zakázána
a zastavena, ale vždy se našli nadšenci, kteří
začali znovu (krátce i v roce 1968 — po letních
táborech v roce 1970 byla však činnost Junáka
opět komunisty zastavena). Po roce 1989 pozval na první schůzku známé kluky Lumír
Tkáč. Počáteční váhání vzápětí vystřídá až nečekaný zájem a nadšení. V roce 1991 měl oddíl
již dvě družiny a téhož roku byl ustaven i první
oddíl skautek s rádkyní Marií Tabachovou. Vrcholem činnosti byl 30. srpen 1991, kdy byl
v kostele slavnostní skautský slib a následný
táborák v prostoru střelnice.
Za klubovnu skautům sloužil neobydlený
dům. Dlouho bezvýsledně hledali vhodnou
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místnost, až pomohl Otec Jiří Orság, který propůjčil prostor bývalého farského chléva. Za pomoci obětavých rodičů, řemeslníků a obecního úřadu se podařilo prostor rychle upravit. Po
dvou měsících, před vánocemi 1992, zde měli
skauti u stromečku již první schůzku.
Pravidelné schůzky během roku byly naplněny hrou, získáváním potřebných znalostí,
vycházkami do přírody, sběrem starého papíru, ekologickými brigádami, sběrem kaštanů
apod. Vyvrcholením činnosti byly vždy letní
tábory (v roce 1990 horská chata Zmrzlý,
1991—2 údolí potoka Hluboký ve Valašské
Bystřici…)
Podle publikace „700 let valašské obce Kozlovice“ (autoři článku Rudolf Slíva, Jaromír
Podlas, Karel Novák)
zpracoval Jiří Peloušek

Skauting v Kozlovicích
1991—2004
Od roku 1991 jsou v Kozlovicích dva skautské oddíly — oddíl skautů a oddíl skautek
(každý má kolem 35 členů ve věku 6 až 25 let).
Chlapci a děvčata 6—10letí jsou vlčci a světlušky, 11—14letí skauti a skautky, starší roveři
a rangers, vedoucí a další oddíloví činovníci.

Povodňový tábor v Trojanovicích 1997

Každý náš oddíl má několik družin, jejichž členové se pravidelně jednou týdně scházejí na
družinových schůzkách. Vrcholem celoroční
činnosti je skautský letní tábor — ten letošní
od roku 1990 již patnáctý (po několikáté samostatně dívčí a chlapecký). Hoši a děvčata si
musí sami celý tábor vybudovat a pak dva
týdny bez elektřiny a teplé vody (z vodovodu)
si připravovat jídlo, řezat a sekat dřevo, spát na
tvrdých palandách, překonávat strach na nočních hlídkách a užívat si nejrůznějších denních i nočních táborových dobrodružství.
Do činnosti našich oddílů patří samozřejmě
i sběr PET víček k dalšímu zpracování, ekologické brigády na území přírodní rezervace
a černých skládkách v Kozlovicích.
Většina skautů a skautek se podílí na přípravě programu Mikulášských nadílek a Dětských
karnevalů. Každoročně se na svátek sv. Jiří, patrona skautů, zúčastňujeme skautské poutě
v Brušperku a také výstupu pod vrchol Lysé
hory, na hřeben Ivančeny, ke kamenné mohyle
— památníku skautských obětí.
Nezapomínáme na skautské vzdělání — zúčastňujeme se různých setkání, seminářů
a kurzů. Vysíláme naše oddíly a družiny na
Svojsíkovy závody, na Závody světlušek a vlčat.
Že neděláme Kozlovicím ostudu, dokazuje nejedno naše umístění na předních místech
(např. na 4. v celostátním kole).

Kozlovice
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Skautky v country. Vyšní Lhoty 2002.

Skauting je —
—
—
—
—
—
—
—
—

účelné využití volného času
poznání, co v tobě opravdu je
příležitost ukázat, co dovedeš
přátelství, zábava a sport
odpočinek, ale i dřina a překonávání sebe sama
ochrana přírody
společný jazyk chlapců a děvčat z mnoha zemí světa
pomoc druhým
příprava na budoucí život

Skautům je svěřen velký úkol: BÝT PŘIPRAVEN na službu lidem, přírodě, vlasti —
nezištně a dobrovolně.
1. oddíl skautek a skautů Kozlovice

Přestože počasí bylo proti,
dětský den se vydařil
V sobotu 5. června byly všechny děti z Kozlovic i z blízkého okolí v pohotovosti. Sdružení
ASPV cvičení ženy, obecní úřad a Bodro team
pro ně připravili Duhový dětský den.
Vše mělo začít již v osm ráno u Hasičské
zbrojnice, avšak hustý déšť překazil záměry

pořadatelů. Nic však nemohlo pokazit dobrou
náladu. A tak se všechny připravené atrakce,
soutěže a hry přemístily do Hasičské zbrojnice.
Tam se vše odbylo sice ve stísněných podmínkách, ale zato v dobré náladě a veselí. Okolo jedenácté se počasí umoudřilo a přestalo pršet.
Po obědě se celé dění přeneslo na nedaleké
škvárové hřiště za koupalištěm. Na přilehlé
louce již byla vytyčena krátká motokrosová
trať a na ní předváděli závodníci Bodro teamu
své jezdecké umění a také děti se na motorkách svezly. Největší atrakcí a zlatým hřebem
celého odpoledne bylo freestylové vystoupení
Petra Kuchaře a Libora Podmola. Ti na svých
motocyklech předvedli bravurní, dech beroucí
skoky a různé akrobatické prvky za letu ve
výšce okolo deseti metrů. Někteří z diváků
možná namítnou, proč Petr nepředvedl slibované salto. Tento prvek je vrcholným číslem
freestylové show a vyžaduje ideální podmínky,
aby mohl být předveden bezpečně a nebyl přitom ohrožen jezdec ani diváci. A přiznejme si,
že podmínky tuto sobotu v Kozlovicích ideální
nebyly.
Určitě by celá akce byla hezčí pod modrou
oblohou a za svitu sluníčka, věřím však, že
mraky a ranní déšť nikomu náladu nepokazily.
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Maminky na mateřské

Již od ledna se schází skupina maminek
s dětmi k nejrůznějším společným aktivitám.
Zatím jsme měly 13 setkání, a to vždy každou
lichou středu v 8.30 hodin na faře. Společně
jsme si zkoušely ubrouskovou techniku, drátkování, seznámily se s barvami na textil, vyráběly velikonoční dekorace, fyzioterapeutka
nám povídala o vývoji našich dětí, spolu
s dětmi jsme kreslily na chodník, vyměňovaly
si recepty a dokonce i slavily své 10. setkání.

Hasiči kozlovického okrsku
soutěžili
Kozlovický hasičský okrsek slučuje sedm
okolních sborů dobrovolných hasičů. Činnost
tohoto okrsku zajišťuje fungování těchto sborů
na nejnižší vnitrosvazové úrovni Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Společně plníme
především úkoly na úseku Požární ochrany
(dále PO) obcí, ale i spolkové činnosti jako takové. Jedním z úkolů je mít ve sboru zřízenou
zásahovou jednotku PO. Tato jednotka by se
měla mimo povinné školení zúčastnit i soutěží

Během prázdnin máme přestávku, ale od
září, přesněji 8. 9. 2004 pokračujeme. A na co
se můžete těšit? Do Vánoc připravujeme ukázku zažehlovacích korálků, výrobu přívěsků ke
klíčům, techniku míčkování s fyzioterapeutkou, výrobu svíček, adventních věnců a netradiční balení dárků.
Zkuste si „odběhnout“ od každodenních
povinností a přijít mezi nás.
Magda Strakošová a ostatní maminky

v požárním sportu, které prověří fyzickou přípravu těchto jednotek. Nepsanou povinností je
zúčastnit se I. kola. Vítěz pak postupuje do kola
II., což je na úrovni okresu. Postup je možný až
na celorepublikové závody. Pro zajímavost
v loňském roce bylo mistrem republiky družstvo mužů SDH Mniší ze sousedního okresu.
Ač počasí z rána bylo dosti nevlídné, odpoledne se umoudřilo a soutěž se konala v plném
rozsahu, jak bylo plánováno. Nástup soutěžních jednotek byl na myslíkovkém fotbalovém
hřišti proveden ve 13 hodin. Soutěžící přivítal
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starosta okrsku p. Král Libor z Kozlovic, velitel
okrsku p. Strakoš Ladislav z Hukvald a starosta
místního sboru p. Sasyn Zdeněk. Po nástupu
proběhla disciplína běh na 100 metrů s překážkami. Pořadí po této disciplíně bylo velmi
vyrovnané. Následoval požární útok, který
proběhl za velmi napjaté atmosféry. K vidění
byly velmi zdařilé pokusy. Ty s pořadím po
první disciplíně značně zamíchaly. Požární
útok absolvovala i dvě družstva žen, a to Palkovice a Kozlovice.
V obou kategoriích muži i ženy nakonec zvítězily velmi těsně Kozlovice.
Je nutno zdůraznit, že všechna družstva
podal velmi dobré sportovní výkony, za což jim
patří poděkování.
Vítězná družstva z Kozlovic získala právo reprezentace okrsku v dalším okresním kole.

710. výročí založení Kozlovic —
program 11. 9. 2004
Areál u hasičárny — Kozlovice
(V případě nepříznivého počasí v sále OÚ
Kozlovice)
Vážení spoluobčané. Chceme vás srdečně
pozvat na oslavy 710. výročí založení naší malebné obce Kozlovice (zakládací listina z 8. 9.
1294). Během odpoledne, v podvečer i večer
budeme svědky rozsáhlého a ojedinělého
pásma hudby, zpěvu i tance.
Ve 13.00 hod. Duhové dětské odpoledne
(program viz níže)
V 17.00 hod. slavnostní zahájení starostou
Ing. Miroslavem Toflem. (hosté?)
Následuje koncert „domácích talentů“ i těch
světem ostřílených amatérských umělců,
z nichž vystoupí dětský soubor Valášek, SLPT
Valašský vojvoda (soubor, který nás příkladně
reprezentuje doma i v zahraničí — v roce 2005
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Výsledky:

1
2
3
4
5
6
7

muži
100 m s přek. Pož. útok
Kozlovice
60,70
18,78
Lhotka
58,68
20,87
Rychaltice
61,33
18,71
Myslík
59,07
23,69
Hukvaldy
68,32
37,46
Měrkovice
64,46
45,08
Palkovice
66,01
N

ženy
1 Kozlovice
2 Palkovice

23,14
24,18

celkem
079,48
079,55
080,04
082,76
105,78
109,54
N

023,14
024,18

to bude EXPO v Japonsku), VS-MUSIC (žáci p.
Jaroslava Vašendy), Keyboard (klávesová škola
Lenky Lepíkové), Taneční skupina V.v. a její
Kabaret show, Martin a Marie Ševčíkovi, které
zná celá republika z populárního televizního
pořadu Doremi.
Slovem provázejí Slávek Vašenda a Tomáš
Machálek.
V 19.00 hod. se můžeme těšit na výborné
písničkáře, kteří přijíždějí do Kozlovic poprvé.
Pozvání přijali Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba.
V jejich podání uslyšíme léty prověřené hity,
ale i řadu novinek.
O kvalitní ozvučení a osvětlení se postará
pan Hynek Mazánek.
Zajisté příjemný den završí oblíbená kapela
Šmydliboys Taneční zábavou, která začne ve
21.00 hod.
Díky finanční pomoci OÚ v Kozlovicích i některým našim partnerům si můžeme dovolit
dobrovolné vstupné a děti mají vstup celý den
zdarma.
Za nepříznivého počasí:
Dětský den v tělocvičně ZŠ v Kozlovicích —
13.00 hod.
Ostatní program v sále OÚ Kozlovice —
17.00 hod.
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Pořádá Valašský vojvoda a OÚ v Kozlovicích.
Přijďte oslavit 710. výročí založení obce Kozlovice (8. 9. 1294) a příjemně se pobavit.
Bohaté občerstvení, domácí speciality, košt
moravských vín a slivovice.
V. vojvoda
Duhové dětské odpolene: Ve 13.00 se
vám představí dvě nejkrásnější strašidla z Kozlovic Famfula a Bambula, která dětem vysvětlí
průběh dětského odpoledne. Školní děti se
přesunou na fotbalové hřiště, kde pro ně
budou připraveny soutěžní disciplíny. Malé
děti + předškoláci zůstanou v areálu hasičské
zbrojnice a budou plnit své úkoly.
Po splnění všech disciplín a vyplnění soutěžní kartičky dostanou děti malý dárek. Veškeré soutěže se budou bodovat a vítězové
v jednotlivých kategoriích budou odměněni.
Vyhlášení výsledků bude v 16.30 u hasičské
zbrojnice. Duhové dětské odpoledne bude
skutečně plné barev, oblékněte proto prosím
děti do starého oblečení a buďte shovívaví, až
je uvidíte při návratu z dětského dne domů.
Plánovaný dětský den se z důvodů deštivého
počasí v červnu nekonal. Nyní jsme si raději
nachystaly i „mokrou variantu“, v případě
deště se celé dětské odpoledne přesune do tělocvičny (vchod zadem přes tenisové hřiště).
Těší se na vás Famfula + Bambula

Sport
„Florbal — sport 21. století“
V minulé čísle Zpravodaje jsme vám slíbili,
že se v příštím vydání podíváme trochu podrobněji na tento v současné době stále populárnější druh sportu.
Trochu z historie
Přestože první krůčky zaznamenala hra podobná dnešnímu florbalu v zámoří, počátky
organizovaného florbalu jsou spojeny zejména se zeměmi skandinávského poloostrova. Ve
Švédsku se počátky hry zvané innebandy datují na začátek sedmdesátých let, finské saalibandy o několik let později. Již od počátku také
tyto dvě země, ale především Švédsko udávaly
florbalu směr vývoje, a stejně jako je ve fotbale
považována za kolébku sportu Anglie, ve flor-

bale stejná pocta přísluší Švédsku. Vůbec první
setkání s florbalem v České republice se pravděpodobně událo díky výměnnému pobytu
studentů VŠE v Praze se studenty helsinské
univerzity KY v roce 1984. Na svém zájezdu do
Čech Finové přivezli sadu florbalových hokejek a malá tělocvična na VŠE byla svědkem
prvního historického zápasu mezi Finy a Čechy.
Finští studenti v Čechách hokejky zanechali
a vysokoškoláci díky tomu asi rok hrávali florbal až do té doby, než se jim některé hole podařilo zničit. Díky tomu, že u nás nebylo
možné nové florbalové hokejky zakoupit, následovala prodleva až do roku 1991, kdy se florbal opět objevil na scéně. Historickým mezníkem pro český florbal se však stal zájezd střešovických průkopníků florbalu do Maďarska,
odkud se do Čech přivezly první opravdové florbalové mantinely. Díky tomu se mohly začít
hrát turnaje a sport získával na popularitě.
V roce 1992 byla založena Česká florbalová
unie, která za dvanáct let své existence postupně nabrala pod svá křídla stovky oddílů z různých míst v České republice. Od „pionýrských
začátků“ došlo k neuvěřitelnému nárůstu
členské základny. V současnosti florbalová
unie sdružuje přes 22 000 registrovaných
hráčů a každý rok se tento stav zvyšuje.
Česká florbalová unie byla přijata jako řádný
člen Mezinárodní florbalové federace (IFF)
v roce 1993. Dnes Mezinárodní florbalová federace — IFF sdružuje 29 států z celého světa.
Hlavní předností florbalu je jednoduchost
a potom i to, že je to sport s hokejkou. Je to až
k nevíře, jak hokejka láká kluky i dívky. Na ledě
se to podaří málokomu, rodiče většinou nemají dostatek peněz na drahé hokejové vybavení, navíc se řada z nich domnívá, že hokej je
příliš tvrdý sport a nebo se potomci nenaučí
dobře bruslit, a tak se hledají náhražky. Dříve
to byl hokejbal, ale postupem času se nadšenci přesunují z drsného asfaltu nebo betonu do
hal, dřevěné hokejky vyměňují za lehké, plastové a zjišťují, že s děrovaným míčkem se dají
dělat divy.
Jak se florbal hraje: (?!)
Do jisté míry je florbal podobný hokeji. Ve
hře se používá speciální lehká hůl z plastu
a lehký plastový děrovaný míček. Branky se
rozměry a provedením blíží brankám hokejovým. Brankář však nepoužívá hůl, klečí na
zemi a míček chytá rukama. K jeho výstroji
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patří chrániče nohou a kolen, dlouhé kalhoty
a obličejová maska, popř. helma. Může mít též
rukavice z nelepkavého materiálu. Hráči v poli
hrají oblečeni do trička a trenýrek, na nohou
mají halovou obuv a vytažené stulpny. Mohou
se používat chrániče.
Florbal patří k bezkontaktním sportům. Pravidla zakazují jakékoli vrážení, držení, sekání,
hákování a jiné zákroky, běžné v hokeji či hokejbalu. Proto se během hry málokdy vyskytují zranění.
Standardně se hraje na hřištích o rozměrech
max. 40 ´ 20 metrů. Pro potřeby nižších soutěží však vyhovují rozměry až do minimální velikosti 30 ´ 15 metrů (basketbalové hřiště).
Hrací plocha je buď z gumy nebo z parket.
Hřiště ohraničují plastové mantinely o výšce
50 cm nebo lavičky o minimální výšce 30 cm.
Styl hry se od hokeje rovněž liší. Hodně se
uplatní individuální technika hráče a jeho
schopnost přejít v souboji jeden na jednoho.
Důležité je zrychlení, vedení míče, přehled
a periferní vidění.
Budoucnost florbalu
Florbal je mladý, dynamický sport, který
v současné době prožívá v České republice nevídaný boom. Díky jednoduchosti, rychlosti,
technickým kouskům, a především dostupnosti si florbal získal obrovské zázemí také na
všech stupních škol. Obliba florbalu jde tak
daleko, že začíná vytlačovat tradiční míčové
hry, což dokazuje i více než 1500 škol zapojených do školních florbalových turnajů. Na
mnoha místech se hraje školní florbalová liga.
Skvělou vizitkou organizačních i sportovních schopností českého florbalu je bezesporu
pořádání největšího světového turnaje klubů
Czech Open (v roce 2003 již jedenáctý ročník),
kdy se začátkem srpna rok co rok stane Praha
centrem florbalové planety (v roce 2003 se zúčastnilo 190 družstev z 20 zemí světa).
Široká základna se zákonitě promítá také do
kvality i výkonnosti české reprezentace, která
dosahuje výborných výsledků na evropské
i světové scéně. Potvrzením síly našeho florbalu je pak určitě 2. místo mužů z posledního
světového šampionátu 2004 ve Švýcarsku, kde
jsme prohráli až ve finále s pětinásobnými
mistry světa Švédy.
Florbal je svou dynamičností a atraktivitou
přímo předurčen k tomu, aby se stal jedním
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z nejpopulárnějších sportů u nás. Postupně se
dostává díky tisku, televizi a internetu do podvědomí veřejnosti, což jej činí zajímavějším
i pro potenciální sponzory.
Florbal v Kozlovicích
Zhruba před pěti lety se také v Kozlovicích
začala hrstka nadšenců rekreačně věnovat tomuto sportu. Zpočátku si chodili občas zahrát
do místního malého koupaliště. Později se jim
podařilo získat 1,5 hodiny týdně v místní tělocvičně. Z internetu si stáhli pravidla, koupili
lepší vybavení a začali se plně věnovat florbalu.
V roce 2003 byl oficiálně založen florbalový
oddíl, který funguje v rámci Sokola Kozlovice.
Hlavní náplní oddílu je v současné době práce
s mládeží. Tréninky, které vede pan Horymír
Kabát, navštěvuje zhruba dvacítka chlapců ve
věku 8—14 let. Zájem je prý daleko větší, ale
bohužel vše je omezeno kapacitou tělocvičny.
Ta navíc nevyhovuje rozměrově, takže zde
nelze pořádat žádné oficiální zápasy či turnaje
a kluci tak přicházejí o to nejdůležitější, a tím
je konfrontace s jinými družstvy. Vše by mohlo
vyřešit v současné době budované multifunkční hřiště u tenisových kurtů a zejména pak
nová tělocvična.
Závěrem je třeba vyzvednout dobrou spolupráci se ZŠ Kozlovice. Poděkování patří také
OÚ Kozlovice za finanční příspěvek, za který
byly zakoupeny dvě brankářské masky.

Florball cup 2004
V sobotu 19. června 2004 uspořádal florbalový oddíl Sokol Kozlovice v tělocvičně ZŠ Kozlovice florbalový turnaj Florball Cup 2004. Celkem se ho zúčastnilo sedm družstev. Ta byla
rozdělena do dvou věkových kategorií. Vítězem I. kategorie (1.—4. třída) se stalo družstvo
Sokol Kozlovice (Černí strážci), kteří hráli
v tomto složení: Zácha T., Kabát R., Zeman J.,
Zeman P. Zajímavostí této kategorie bylo bezesporu družstvo FC Baník, za které nastoupily
i tři dívky (Kociánová A., Kavková K., Šrubařová M.) a které nakonec skončilo na třetím
místě. Vítězem II. kategorie (5.—8. třída) se
stalo „A“ družstvo Sokola Kozlovice, které tvořili tito hráči: Hlisnikovský A., Jendřejas P., Peloušek J., Havel D. a Tabach L.
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Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům (večerka Pěluchová, večerka Švrček, restaurace „Na Koupališti“, p. Hlisnikovský —BEBIKO).
Konečné pořadí:
Kategorie I: 1. Sokol Kozlovice (Černí strážci

—třída 4. B), 2. Bílí tygři (třída 4. B), 3. FC Baník
(třída 4. A, 4. B), 4. Florbaloví krtci (třída 2. A)
Kategorie II: 1. Sokol Kozlovice „A“ (třída
5. A, 6. A, 6. B), 2. Sokol Kozlovice „B“ (Negři —
třída 6. A, 7. A), 3. Zvířata (třída 8. A)
Petr Peloušek

Na fotogarafii vítěz Mezinárodního turnaje žáků k 710 létům obce Kozlovice, domácí celek FC: Zleva
stojí trenér Pavel Tobola, hráči — Martin Reček, Ivo Kovář, Martin Ševčík, Pavel Hruška, Jirka Senčík, Honza Tobola, Martin Václavík, Radek Mucha, zleva sedící — Jakub Doležal, Patrik Piskoř,
Mirek Vyvial, Radek Ermis, Tomáš Víta, Vítek Kocián, s pohárem brankář Jan Adamec, na fotce
chybí nejlepší střelec turnaje Radek Chýlek.

Asociace sportů pro všechny —
cvičení ženy vás zve
k pravidelnému cvičení
Úterý
Pátek
Neděle

19.00—20.15 posilovací hodina
19.00—20.00 taneční aerobic (jen
do 31. 9.)
18.00—19.15 step aerobic a posilování

Jako novinku jsme pro vás připravily

zdravotně-rehabilitační cvičení na velkých
balónech.
Toto cvičení je určeno všem věkovým kategoriím a je vhodné také pro ženy, které nemají
zkušenost s kondičním cvičením. Tyto hodiny
jsou omezeny počtem balónů, a proto je vhodné se předem nahlásit.
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Cvičení probíhá v úterý od 18.00—19.00
(jen do 28. 9.), po tomto datu dojde ke změně
cvičebního dne.
Informace o cvičení P. Zemanová 558 697 509
Těší se na vás Pavlína, Pavla, Marcela a Lenka
Za překrásného slunečného počasí v sobotu
19. června si dala dostaveníčko žákovská družstva kopané na hřišti v Kozlovicích. Ze Slovenska přijeli kluci z SK Čadca a FK REaMOS Kysucký Liskovec, Polsko reprezentovali žáci z SK
Ustroň. Ve finále porazil domácí celek FK REaMOS poměrem 1:0 a stal se vítězem. Druhé
místo získal poražený finalista, třetí SK Ustroň
a čtvrtá byla FK Čadca. Hosty turnaje byl předseda Okresního fotbalového svazu z Frýdku–
Místku pan Zdeněk Skotnica. Se slovenským
týmem z Kysuckého Liskovce přijel jeho prezident, který ještě nedávno působil jako aktivní
hráč v II. slovenské lize. Průběh turnaje sledoval i místostarosta obce p. Lumír Červenka.

Relax cup 2004 v Kozlovicích
Fotbalový svátek zažili místní fotbalisté,
„profesionálové“ i amatéři na tradičním mundialu. Sedm mužstev zápolilo v sobotu 26. června o přeborníka obce Kozlovice pod záštitou
Sdružení regionu Beskydy. Vítězství si odnesly
Měrkovice, druhá byla Bučina a třetí Radegast.

Relax cup 2004 v Kateřinicích
Série fotbalových turnajů pokračovala 24.
července v Kateřinicích, kterého se zúčastnila
2 družstva z Kozlovic. Muži turnaj vyhráli, dorostenecké družstvo postoupilo jako vítěz skupiny, ale v prvním semifinále bylo vyřazeno
a obsadilo 7. místo z 12 účastníků.

Dorostenecký turnaj
Místní fotbalový klub uspořádal přípravný
turnaj dorostenců v sobotu 14. srpna s těmito
výsledky: Baška — Kozlovice 3:2, Baška — Bílovec 1:1, Kozlovice — Bílovec 3:0. Palmu vítězství si odnesla Baška před Kozlovicemi a Bílovcem. Zdařilému turnaji nepřálo počasí, ale
sportovcům to nevadilo.
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Změny dresů
Na hostování do Kozlovic přišli: Zdeněk
Parma z Trojanovic, Tomáš Jaus a Vít Kuběna
z Frenštátu p. R., Tomáš Nezhoda, Jiří Prokeš
st. a Libor Kocián z Palkovic.
Na hostování v jiných klubech odešli: Jiří
Prokeš ml., Mirek Vyvial ml. a Radek Chýlek
do FK Frýdek–Místek, Roman Vaverka do Lichnova.
Bez souhlasu našeho klubu na technický
přestup do FK Frýdek–Místek odešel Hynek
Prokeš.

Fotbalové aktuality
Mužstvo dospělých „A“povede v následující
sezoně 2004/2005 povede trenér Radek Chýlek. Vystřídal dlouholetého obětavého trenéra
Mirka Vyviala, který se vzdal trénování z časových důvodů. Děkujeme mu za jeho práci pro
fotbal v Kozlovicích. Věříme, že se po krátkém
odpočinku opět vrátí k trenérské práci. Novému trenéru přejeme hodně bodů v tabulce. Vedoucím mužstva se stal Tomáš Ulčák.
Dorostenci budou bojovat pod vedením
Jirky Štefka, vedoucím je Ing. Jaroslav Herot.
Žáci se budou pokoušet o postup s trenéry Josefem Piskořem ml. a Milanem Kociánem.
S žáky se rozloučili dlouholetí trenéři Josef
Reček a Pavel Tobola. Děkujeme.
V „B“ mužstvu nedošlo ke změně, vedoucími zůstávají Bohuslav Krpec a Jindřich Krpec.
Benjamínci budou poprvé bojovat v okresním přeboru přípravek pod vedením Milana
Čabaje, který bude hrát i za naše „béčko.“

Máte novou kuchyÀ?
Exluzivní titanové nádobí
❱ podzimní cena ❰
2 +1 ks ZDARMA
Tel.: 737 350 777
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Odborn˘ servis
plynov˘ch kotlÛ

Kadefinictví – holiãství
Radka Nûmcová
Kozlovice
Bebiko
(1. patro)

vám nabízí
@ Revize a kontroly domovních
přípojek plynu
@ Renovace kotlů
@ Prohlídky, čištění, střední
i velké opravy
@ Chemické čištění od vodního
kamene a vápence
@ Úpravu tvrdosti vody ústředního
topení katexovým upravovačem
@ Seřízení kotlů pro měření emisí
@ Měření účinnosti spalování
a seřízení spotřeby
@ Pravidelný servis
@ Opravy do 24 hodin

Út
St
Čt
Pá

Mimo provozní dobu
dle telefonní domluvy —
tel.: 732 449 662

Jiří Kovalský, Veřovice 361
Mob.: 603 816 847, Tel.: 556 857 244

Jak hovofiit
Nebeskou
fieãí?

Provozní doba
10.00—18.00
8.00—14.00
8.00—14.00
10.00—18.00

tém
V čis spí!
o
se t

Čištění peří a šití péřovách dek a polštářů
• více druhů sypkovin
• více druhů prošití péřových dek
• možnost dodání nového peří
Naše sběrné místo:

Firma Prašivka

Palkovice 385
Tel: 558 656 199
Je vám k dispozici: pondělí—pátek
8—17
sobota
8—11
Vaše nové přikrývky a polštáře si můžete vyzvednout
následující týden po zadání zakázky.

Klidn˘ spánek je nejlep‰í uãitel.

Kozlovice
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H 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,
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek
(vedle Modré Labuťi)
e–mail: mattys.group@quick.cz
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Co vás může zajímat, nebo musí?
Velkoobjemový odpad
Občané ho mohou odevzdávat každý den
v době od 7.00 hod. do 14.00 hod. v shromaždišti tříděného odpadu, u zastávky ČSAD střed
za rod. domem čp. 1 (bývalé Fojství).
Kdy platíme místní poplatky
Poplatek ze psa do 31. 3. každého kalendářního roku, poplatek za odpad do 30. 4. a do 31.
10. kalendářního roku. Držitel psa je povinen
psa přihlásit do 15 dnů ode dne následujícího
po vzniku poplatkové povinnosti a poplatková
povinnost vzniká dovršením 3 měsíců věku
psa.
Vodné…
Musí být zaplaceno do 31. 5., cena vodného
činí 12 Kč/1 m3. Cena stočného vybíraného
obcí Kozlovice činí 17 Kč/1 m3.
Využíváte právních služeb obce Kozlovice?
Obec Kozlovice zajistila pro občany poskytování právních služeb formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty v době od
16.00 hod. do 18.00 hod. v budově Obecního
úřadu v těchto termínech: 7. 9., 21. 9., 5. 10.,
19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12., 28. 12.
Ceny na skládce ostatního odpadu
v Kozlovicích
Na skládce ostatního odpadu lze ukládat
pouze nekompostovatelný odpad.
Beton — 200 Kč/t, cihla — 150 Kč/t, keramika — 150 Kč/t, sádrová stavební hmota — 170
Kč/t, azbestová stavební hmota — 220 Kč/t,
zemina — 50 Kč/t, ostatní nekompostovatelný
odpad — 300 Kč/t, uliční smetky — 250 Kč/t.
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Kč/hod., výkopové práce s Ostrowkem včetně
obsluhy — 450 Kč/hod., kladivo Bosch včetně
obsluhy — 200 Kč/hod., hodinová sazba pracovníka — 150 Kč/hod. Doprava nákladním
automobilem Daewo Avia — 1 km/14 Kč, nakládka a vykládka 15 min/40 Kč. Doprava nákladním automobilem Multicar — 1 km/13 Kč,
nakládka a vykládka 15 min./40 Kč.
Nájem hrobového místa
Od roku 2003 jsou stanoveny ceny za nájem
hrobového místa. Nájemné se platí za velikost
hrobu a činí 4 Kč/m2/rok. Za služby je stanovena úhrada paušální částkou, a to: jednohrob —
60 Kč/1 rok, dvojhrob — 80 Kč/1 rok, trojhrob
— 100 Kč/1 rok, hrobka — 80 Kč/1 rok, urnové
místo — 40 Kč/1 rok. Součtem nájemného
a služeb nám vyjde výsledná částka za nájem
hrobového místa za 1 rok.
Odborný lesní hospodář
V místnosti bývalé pošty poskytuje vlastníkům lesů odborné poradenství lesní hospodář
p. ing. Tomáš Svoboda od 14.00 hod do 14.45
hod. v těchto termínech: 15. 9., 29. 9., 13. 10.,
27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12.
Hlášení poruch na veřejném osvětlení
Dispečink Technických služeb Frýdek–Místek
Tel. čísle 558 434 384 nebo 731 196 566
Hlášení poruch na rozvodné síti elektrického
vedení
na tel. čísle: 840 114 115

Nabídka prací a mechanismů
Občané mohou využít nabídku obce na
různé práce za tyto ceny: traktor s vlečkou
včetně obsluhy — 250 Kč/hod., výkopové
práce s UNC 750 včetně obsluhy — 450
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