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Obecní slavost Kozlovice 2010.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly jako voda a Vám se do
rukou dostává zřejmě poslední Zpravodaj tohoto volebního období. Rádi bychom krátce připomenuli, jak jsme po dobu uplynulých čtyř let
žili, co se v obci dělo a co se vybudovalo. Hodnocení ponecháme na Vás.

Stavební práce (investice, nová výstavba, opravy,…) a chod obce
… Výstavba Sportovně rekreačního centra, kde
vznikla nová tělocvična, venkovní víceúčelové
hřiště s umělým povrchem, relaxační sál, nová
knihovna, družina a zázemí. Vše s novým vybavením. V současné době plně využívaný areál.
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… Příprava lokality Fojtíková pro výstavbu rodinných domků — kompletní inženýrské sítě
(voda, plyn, kanál splaškový a dešťový, elektro,
veřejné osvětlení, komunikace). Větší část pozemků prodána (přínos do rozpočtu obce).
… Na jaře letošního roku jsme započali s výstavbou splaškové kanalizace. Jedná se o nepopulární stavbu, která nás všechny obtěžuje hlukem, prachem, omezením dopravy a stojí nás
hodně práce i peněz. Domníváme se ovšem, že
stavba je potřebná nejenom proto, že nám ji nařizuje směrnice EU, ale proto, že si to životní
prostředí a naše Ondřejnice zaslouží.
… V letošním roce byla rovněž provedena kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice.
… Byly provedeny rekonstrukce či výstavba autobusových zastávek — Peterek, U Váhy, Vrchovina — Měrkovice, Pila, Střed — Fojtství, Ve
Dvoře.
… Opraveny byly místní komunikace — Škodík,
Tichavský, Dráhy, chatoviště, Šrámek, Telecí,
Meduna.
… Vybudovali jsme nová kontejnerová hnízda
— garáže ČSAD, U Váhy, ZŠ, MŠ.
… Provedena je přístavba OÚ — zázemí pro
kulturu, nová šatna.
… Podíleli jsme se na výstavbě farního plotu, byl
vybudován chodník kolem restaurace U Viléma,
chodník kolem školy a školní zahrady. Byl postaven nový přístřešek na zdravotním středisku.
… Kapitola sama o sobě je obecní vodovod,
který byl rozšířen, byla vybudována tlaková stanice pro dopravu vody do Měrkovic (v případě
sucha) a provedeny desítky oprav.
… Mimo to se prováděly práce v obecním lese,
opravovaly mosty a lávky.
… Hodně práce se udělalo pro naši příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ — odvodnění (sanace)
základů severní strany ZŠ, jižní a východní strany ZŠ, nový chodník pro učitelský vstup ZŠ, plot
kolem školní zahrady, plot a parkování u MŠ,
nová elektroinstalace v MŠ, část nových oken
v ZŠ, nová okna vč. venkovních žaluzií ve staré
tělocvičně, nové WC u jídelny a tělocvičny.
… Byla provedena kompletní modernizace
obecní internetové sítě, přibyly připojovací body.
… Hasičům byla zakoupena nová cisterna
a jsou postupně dovybavováni moderní technikou.
Řešilo se mnoho krizových situací a především
prostřednictvím našich hasičů a zaměstnanců
jsme pomáhali lidem v tísni (voda, oheň, vítr).
Pomáhali jsme finančně i technikou. Náš cíl,
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kdy jsme chtěli vybudovat silné technické a krizové zázemí obce se pomalu naplňuje. Bohužel
prozatím nemáme potřebné prostory (zázemí),
abychom mohli naše služby rozšířit o další profese (vytvořit tak i nová pracovní místa). Ale i na
tom se pracuje a vše je na dobré cestě.
Ale i tak obecní technika a naši zaměstnanci
pro obec nemalé prostředky vydělali a především ušetřili na pracích, které jsme nemuseli
zadat firmám.
Společenské akce, kultura, sport
… Pravidelně probíhalo vítání nových občánků,
vernisáže, fotosoutěže, den obce, dětský den,
festival Souznění s vánočním jarmarkem, motoristické závody (enduro, motoskijoring) a desítky dalších festivalů, sportovních podniků
a zábav.
… Navštěvovali jsme naše starší spoluobčany
u příležitosti jejich životních jubileí, podporujeme chod klubu důchodců.
… V letošním roce proběhlo rozloučení s absolventy základní školy, ocenění práce vedoucích
dětských kolektivů, či pasování nových čtenářů
naší knihovny (žáci 1. třídy).
Na podporu našich spolků a organizací bylo na
dotacích rozděleno víc než milion korun.
Informovanost a spolupráce s občany
… Především asi mladší lidé ocení zlepšenou
elektronickou komunikaci s úřadem. Byly vytvořeny nové webové stránky, které skýtají podrobné informace, aktuality, formuláře.
Na úřadě funguje CzechPoint, kde Vám pořídíme např. výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru
nemovitostí a mnoho dalších dokumentů, pro
které bylo potřeba jezdit a stát dlouhé fronty.
Elektronickou formou jsme odpověděli na stovky dotazů, žádostí a připomínek.
Pravidelně vychází Zpravodaj, ve kterém jsme
Vás informovali o všem dění v obci.
… Za uplynulé období jsme řešili stovky Vašich
připomínek, nápadů a stížností. Určitě ne
všechny byly vyřešeny dle Vaší chuti. Byli bychom rádi, kdybychom všem splnili vše. To ale
prostě nejde — byla by to totální anarchie (sto
lidí, sto chutí). Drželi jsme svoji linii (jsme za to
zodpovědní), a proto jsme se s některými z Vás
dostali i do rozporů.
Domníváme se, že se udělal kus práce, ale to nic
nemění na faktu, že stále je co zlepšovat a stále
je co budovat.
Čtyři roky jsme pracovali a realizovali plány
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a nápady. Díky dobré a konstruktivní spolupráci rady, celého zastupitelstva, ale i Vaší se tvář
obce opět velice změnila. Děkujeme.
Rovněž chci poděkovat všem zaměstnancům
obce (úředníkům i pracovníkům „rychlé roty“)
za kus odvedené práce, ale i za to, že když bylo
potřeba bez rozmyšlení nastoupili, ať byl „pátek
nebo svátek“. (To ocenili především občané,
kteří se dostali do potíží).

V započaté práci budeme rádi i nadále pokračovat.
Nashledanou
Ing. Miroslav Tofel, starosta
Lumír Červenka, místostarosta
Pozn.: A protože paměť lidská je krátká a zároveň platí — raději jednou vidět, než stokrát slyšet
— připravili jsme pro Vás malý fotoseriál, který
uplynulé čtyři roky mapuje (uvnitř Zpravodaje).

Zprávy z obce
Práce v obci
V současné době probíhá v obci asi nejčilejší
stavební ruch za posledních několik desetiletí.
… Byla dokončena oprava hasičské zbrojnice.
Proběhla kolaudace.
… Tři čety budují hlavní kanalizační řád, jedna
četa realizuje přípojky. Postupně se opravuje
(asfaltuje) hlavní cesta po provedených výkopech.
… Probíhá odtěžení nánosů (prohloubení) Ondřejnice v úseku dolní konec po cukrárnu. Tato
akce byla dlouhodobě připravovaná. Vím, že
asi důležitější by byla oprava břehů, ale…
… Začali jsme s opravou komunikace od pily
směr Lhotka, která byla silně poškozena
dešti. Komunikace byla téměř nesjízdná.
… Probíhají opravy tří místních komunikací
v Měrkovicích.
… Probíhají opravy vodovodu především v místech, kde vede kanalizace. Využíváme jedi-

nečnou šanci provést tyto opravy v místech
překopů pod komunikací, abychom v budoucnu nemuseli opravené cesty opět rozkopat (nebo jen ve výjimečných případech).
Proto občasné problémy s přerušením dodávky vody.
… Před zahájením je ještě dlouhodobě připravovaná výstavba dešťové kanalizace v ulici
kolem paní doktorky. Opět chceme využít
rozkopanou komunikaci před její opravou.
Všechny tyto stavby nás nadměrně zatěžují
hlukem, prachem, otřesy a problémy v dopravě.
Všechny tyto potíže jsme avizovali předem
a děkujeme všem, kteří zatli zuby a berou to
jako normální doprovodné jevy takovýchto staveb. Věřte, že nám to nedělá žádnou radost
a budeme velice rádi, až bude vše dokončeno.
Starosta + místostarosta

Technologie (postup) v˘stavby spla‰kové kanalizace
1. Nejdříve se budují tzv. hlavní řády (v projektové dokumentaci označené písmeny A, B,
B1,…) — velké betonové šachty propojené
rourami o průměru (většinou) 30 cm.

Upřesnění místa revizní šachty slouží
k tomu, aby mohl být do hlavního řádu vložen mezikus — odbočka. Tato odbočka se zaslepí a celý hlavní řád se zasype a zhutní.

2. V průběhu budování hlavních řádů budete
stavbyvedoucím (dodavatelskou firmou)
kontaktováni a požádáni o upřesnění místa
budoucí revizní šachty (plastová, průměr 40
cm), která se bude nacházet na hranici Vašeho pozemku (ve většině případů). Do této
šachty se v budoucnu budete napojovat Vaší
přípojkou z baráku.

3. Po vybudování několika set metrů hlavního
řádu se provádí tzv. zkouška těsnosti a kamerová zkouška daného úseku.
4. Pokud zkoušky úspěšně proběhnou, začnou
se v daném úseku budovat tzv. veřejné části
přípojek — od vloženého mezikusu (odbočky) v hlavním řádu po revizní šachtu (vč. této
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šachty). Dojde opět k zasypání a zhutnění.
Veřejné části přípojek nelze z technologického hlediska budovat současně z hlavním
řádem, proto se stavebníci vlastně vracejí.

5. Provede se geodetické zaměření daného
úseku, proběhnou zkoušky zhutnění zásypu
a úprava povrchu.
Starosta

Kdy se budeme moci napojit na novou kanalizaci
Některé úseky nově budované kanalizace již
v současné době ústí do staré (stávající) kanalizace, jinými slovy vedou na čističku a jsou vlastně
funkční. Jiné úseky budované kanalizace prozatím nejsou nikam zaústěny, tudíž funkční nejsou.
Je potřeba ovšem vzít v úvahu, že ani v jednom případě se nejedná o předanou a zkolaudovanou stavbu, která je prozatím ve vlastnictví
dodavatele.
V současné době tedy není ještě možné vyřízení „ohlášení“ či „územního souhlasu“ na
stavebním úřadě a už vůbec ne vlastní přípojku realizovat.

Jednáme s dodavatelem, stavebním úřadem
a odborem životního prostředí o možnosti uvedení dílčích úseků do předčasného užívání
a tím otevřít možnost Vám k vypracování potřebné dokumentace, vyřízení náležitostí na
stavebním úřadě a napojení (přípojku) fyzicky
realizovat.
Až se nám výše uvedené podaří dojednat,
budete detailně seznámeni s dalším postupem.
Na obecním úřadě je stanoven pracovník, který Vám potom poradí — pan Jan Kahánek
(kanc. č. 4).
Starosta

Poãítejte s námi
Ke zcela neuvěřitelným číslům dospějeme,
když se zamyslíme nad tím, kolik ušetřil lidem
bezplatný obecní internet a kolik lidí ho používá. Jedná se o kvalifikovaný odhad, který není
stoprocentní, ale má velkou vypovídací schopnost.
Internet provozujeme sedm let a v současné
době máme připojeno 513 uživatelů. Když uvážíme, že jedno připojení užívají doma tři lidi,
tak dojdeme k číslu asi 1500 občanů, kteří využívají obecní síť. Pokud pomineme malé děti
a starší občany, které tato technika nezajímá,
tak jsou připojeni téměř všichni.

K podstatně zajímavějšímu číslu dojdeme,
když se pokusíme spočítat, kolik toto bezplatné
připojení nám uživatelům ušetřilo. V průměru
bylo v průběhu sedmi let provozu napojeno cca
300 uživatelů. Průměrná cena připojení (během
těchto sedmi let) od komerčních poskytovatelů
byla cca 1 000 Kč/měsíc (zpočátku podstatně
víc, nyní méně). A teď jednoduché násobení:
300 klientů × 1 000 Kč/měsíc × 12 měsíců = 3
600 000 Kč/rok. Za sedm let provozu je to neuvěřitelných 3 600 000 Kč × 7 let = 25 200 000
Kč, které zůstaly v našich domácnostech.
Admin + starosta

Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 15.—16. října 2010 proběhnou ve
všech obcích a městech České republiky volby
do zastupitelstev obcí. Stejně tomu bude
i v Kozlovicích.
Podmínky výkonu volebního práva a organizaci voleb upravuje zákon č. 491/2001 Sb.
v platném znění. Z něj mimo jiné vyplývá, že:
— funkční období zastupitelstva je čtyřleté;
— právo volit má každý občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhne 18 let a v den
voleb je přihlášen k trvalému pobytu v obci;

— není zbaven způsobilosti k právním úkonům;
— každý volič hlasuje osobně, hlasování probíhá tajným hlasováním.
Nejpozději 3 dny před volbami obdrží všichni občané — voliči v obálkách hlasovací lístky.
Každý volič při vstupu do volební místnosti
předloží volební komisi platný občanský průkaz nebo cestovní pas k prokázání totožnosti.
Jinak mu nebude hlasování umožněno.
V naší obci, která je pro účely voleb rozdělena na 3 volební okrsky, a to:
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č. 1 — hospoda „U Kováčka“
č. 2 — budova obecního úřadu
č. 3 — hostinec „Ve Dvoře“,

Můžete přijít k volebním urnám v pátek (15.
října) v době od 14.00 do 22.00 hod., nebo v sobotu (16. října) od 8.00 do 14.00 hod.

V˘mûna fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
Upozorňujeme občany, aby si nezapomněli včas vyměnit řidičské průkazy, které byly vydány do
31. 12. 2000, protože jejich platnost končí nejpozději 31. 12. 2010.
Jan Kahánek

Sbûr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od úterý 26. října 2010 do středy 27. října 2010 budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat hadry, boty, matrace, díly starého nábytku apod. Tyto
kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad! Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
dne 6. listopadu 2010.
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou přistaveny ve dnech 26. a 27. října 2010
na těchto sběrných místech:
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže —
odbočka k bývalému polesí
Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č p. 153, paní Uhrová, „Pod Lípou“
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 436, pan Vlastimil Krpec
U zastávky ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku čp. 405, paní Pešlová
U sklárny
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“
U pana Pudila, čp. 136 — prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny

Sbûr nebezpeãného odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že v sobotu 6. listopadu 2010 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se nebudou svážet od příjezdových komunikací, ale
z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, ředidla, autobaterie, zářivky, oleje,
asfalt, znečištěné obaly, prošlé nebo nepotřebné léky apod.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD 08.00—08.15 hod.
Horní konec u bývalého obchodu 08.20—08.35 hod.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku čp. 153, p. Uhrová, 08.45—09.00 hod.
U čekárny ČSAD „U Váhy“
09.10—09.25 hod.
Kozlovice u hasičárny 09.35—09.50 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku č. 405, paní Pešlová
10.00—10.15 hod.
U sklárny 10.20—10.35 hod.
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Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“ 10.40—10.55 hod.
U pana Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí) 11.30—11.45 hod.
Měrkovice u hasičárny 11.50—12.05 hod.
Střed obce — obecní zařízení („Vlčkova stodola“) 12.15—12.30 hod.

Místostarosta

Podûkování
Starostovi obce, hasičům a všem občanům, kteří se podíleli na likvidaci požáru v Měrkovicích
17. července 2010. děkuje
rodina Vyvialova

Vítání nov˘ch obãánkÛ
V pátek 11. června jsme v sále obecního
úřadu přivítali nejmladší občánky naší obce.
Pozváno bylo 16 dětí, a to 7 děvčátek a 9 chlapců.

Rodiče dětí obdrželi od obce částku 3 000 Kč,
malý dárek a maminky kytičku.
Za zpestření programu děkujeme souboru
Valášek a jeho muzice.
Za prvních osm měsíců letošního roku se
v naší obci narodilo 22 dětí.
V období od června do srpna se naše obec
rozrostla o tyto nové občánky:
Kristýna Kubečková
David Červenka
Tereza Bartková
Michaela Adamcová
Josef Brázda

David Prašivka
Amálie Sochová
Martina Žáčková
Jan Vašenda
Antonín Cibulec

Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
Naši jubilanti
V měsíci červenci, srpnu a září oslavili významná životní výročí tito naši občané:
pan Miroslav Němec
80 let
paní Emilie Pustková
84 let
paní Rozália Štefková
80 let
paní Marie Tománková
84 let
paní Eugenie Hanzelková
80 let
paní Marie Kociánová
84 let
paní Božena Jurečková
80 let
paní Drahoslava Hubeňáková
84 let
paní Vlasta Lakomá
81 let
pan Václav Jurečka
84 let
pan Josef Tkáč
81 let
paní Marie Pavlíčková
85 let
paní Marie Bordovská
81 let
paní Marie Pattermannová
85 let
paní Růžena Lovásová
81 let
paní Marie Mrkvová
85 let
paní Lenka Pustějovská
81 let
pan Ján Šoltýs
85 let
pan Jan Holub
82 let
paní Vlasta Vyvialová
88 let
pan Antonín Koza
82 let
paní Marta Kahánková
89 let
paní Drahomíra Jarolímová
82 let
paní Štěpánka Machálková
89 let
pan Augustin Zeman
82 let
paní Marie Hlisnikovská
96 let
pan Tomáš Jalůvka
83 let
paní Marie Strakošová
96 let
pan Jaroslav Ulčák
83 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a hodně životního elánu.
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V období od června do září nás navždy opustili:
ve věku 98 let paní Matilda Sysalová
ve věku 79 let pan Jaroslav Zátopek
ve věku 68 let pan Stanislav Mališ
ve věku 39 let pan Martin Fojtík
ve věku 85 let pan František Kocián
ve věku 81 let paní Marie Pustková
Rodinám zesnulých vyjadřujeme touto cestou hlubokou soustrast.

Věra Pustková

Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
09. 10. 2010
09. 10. 2010
10. 10. 2010
10. 10. 2010
14. 10. 2010
23. 10. 2010
23. 10. 2010
27. 10. 2010
06. 11. 2010
13. 11. 2010
13. 11. 2010

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Turistický zájezd — Malá Fatra
Krmášová zábava
Koncert v kostele sv. Michaela
Ondřejnická patnáctka — běh
Zájezd do divadla
Po zarostlém chodníčku
Mejdan 2010
Beseda s psycholožkou
Slavnosti mladých vín
Mejdan 2010
Zájezd do divadla

05. 12. 2010
14. 12. 2010
18. 12. 2010
22. 12. 2010
26. 12. 2010
26. 12. 2010
31. 12. 2010

…
…
…
…
…
…
…

Mikuláš Na Mlýně
Zájezd do divadla
Souznění 2010
Adventní koncert
Turnaj ve stolním tenise
Mejdan 2010
Silvestr ve Valašském pivovaru

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

Zájezdy do divadla v Ostravû
Ve čtvrtek 9. září 2010 jsme zahájili 23. divadelní sezonu. Každý rok od září do června navštívíme
10 představení v divadle A. Dvořáka a J. Myrona. Střídáme žánry — činohra, opera, opereta, balet,
muzikál. Autobus odjíždí od OÚ a po představení zaveze diváky na horní konec obce.
Cena vstupenky 100—130 Kč, jízdné 85 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit: pospechovamarie@seznam.cz, helenatabachova@seznam.cz
Září — prosinec 2010
čtvrtek 14. 10. 2010
balet U 2 – YOU TOO… VY TAKY?
sobota 13. 11. 2010
činohra + opera + balet AMADEUS
sobota 14. 12. 2010
činohra APARTMA V HOTELU PLAZA

Statistick˘ pfiehled kriminality, pfiestupkÛ spadajících
pod obec Kozlovice za období 1. 1. 2010 — 31. 8. 2010
■

■
■
■

I.
evidováno celkem 19 trestných činů — přečinů
Trestné činy proti majetku: 14 případů
krádeže vloupáním do motorových vozidel: 3
krádeže vloupáním do objektů rodinných domů, státních budov, živnostenských objektů: 6
krádeže prosté: 3
podvod: 2
Trestné činy proti životu a zdraví: 2 (ublížení na zdraví)
Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství:
1 (vydírání)
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 2 (maření výkonu úředního rozhodnutí)

8
■
■
■
■
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II.
Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona evidováno celkem 21 přestupků
Přestupky proti majetku: 10
Přestupky proti občanskému soužití: 6
Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: 4
Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi: 1

Policie ČR by ráda zároveň touto cestou informovala občany obce Kozlovice o zvýšené činnosti
policejních cyklohlídek nasazovaných pravidelně v prázdninovém období, zejména za příznivých
povětrnostních podmínek. OOP Palkovice má k dispozici celkově dvě trekkingová jízdní kola, která
pravidelně nasazuje do terénu v rámci obvodního oddělení. Cílem policejních cyklohlídek je především dohled na dodržování pravidel silničního provozu u cyklistů, zejména pak kontrola technického stavu provozovaných jízdních kol, kontrola dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek a v neposlední řadě dohled na dodržování povinnosti nošení
ochranné přilby u cyklistů mladších 18 let. Hlídky na jízdních kolech rovněž provádějí preventivní
činnost v odlehlých, služebním motorovým vozidlům obtížně přístupných chatových oblastech
a v jiných obydlených lesních úsecích. Vzhledem k tomu, že tato činnost policistů má pozitivní
ohlas nejen u občanů obce Kozlovice, budou v ní policisté v rámci možností i nadále pokračovat.
Dále by pak policisté OOP Palkovice informovali všechny občany, že v letním období prováděli
a také v nejbližším období budou policisté provádět důslednější kontroly dodržování pravidel silničního provozu, protože počet neukázněných řidičů na našich silnicích neklesá. V této souvislosti
dojde také k častějšímu nasazování přístroje k měření rychlosti a policisté budou postihovat každého provinilého řidiče v souladu s platnými zákony a dalšími právními normami. Mějme všichni na
paměti, že i dodržování nejvyšší dovolené rychlosti významně napomáhá k budování ještě bezpečnějších Kozlovic.
npor. Ing. Pavel Nesit v.r. vedoucí oddělení
Palkovice č. p. 448
739 41 Palkovice
Tel.: +420 558 656 174
+420 974 732 771
Fax: +420 558 432 159
Email: fmooppalko@mvcr.cz
internet: http://www.pcrfm.cz/stranka/oop-palkovice
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Fotozpravodaj
Opravovali jsme, modernizovali a stavûli
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 24. 5. 2010
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Nepřítomni: 2 členové zastupitelstva (p. Mgr.
Ulčáková, p. Král — omluveni)
1. Územní plán
Platnost stávajícího územního plánu je stanovena do 31. 12. 2010. Dle doporučení Magistrátu města Frýdku–Místku, odboru územního
rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního
rozvoje (pořizovatel územního plánu) schválilo
zastupitelstvo obce na minulém zasedání prodloužení návrhového období do 31. 12. 2015.
Dle metodiky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury ze dne 10. 5. 2010 nelze
platnost územního plánu prodloužit pouhým
rozhodnutím zastupitelstva o prodloužení platnosti. Toto je nutno provést změnou územního
plánu.
V současné době již probíhají práce na pořízení
nového územního plánu, je však málo pravděpodobné, že nový územní plán bude vydán do
konce roku 2010.
V případě, že by do konce roku 2010 nebyl
vydán nový územní plán a změnou stávajícího
územního plánu by nebyla prodloužena jeho
platnost, stavební úřad by po 1. 1. 2011 při povolování staveb vycházel z podkladů vymezených k 1. 9. 1966 — zastavěná část obce — intravilán (vyznačeno v mapách evidence nemovitostí). V některých lokalitách (např. lokalita
Fojtíková) by nebylo možno povolovat stavby.
Z toho důvodu je zastupitelstvu obce předkládán návrh rozhodnout o pořízení změny č. 6,
kterou by byla prodloužena platnost územního
plánu.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení změny
č. 6 územního plánu obce Kozlovice.
Zastupitelstvo obce jmenuje určeným zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem na změně č. 6 územního plánu obce Kozlovice dle § 47 odst. 1, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, starostu obce.
2. Kanalizace
2.1 Informace o výstavbě nové kanalizace
— Byla podepsána smlouva s dodavatelem
včetně předání staveniště (zařízení staveniště na pozemku pro stavbu sběrného
dvora).
— Byl předán časový a finanční harmonogram
stavby (je možno nahlédnout na OÚ). V letošním roce bude realizována stoka F, F1 —
MK Záhumní — směr koupaliště, stoka B1
— MK k lokalitě Červenka, stoka A5 — MK
za ZŠ, stoka C — garáže směr horní konec.
Do Vánoc by měla být realizována stoka
v silnicích III. třídy (po garáže ČSAD,
k Tiché, ke Lhotce).
— Dnes proběhlo jednání s krajským ředitelem
Správy a údržby silnic MSK a vedoucím střediska Frýdek–Místek — přislíbena celoplošná oprava silnice III. třídy v obci.
Při této příležitosti obec upozorní na havarijní stav silnice III. třídy vedoucí do Měrkovic (turistický ruch, je využívána cyklisty —
hrozí nebezpečí úrazu) a zároveň požádá
o možnost opravy této komunikace.
— MZe nám sdělilo, že jsme zařazeni do Návrhu akcí pro tento rok a požádalo nás o předložení Žádosti o evidenci akce.
— KÚ MSK připravuje smlouvu na 10% dotaci
— smlouva je součástí žádosti na Mze.
Zastupitelstvo bere informace o postupu prací
na akci Kozlovice — dostavba stokového systému na vědomí a souhlasí s nimi.
2.2 Schválení smlouvy o budoucím prodeji
Na minulém zasedání byl schválen záměr budoucího prodeje kanalizace, dnes je předkládána
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na
investici „Kozlovice — dostavba stokového systému“. Smlouvu obdrželi všichni členové zastupitelstva, byla probrána na minulém zasedání.

Kozlovice
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 9772
I — 2667/131/10 o uzavření budoucí kupní
smlouvy na investici s názvem Kozlovice — dostavba stokového systému a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
3. Různé
— Prodej staré kanalizace — byla vyhotovena
mapa se zakreslením veškeré stávající kanalizace (splašková i jednotná) a bylo s Sm VaK
Ostrava a. s. dohodnuto odkoupení, musí
schválit představenstvo Sm VaK Ostrava, a. s.
Budou vybírány poplatky za dešťovou kanalizaci?
Kdy bude možno připojovat jednotlivé objekty
na nově vybudovanou kanalizaci?
Pan starosta — dešťová kanalizace není ve správě Sm VaK, poplatky se nevybírají. Obec bude
prodávat pouze splaškovou kanalizaci.
Napojování objektů na novou kanalizaci bylo
projednáno se stavebním úřadem, projekty přípojek bude možno zpracovávat v průběhu výstavby (před kolaudací hlavního řádu). Umístě-
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ní revizní (napojovací) šachtice projedná prováděcí firma s vlastníky rodinných domů.
Informace o postupu připojování jednotlivých
objektů na novou kanalizaci bude zveřejněna
ve Zpravodaji a na internetových stránkách
obce.
— Nový územní plán
Zpracovatelem byl vyhotoven výkres se zakreslením stávajícího stavu a všech požadavků občanů, ve spolupráci se zpracovatelem byly provedeny úpravy — některé požadavky byly vyškrtnuty — volná krajina, problém při napojování na stávající sítě, nezajištění přístupu k pozemku, meliorace,…
V současné době je zpracováno zadání — předáno pořizovateli (MM F–M, odb. ÚR a SŘ),
který zajistí projednání dle stavebního zákona,
po projednání bude předloženo ke schválení
zastupitelstvu obce. Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu bude
zveřejněno na úřední desce, každý může uplatnit u pořizovatele své připomínky.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 14. 6. 2010
Jednání se zúčastnili 4 členové rady, omluvena
Mgr. Minksová Jaroslava

lečných prostor v domech ve vlastnictví obce
schvaluje.

1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Výstavba kanalizace pokračuje dle harmonogramu;
— V rámci rekonstrukce hasičské zbrojnice začala výměna oken, elektro před dokončením.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.

4. Radě byl předložen dopis Klubu filatelistů
Frýdek–Místek, v němž se připomíná blížící se
sté výročí existence pošty v Kozlovicích, a zároveň v něm klub žádá o souhlas, aby mohl použít obecní znak na případnou výrobu jubilejního razítka, a také žádá o finanční podporu ve
výši 5—6 tisíc Kč.
Rada Klubu filatelistů Frýdek–Místek finanční
podporu na výrobu jubilejního razítka neschvaluje a v případě realizace razítka rada souhlasí
s použitím obecního znaku při jeho výrobě.

2. Radě byla předložena žádost pana Pavla Bauera, Baška 279, 739 01 Baška o pronájem sálu
OÚ dne 1. 10. 2010 za účelem uspořádání taneční diskotéky.
Rada pronájem sálu OÚ dne 1. 10. 2010 panu
Pavlu Bauerovi Baška 279, 739 01 Baška schvaluje.
3. Radě byl předložen návrh znění domovního
řádu upravující podmínky a způsob užívání
bytů a společných prostor v domech ve vlastnictví obce (dále jen pronajímatel). Základní
úprava vzájemných práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem.
Rada předložený návrh domovního řádu upravující podmínky a způsob užívání bytů a spo-

5. SMOPO, jejímž členem je i obec Kozlovice,
byla nabídnuta možnost společné účasti na
elektronické aukci cen energií (plyn, elektrika).
Jelikož SMOPO sdružuje 10 obcí, jedná se již
o větší objemy energií, proto tato možnost nastala. Elektronická aukce energií proběhne pod
záštitou SMOPO a vydražených cen energií
mohou využít i příspěvkové organizace jednotlivých obcí.
Rada s provedením výběrového řízení na dodávku energií (plyn, elektro) formou elektronické
aukce prostřednictvím SMOPO souhlasí a pověřuje starostu podpisem potřebných dokumentů.

Kozlovice
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6. Pro vyhlášené výběrové řízení veřejné zakázky — Zajištění střednědobého úvěru na investiční akci „Kozlovice — dostavba stokového
systému“ je potřeba jmenovat pětičlennou
hodnotící komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně pěti náhradníků.
Rada schvaluje hodnotící komisi včetně náhradníků pro výběrové řízení veřejné zakázky
— Zajištění střednědobého úvěru na investiční
akci „Kozlovice — dostavba stokového systému“ v tomto složení:
Členové:
■ Mgr. Jaroslava Minksová, Kozlovice 829
■ Lumír Červenka, Kozlovice 102
■ Ing. František Borák, Kozlovice 761
■ Stanislav Pustka, Kozlovice 119
■ Ing. Kamil Šamárek, Horní nám. 2, 746 01
Opava
Náhradníci:
■ Libor Král, Kozlovice 615
■ Mgr. Hana Ulčáková, Kozlovice 469
■ Lukáš Vašenda, Kozlovice 747
■ Jakub Horáček, Partyzánská 55, 792 01 Bruntál
■ Ing. Miroslav Tofel, Kozlovice 523
7. Pro vyhlášené výběrové řízení veřejné zakázky na dodávku — „Vybavení pro spolkovou činnost — Hasičská zbrojnice Kozlovice“ je potřeba jmenovat tříčlennou hodnotící komisi pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Rada schvaluje hodnotící komisi pro výběrové
řízení na dodávku — „Vybavení pro spolkovou
činnost — Hasičská zbrojnice Kozlovice“
v tomto složení:

■ Ing. Miroslav Tofel, Kozlovice 523
■ Lumír Červenka, Kozlovice 102
■ Ing. Kamil Šamárek, Horní nám. 2, 746 01

Opava
8. Radě byl předložen návrh zásad o tvorbě
a čerpání fondu oddávajícím zastupitelům
a pracovníkům matriky obce. Jedná se o fond
na úpravu zevnějšku při svatebních obřadech,
vítání občánků a pod. V současné době se jedná
o cca 20 obřadů ročně, které probíhají vesměs
o sobotách a nedělích v dopoledních i odpoledních hodinách.
Rada s předloženým návrhem zásad o tvorbě
a čerpání fondu oddávajícím zastupitelům
a pracovníkům matriky obce souhlasí a postupuje ke schválení Zastupitelstvu obce Kozlovice.
9. Radě bylo předloženo oznámení ZŠ a MŠ
Kozlovice o změně cen obědů a svačinek pro
cizí strávníky od 1. 7. 2010 a od 1. 9. 2010
o změně cen pro žáky ZŠ, viz příloha zápisu
Rady obce Kozlovice.
Dále ZŠ a MŠ Kozlovice předložila dodatek ke
směrnici — Pronájem — ceník o pronájmu přenosného dataprojektoru HP7112 za cenu 200
Kč/den.
Rada oznámení ZŠ a MŠ Kozlovice o změně cen
obědů a svačinek pro cizí strávníky od 1. 7. 2010
a od 1. 9. 2010 o změně cen pro žáky ZŠ schvaluje.
Rada dodatek ke směrnici ZŠ a MŠ Kozlovice —
Pronájem — ceník o pronájmu přenosného dataprojektoru HP7112 za cenu 200 Kč/den
schvaluje.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 25. 6. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Radě byla předložena smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „Kozlovice — dostavba stokového systému“ (dále jen „projekt“), maximálně
však ve výši 8 730 000 Kč.
Rada obce rozhodla o přijetí dotace na realizaci
projektu „Kozlovice — dostavba stokového
systému“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje

ve výši maximálně 8 730 000 Kč a uzavření
smlouvy dle předloženého návrhu.
2. Radě byl předložen návrh k darování poškozeného Notebooku Compaq 6820s Základní
a Mateřské škole Kozlovice.
Rada dar — Notebook Compaq 6820s, Typ:
T2310/2GB, Inventární. číslo 19/279 Základní
a Mateřské škole Kozlovice schvaluje.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 28. 6. 2010
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Nepřítomni: 2 členové zastupitelstva — omluveni

1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minula jsou splněna.

Kozlovice
— Probíhá projednání zadání nového územního plánu, zveřejněno na úřední desce, na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání, a ten bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce. Bude
následovat další fáze pořízení ÚP — návrh
územního plánu.
— Změna č. 6 — viz bod 6.4 programu.
— Kanalizace — výstavba probíhá dle harmonogramu, jednání ohledně možnosti postupného napojování objektů na ucelené
části kanalizace — Sm VaK, stavební úřad,
vodoprávní úřad — navrhne postup, občané
budou včas informováni — Zpravodaj, internet.
— Bylo vypsáno výběrové řízení na poskytnutí
úvěru 25 mil. Kč na financování investiční
akce Kozlovice — dostavba stokového systému, lhůta pro podání nabídek 2. 7. 2010 do
9.00 hodin, v 10.00 hodin proběhne otevírání
obálek s nabídkami.
— Krajské zastupitelstvo schválilo 10% dotaci na
kanalizaci — dnes byla podepsána smlouva.
— Účast zastupitelů na kontrolních dnech je
možná — jednou za 14 dnů — úterý, 13.00
hodin na OÚ.
— Pracovník obce p. Kahánek je pověřen poskytováním informací ve věci výstavby kanalizace a pomoci občanům při vyřizování příslušného povolení na domovní přípojku podle
stavebního zákona — informace bude zveřejněna ve Zpravodaji.
— Hasičárna — výstavba probíhá dle harmonogramu, předpoklad dokončení do 31. 8. 2010
platí.
— Ceny obecních pozemků — připravil pan Ing.
Borák, obdrželi všichni členové zastupitelstva, pan starosta doporučuje, aby bylo předloženo ke schválení až novému zastupitelstvu.
— Opravy komunikací v Měrkovicích
Zastupitelstvo obce si vyhradilo rozhodovat
o opravách místních komunikací.
Na opravy komunikací je v rozpočtu na rok
2010 na paragrafu 2212 počítáno s částkou
1,5 mil. Kč. Obec již několik let eviduje požadavky a následné urgence občanů místní
části Měrkovice o opravy komunikací.
Ve špatném stavu jsou především tyto komunikace:
— komunikace k RD č. 736, 781;
— komunikace od zvoničky směr Mniší
(komunikace je poškozena zřejmě půso-
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bením spodní vody, oprava bude vyžadovat větší náklady);
— komunikace k RD č. p. 250;
— komunikace — točna — k rodinnému
domu č. p. 752;
Dle finančních možností obce byl předložen
návrh provést opravy komunikace k č. p. 736,
781 a k č. p. 250, předpoklad realizace —
podzim 2010.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
Pan starosta předal slovo ředitelce Základní
školy a Mateřské školy Kozlovice, aby přítomné
seznámila s postupem prací na generální opravě elektroinstalace v budově MŠ.
Práce byly zahájeny, MŠ je uzavřena, od 28.
června probíhá prázdninový provoz — je otevřena 1 třída v budově ZŠ. Ukončení prací se
předpokládá do konce července, od 1. 9. 2010
bude zahájen běžný provoz v MŠ. V provozu
budou 4 oddělení (3 oddělení v budově MŠ, 1
oddělení v budově ZŠ).
Díky tomu, že bude otevřeno další oddělení MŠ,
mohly být přijaty všechny děti (kromě těch,
které nedovršily věku 3 let).
2. Prodej obecních pozemků
Jedná se o pozemky v horní části obce za garážemi ČSAD. Záměr prodeje byl schválen a zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 1856/22 k. ú. Kozlovice o výměře 196 m2. Cena 100 Kč/m2 a náklady na geodetické práce.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 1856/21 k. ú. Kozlovice o výměře 182 m2. Cena 100 Kč/m2 a náklady na geodetické práce.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 1856/19 k. ú. Kozlovice o výměře 178 m2. Cena 100 Kč/m2 a náklady na geodetické práce.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních
pozemků parc. č. 1856/18, 1856/17 a 3991/11
k. ú. Kozlovice o celkové výměře 320 m2. Cena
100 Kč/m2 a náklady na geodetické práce.
3. Závěrečný účet SMOPO za rok 2009
Závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice byl zveřejněn na úřední desce, obdrželi jej všichni členové zastupitelstva, bližší
informace podal pan starosta.
Zastupitelstvo obce bere závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice na vědomí.
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4. Závěrečný účet obce za rok 2009
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce
za rok 2009 zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi jej všichni
členové zastupitelstva.
Při projednávání závěrečného účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkum hospodaření provedl Krajský
úřad Moravskoslezského kraje Ostrava. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
a souhlasí s celoročním hospodařením obce za
rok 2009, a to bez výhrad.

6.4 Schválení zadání změny č. 6 ÚP obce Kozlovice
Obsahem změny č. 6 je prodloužení platnosti
stávajícího územního plánu obce do konce
roku 2015. Návrh zadání změny č. 6 byl zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání změny č. 6
územního plánu obce Kozlovice.

5. Rozpočtové změny
Návrh na úpravu rozpočtu obdrželi všichni členové zastupitelstva. Byly provedeny úpravy jednotlivých položek a paragrafů dle současného
stavu vývoje. Data jsou k 31. 5. 2010. Bližší informace podal pan starosta.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny dle předloženého návrhu v celkové výši
1 058 890 Kč.

Paní ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice
V minulém roce podávala příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kozlovice žádost o dotaci do ROP
na modernizaci školy, oblast 4.1 Rozvoj venkova — projekt Modernizace vybavení Základní
školy a Mateřské školy Kozlovice, příspěvkové
organizace“. Žádost nebyla úspěšná, dotace nebyla přidělena.
ZŠ a MŠ Kozlovice obdržela nabídku firmy,
která zpracovávala dokumentaci na tuto akci,
na přepracování PD zdarma.
Paní ředitelka předkládá zastupitelstvu obce ke
zvážení a rozhodnutí, zda nechat přepracovat
PD a znovu požádat o dotaci. V případě přiznání dotace může její výše činit až 92 % uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo musí souhlasit s podáním žádosti o dotaci a s předfinancováním projektu z rozpočtu obce. Celý projekt je nutné předfinancovat — částka cca 8 mil. Kč.
Po diskuzi se zastupitelstvo shodlo na tom, že
obec má v současné době další důležité záměry
(zateplení MŠ, kanalizace,…) a že především
nemá finance na předfinancování projektu.
Paní ředitelce bylo navrženo počkat na rozhodnutí o výši přidělené dotace na kanalizaci –
předpoklad 8/2010 a prověřit možnost poskytnutí úvěru příspěvkové organizaci na předfinancování akce.

6. Různé
6.1 Zřízení fondu na úpravu zevnějšku
V souvislosti s novou obřadní síní a vybudováním areálu Na Mlýně přibylo mnohonásobně
obřadů. Rada navrhuje, po vzoru jiných obcí,
zřídit tzv. Fond na úpravu zevnějšku. Zřízení
fondu, jeho tvorba a čerpání náleží do pravomoci zastupitelstva obce. Zásady o tvorbě a čerpání
fondu obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení Fondu na
úpravu zevnějšku, zásady pro jeho tvorbu a čerpání dle předloženého návrhu. Při prvním čerpání budou zohledněny všechny obřady konané v letošním roce.
6.2 Zápis kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere zápis kontrolního výboru na vědomí.
6.3 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2010—2014
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva pro nové volební období.
Zastupitelstvo obce stanovuje pro volební období 2010—2014 patnáctičlenné zastupitelstvo.

6.5 Zápis finančního výboru
Zápis finančního výboru předložil a seznámil
s ním předseda finančního výboru.
Zastupitelstvo obce bere zápis finančního výboru na vědomí.
Diskuse:
Pan starosta — požádal finanční výbor o spolupráci při zpracování finančního výhledu.
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Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 7. 7. 2010
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Radě byla předána zpráva hodnotící komise
zřízené pro otevírání obálek a pro posouzení
a hodnocení nabídek v předmětu zakázky —
Zajištění střednědobého úvěru na investiční
akci „Kozlovice — dostavba stokového systému“ (zpráva hodnotící komise tvoří přílohu zápisu). Základním kritériem pro zadání a hodnocení nabídek byla zvolena nejnižší nabídková
cena. Nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria
předložil uchazeč:
Nabídka č. 1
firma: Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4
Nabídnutá cena zakázky 3 199 064,70
Rada na základě doporučení hodnotící komise
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné
zakázky — Zajištění střednědobého úvěru na
investiční akci „Kozlovice — dostavba stokového systémuů nabídku firmy Česká spořitelna,
a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
2. Radě byla předána zpráva hodnotící komise
zřízené pro otevírání obálek a pro posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku: „Vybavení pro spolkovou
činnost — Hasičská zbrojnice Kozlovice“ (zpráva hodnotící komise tvoří přílohu zápisu). Základním kritériem pro zadání a hodnocení nabídek byla zvolena nejnižší nabídková cena.
Nejvýhodnější nabídku dle tohoto kritéria
předložil uchazeč:
Nabídka č. 1
Firma: Bronislav Krpec, Truhlářství, Kozlovice
863, 739 47 Kozlovice;
Nabídnutá cena zakázky: 387 450 Kč.
Rada na základě doporučení hodnotící komise
schvaluje jako nejvýhodnější nabídku veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku: „Vybave-

ní pro spolkovou činnost — Hasičská zbrojnice
Kozlovice“ nabídku firmy Bronislav Krpec, Truhlářství, Kozlovice 863 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3. Radě byla předložena žádost o pronájem nevyužité místnosti v objektu č. p. 350 o rozměrech
1×1 m, kterou by využila pro uskladnění zavařenin a ovoce. V jejím bytě takovéto místo není.
Rada schvaluje pronájem místnosti o rozměrech
cca 1 m2 k bytu č. 2 v obecním domě č. p. 350.
4. Radě byl předložen Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 20. 4. 2010 mezi obcí Kozlovice
a firmou EKOBAU INVEST a. s., Podolská 156,
747 41 Hradec nad Moravicí na realizaci zakázky „Modernizace hasičské zbrojnice — podpora
spolkových a volnočasových aktivit v Kozlovicích“. Dodatek tvoří přílohu zápisu Rady.
Rada s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
20. 4. 2010 mezi obcí Kozlovice a firmou EKOBAU INVEST a. s., Podolská 156, 747 41 Hradec
nad Moravicí souhlasí a pověřuje starostu jeho
podpisem.
5. Radě byla předložena smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí
Kozlovice a obcí Palkovice v obsahu budoucího
závazku, že povinný (obec Kozlovice) souhlasí
s projektem stavby „Splašková kanalizace Palkovice místní část Myslík, včetně čištění odpadních vod na stávající ČOV Kozlovice“ a že souhlasí, aby na pozemky p. č. 258/22, 258/6, 3933,
4096 a 3907/7, na které dal souhlas, bylo zřízeno a provozováno podzemní vedení kanalizace.
Věcné břemeno bude uzavřeno na dobu neurčitou.
Rada s předloženou smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí
Kozlovice a obcí Palkovice souhlasí a pověřuje
starostu jejím podpisem

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 25. 8. 2010
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Nepřítomni: 2 členové zastupitelstva — omluveni
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minula jsou splněna
— jsou připraveny smlouvy na prodej pozemků na horním konci.
— Kanalizace — výstavba probíhá dle harmonogramu, obec obdržela dotaci z MZe ve

výši 45 % uznatelných nákladů — 33 335 tis.
Kč + dotaci na úhradu úroků z úvěru, zítra
bude osobně na MZe převzato rozhodnutí
o přidělení dotace (bližší informace — bod
5. Různé).
— Hasičárna — výstavba probíhá dle harmonogramu — v pátek 27. 8. 2010 proběhne
předání stavby.
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— Soud — žalobce Ing. Rodzenák proti obci
Kozlovice (kauza z roku 1998) — Krajský
soud v Ostravě na základě odvolání Ing.
Rodzenáka zrušil rozsudek Okresního
soudu ve Frýdku–Místku — procesní chyby
(do usnesení je možno nahlédnout na OÚ,
k dispozici je rovněž vyjádření právního zástupce obce).
— Objekt bývalého skladu zdravotního materiálu ve vlastnictví ČR — Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových — připravuje se prodej této nemovitosti. Pro obec by
to byl vhodný objekt pro vybudování technického zázemí obce, sběrný dvůr… V současné době však obec nevlastní dostatek finančních prostředků, aby mohla tuto nemovitost zakoupit.
— Správce vodního toku — Lesy ČR, Správa
toků — oblast povodí Odry se sídlem ve
Frýdku–Místku prostřednictvím vybrané
firmy — Lesostavby Frýdek–Místek — zahájí v příštím týdnu udržovací práce na vodním toku Ondřejnice — odstranění nánosů
(úsek dolní konec — před mostem na Myslík — splav naproti cukrárny).
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Úvěr na kanalizaci
Na poskytovatele úvěru proběhlo výběrové řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
osloveno bylo 5 finančních ústavů, nabídku podaly dva peněžní ústavy — Komerční banka a. s.
a Česká spořitelna a. s. Výhodnější podmínky nabídla Česká spořitelna — nižší cena (celková
cena úvěru — součet úrokových a neúrokových
nákladů byla jediným hodnotícím kritériem).
Výběrová komise proto doporučila nabídku
České spořitelny a. s.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru ve
výši 25 mil. Kč od České spořitelny a. s. na financování akce Kozlovice — dostavba stokového systému a pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy.
3. Územní plán
Magistrát města Frýdku–Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu jako pořizovatel
nového územního plánu předložil ke schválení
zadání nového územního plánu Kozlovice po
projednání dotčenými orgány. V další fázi bude
probíhat zpracování a projednání vlastního návrhu nového územního plánu.

Kozlovice
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené zadání nového územního plánu Kozlovice.
4. Rozpočtové změny
V souvislosti se schválením poskytnutí dotací
na Modernizaci hasičské zbrojnice, kanalizaci
a úvěrem na kanalizaci je potřeba provést úpravu rozpočtu dle předloženého návrhu (obdrželi
všichni členové zastupitelstva). Vysvětlení k navrhovaným úpravám rozpočtu podal pan starosta.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové změny (viz příloha zápisu) v celkové
výši 32 165 000 Kč.
5. Různé
— Pan starosta podal informace o postupu výstavby kanalizace, o řešení vzniklých problémů, připomínek a dotazů občanů (pracují čtyři pracovní čety, tři čety zajišťují výstavbu hlavního řádu, jedna četa odbočky;
dokončené úseky — stoka K — směr Lhotka,
stoka F, F1 — ke koupališti, stoka B1 — lokalita Červenka; úprava povrchu dokončených
úseků hlavní silnice — po provedených tlakových a kamerových zkouškách budou výkopy po řádném zhutnění zaasfaltovány;
umístění světelných signálů před mostem
u č. p. 357 není z důvodu výstavby kanalizace — byl zjištěn havarijní stav mostu, do
doby opravy, případně výstavby nového
mostu (zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje) je prozatím řešeno provozem
pouze v jednom pruhu, místní komunikace
od garáží směr horní konec je uzavřena —
objížďka, nejde jinak řešit — úzká komunikace).
Pan starosta pozval všechny přítomné na obecní slavnost Den obce dne 11. 9. 2010.
— Ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice znovu předložila zastupitelstvu obce požadavek na vyslovení souhlasu s obnovením podání žádosti
o dotaci na projekt Modernizace vybavení
Základní školy a Mateřské školy Kozlovice,
příspěvková organizace (projekt zahrnuje
modernizaci vybavení učeben, které odpovídá současnému vývoji a moderním vyučovacím metodám, zavádění informačních
a komunikačních technologií do výuky). Záměrem je vytvořit žákům školy srovnatelné
kvalitní školní prostředí pro výchovný
a vzdělávací proces. Stávající vybavení učeben a školy zastarává, a pokud se bude modernizace odkládat, bude vyžadovat vyšší
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potřebu finančních prostředků z obecního
rozpočtu. Ředitelka si je vědoma skutečnosti, že v současné době obec musí řešit další
důležité projekty a že nemá k dispozici dostatek finančních prostředků. Přesto by
chtěla žádost o dotaci podat, protože se
jedná o poslední výzvu vztahující se k této
problematice. Projekt je nutno přepracovat
a zefektivnit vynaložené finanční prostředky — snížení z původních 8 mil. Kč na cca 6
mil. Kč (dotace z rozpočtu Regionální rady
činí 85 % celkových způsobilých výdajů, 15 %
zajistí příjemce dotace). Termín pro přijímání žádostí je stanoven do 8. října 2010.
V případě poskytnutí dotace by obec na
předfinancování projektu nemusela žádat
o úvěr, je možno využít tzv. modifikovanou

platbu (žádá se po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace).
Modernizaci učeben je také možno řešit postupně s navyšováním rozpočtu školy.
Aby mohlo zastupitelstvo obce rozhodnout
o vyslovení souhlasu s podáním žádosti,
musí znát reálnou cenu projektu. Ředitelce
školy bylo doporučeno, aby nechala vypracovat technické řešení projektu a následně
oslovila známé firmy k předložení cenové
nabídky. Zasedání zastupitelstva obce se
bude konat do konce září 2010, zde by
mohlo být o této věci rozhodnuto.
— Pan Libor Král pozval přítomné na 37. ročník pohárové soutěže v požárním sportu
O pohár starosty obce Kozlovice v sobotu
dne 4. září 2010.

Ze života školy
Matefiská ‰kola
V letošním školním roce počet nově přihlášených dětí značně převýšil kapacitu MŠ, a tak
vznikl problém, kam co největší počet dětí
umístit. Prostory pro hernu, místo na spaní
i stravování se našly v budově ZŠ. Po potřebných úpravách — zakoupení lehátek, povlečení, hraček, pomůcek a po schválení hygienikem
jsme zde umístili 22 dětí, o které se starají dvě p.
učitelky, p. kuchařka a p. uklízečka. Bylo třeba
také rozšířit tým pedagogických pracovníků,
a proto byly přijaty 2 nové p. učitelky — p. Ivana
Bražinová a p. Zuzana Sucháncová.
Tak jako v loňském školním roce, i letos budeme s dětmi pracovat podle školního vzdělávacího programu „Stavíme svět z kostiček“.
Jeho záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, jeho
individuality, jeho vzdělávacího potenciálu
s pozitivním vztahem vůči sobě i ostatním
lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci,
k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům.
Snažíme se o to, aby se dětem u nás líbilo,
proto mezi každodenní činnosti zařazujeme zajímavé akce např. divadelní představení v divadle loutek v Ostravě nebo přímo v naší MŠ, plánujeme plavecký a lyžařský výcvik (dle zájmu),
mikulášskou a vánoční nadílku, besídky, karneval, besedy, exkurze a výlet.

Nadále bude pracovat kroužek „Hezky česky“
a „Barevná angličtina“ v budově MŠ i ZŠ a nově
keramický kroužek ve třídě v ZŠ.
V době od 6.00 do 16.00 se o děti starají:
1. třída Motýlci
— učitelka Lenka Eliášová
učitelka Pavla Košťálová
2. třída Sluníčka — učitelka Lidmila Bělunková
učitelka Miroslava Jedličková
3. třída Berušky
— učitelka Lucie Halamíčková
učitelka Zuzana Sucháncová
4. třída Skřítci
— učitelka Petra Mikesková
učitelka Iva Bražinová
Ředitelka:
Mgr. Hana Ulčáková
Vedoucí učitelka:
Lenka Eliášová
Vedoucí kuchyně:
Monika Klegová
Kuchařky:
Marcela Eliášová
Hanka Lassáková
Školnice, topič:
Marie Pustková
Uklízečka:
Lenka Žáková
Poděkování
Děkujeme panu Josefu Zemanovi st. a Josefu
Zemanovi ml. za sponzorování a výměnu domácích telefonů v celé budově MŠ.
Lidmila Bělunková, Miroslava Jedličková
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Valašská dědina
Matylda Sysalová
„Dnes už ani nevím, jak jsem se vlastně
k psaní dostala. Zprvu to byly jen malé básničky, články a povídky…
Uplynulo několik roků. Byla jsem pozvána
v Kozlovicích do vlastivědného kroužku, kde
jsem přečetla něco ze svých zápisků. Pan učitel
Jan Boháč, vedoucí kroužku, mi řekl, že je to
dobré, a ať píšu a píšu…
A tak v říjnu 1999 vychází ve spolupráci s Turistickým oddílem mládeže Žlutý kvítek z Palkovic moje první knížka „Vyprávěnky zpod Králové hory“. Zpočátku to bylo jen dvacet kusů, později dalších deset… Dnes je jich po okolí rozseto přes stovku. A nejen po okolí, některé putovaly i za hranice okresu a kraje, dokonce až do
Francie a Brazílie.
Nikdy mě nenapadlo, že by se moje zápisky
dostaly mezi lidi. Psala jsem spíše pro radost,
pro mé vnuky, pravnuky a pravnučky, aby viděli, jak se kdysi na Králové hoře žilo. Na tom, že
moje drobné knížečky vyšly má velkou zásluhu
moje přítelkyně Anděla Petrová z Myslíku. Ta
mě stále pobízela, ať své zápisky uspořádám do
knížky, že by to byla škoda neudělat, protože to
už nikdo jiný nenapíše.“
S povídkami paní Sysalové se můžeme setkat
v publikacích „700 let valašské obce Kozlovice“,

„Pohlednice z Palkovic“, „Historie Lhotky zpod
Ondřejníka do roku 2000“, v knize Jiřiny a Jaromíra Poláškových „Pověsti a legendy Moravy
a Slezska“. Několik jejich povídek jste si mohli
přečíst také v našem Zpravodaji.
Poslední vzpomínka
„Ještě dlouhým pohledem přeletěla věnec
modravých hor. Její oči se zastavily na Radhošti,
jako tečku viděla na vrcholu hory kapli svatého
Cyrila a Metoděje. Scvrklé ruce se sepjaly k díkuvzdání — modlila se za všechny, za celý svět…
Jak krásný a naplněný byl její život, taková
byla i její smrt. Citlivá a jímavá duše stařenky
vznesla se nad vrcholky valašských hor až
k nebi, kde dohasínalo veliké slunce. Z dálky
bylo slyšet zvony…“
Paní Matylda Sysalová zemřela 28. června
2010 ve věku 99 let.
„Paměť lidská je vratká, chabá, nemá dlouhého trvání, trvale však žijí písemné záznamy…“
(ze zakládající listiny Kozlovic r. 1294)
V článku byly použity úryvky z knihy paní
Matyldy Sysalové „Vyprávěnky, básně a paměti
zpod Králové hory“, která obsahuje všech jejich
jedenáct dílčích knížek.
Připravil Jiří Peloušek

Vojvoda slaví 40
(dokončení z minulého Zpravodaje)
Během své existence jsme absolvovali
mnoho vystoupení na nejrůznějších festivalech, slavnostech, okresních či krajských přehlídkách a koncertech po celé republice.
K nejvýznamnějším patřil koncertní pořad
Ó radost má v Praze na Žofíně v rámci oslav 100.
výročí Národopisné výstavy českoslovanské
v roce 1995, který byl součástí cyklu českého
a moravského folklóru mezinárodního festivalu
Pražské jaro 1997. Během roku se v naší republice koná množství folklorních festivalů, mnohé
již s dlouholetou tradicí. Valašský vojvoda měl
možnost vystoupit na mnohých z nich. Jmenujme Slezské dny v Dolní Lomné, Rožnovské slav-
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nosti, nám nejbližší Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce, světoznámý MFF ve Strážnici,
kde v roce 2004 byl udělen titul laureát festivalu
sólistce Petře Klementové-Žáčkové a dívčímu
pěveckému sboru za výjimečný vokální projev,
dále MDF Strakonice, MFF Šumperk, Karlovy
Vary, F – Scéna Brno, Folklor bez hranic a Třebovický koláč v Ostravě, Viktoriánské slavnosti
v Chomutově, Babí léto ve Valašském Meziříčí,
Pražský jarmark, atd. Soubor je stálým účastníkem a každoročně i spolupořadatelem mezinárodního festivalu adventních a vánočních
zvyků, koled a řemesel Souznění. V roce 2005
byl nominován na cenu FOSKAR v kategorii
„soubor roku“.
Svými vystoupeními jsme zaujali posluchače
a diváky nejenom u nás, ale i v zahraničí — v bývalé NDR a Jugoslávii, Bulharsku, Holandsku,
Řecku, Polsku, Turecku, Francii, Španělsku, Maďarsku, Vatikánu, Ukrajině, Slovensku, Japonsku, Kypru a naposledy v roce 2009 v Jordánsku.
Některé ze zmíněných zemí jsme navštívili i vícekrát. Ze soutěžních festivalů jsme si přivezli
nejedno ocenění. K těm nejvýznamnějším patří
z festivalu Ziem Górskich v polském Zakopaném v roce 1992, cena v kategorii stylizovaných
souborů „stříbrná valaška“ za pásmo Jaro v Beskydech, 2. místo v soutěži zbojnického tance
odzemek a cena muzice za hudební a pěvecký
projev. Opět v Zakopaném, tentokrát v roce
2001, „bronzová valaška“ za pásmo Vojna a svatební veselí. Dále laureát festivalu Koljada na
Ukrajině v roce 2002 a cena z polského festivalu
Týden beskydské kultury (TKB) z roku 2008 za
„tradiční obsazení kapely a interpretaci hudby
a zpěvu ve správném stylu“.
Mezi nejdůležitější a nejzajímavější zahraniční výjezdy patří cesty do Vatikánu, Japonska
a Jordánska. Ve Vatikánu jsme se v prosinci roku
1999 (těsně před vánočními svátky) podíleli na
slavnostním programu při předávání vánočního
stromu z ČR Svatému otci Janu Pavlu II. Vrcholem náročného, ale velmi zajímavého měsíčního turné po Japonsku v červnu roku 2005 bylo
vystoupení v programu Českého národního dne

na Světové výstavě Expo v Nagoii v prefektuře
Aichi. Nejčerstvější zážitky jsou z multižánrového Jordan festivalu v Jordánsku v roce 2009.
Důležitá je pro nás také dlouholetá spolupráce s médii, a to nejen s rozhlasem a televizí, ale
i s tiskem. V hudebním studiu I. Českého rozhlasu Ostrava byly natočeny zatím všechny snímky
pro CD Písně a tance z lašsko-valašského pomezí, Koleda je ve Vánoce, Slunečko vychodi, Gajdovali gajdoši z Moravy a Slezska a Sedm divů
Slezska. Poměrně bohatá spolupráce s Českou
televizí vyústila v natočení pořadů Zpívánky, Vonička z domova, Folklorika… Role komparzistů
se členové souboru zhostili ve filmech Lev
s Bílou hřívou, Tajemný hrad v Karpatech, Byla
láska a v pohádce Dřevěná Marika. Pod vedením
režiséra Zdeňka Flídra jsme se výrazně podíleli
na natáčení hudebních dokumentů Hukvaldské
studánky — Leoš Janáček a lidová píseň a Vítězslav Novák a lidová píseň.
Tradiční oblíbenou akcí začátku každého
roku je Valašský bál, který se koná vždy třetí lednovou sobotu v Kozlovicích. Příprava nebývá
jednoduchá. Soubor se snaží o to, aby každý
ples přinesl něco nového v půlnočním předtančení, ve výzdobě atd. Po plesové sezóně a předtančeních na plesech v okolí následují nejrůznější vystoupení na folklorních festivalech nebo
na koncertech, obecních slavnostech apod.
Prázdniny někdy zpestří zahraniční zájezd
nebo alespoň několikadenní tuzemský festival,
na sklonku podzimu se pomalu začínají nacvičovat koledy, vánočními koncerty pak celý
„souborový rok“ vrcholí.
„Souboráci“ vždy byli a budou jedna rodina.
Scházíme se i mimo zkoušky a vystoupení, společně jezdíme na dovolené, slavíme narozeniny,
silvestry a dodržujeme určité tradice — stavění
a kácení máje, šmigrust, koledování, zabijačku…
Tak to ve Valašském vojvodovi chodí s různými obměnami — co se týče počtu vystoupení,
zájezdů, tanečního i muzikantského obsazení
— už čtyřicet let a doufejme, že minimálně ještě
jednou tolik bude.
Markéta Velká

Vojvoda laureátem StráÏnice
Hodnotící komise 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2010“ udělila titul Laureát MFF Strážnice 2010 — souboru
Valašský vojvoda z Kozlovic za zpracování

a provedení tématu světců — v pořadu „Za nebeskou bránou. Od Hromnic do svatého Jána“.
Po několikaleté pauze jsme jeli do Strážnice
nejen jako diváci, ale především jako účinkující.
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Vystupovali jsme v pořadu autorky PhDr. Anny
Hrčkové „Za nebeskou bránou. Od Hromnic do
svatého Jána“ spolu s komorním kvartetem P. J.
Vejvanovského z Nového Jičína a se sólisty štramberského chrámového sboru. V hodinovém
programu se střídaly písně z duchovního a lidového prostředí zpracovávající tématiku světců,
které si v církevním kalendáři připomínáme od
Hromnic až do svatého Jana Křtitele. Strážnické
premiéře předcházela náročná práce spojená
s napsáním hudebního aranžmá a následným
několikaměsíčním nácvikem celého repertoáru.
Náš pořad začal v sobotu 26. června v kostele
sv. Martina ve Strážnici v devět hodin ráno. Před
tím proběhla ještě poslední krátká zkouška
s přípravou mikrofonů, protože pořad natáčel
Český rozhlas Ostrava a NÚLK ve Strážnici pořizoval také video záznam. Kostel se plnil velmi
pozvolna, ale naše obavy z „přesilovky“ účinkujících se naštěstí nenaplnily. Brzy si diváci neměli kam sednout. Pár minut po deváté jsme
odhodlaně nastoupili před oltář „na scénu“…
a po hodině soustředěného projevu jsme si
mohli s úlevou oddechnout, že je všechno ÚSPĚŠNĚ za námi. Odměnou za náročnou přípravu, která se neobešla bez náročné práce, nám
byl dlouhý závěrečný potlesk „ve stoje“ a přede-

vším pěkný pocit a silný zážitek z provedeného
koncertního pořadu, který jsme sdíleli jako
účinkující i jako posluchači. Ještě 15 minut po
koncertě jsme mohli vidět u řady diváků i odborníků slzy v očích dojetím. Naše cimbálová
muzika, sólisté a sbor si ocenění Laureát MFF
Strážnice 2010 velice váží, neboť tento festival
patří nejenom u nás, ale v celém světě k nejprestižnějším. Závěrem vybíráme několik slov
z citace odborníků:
„Hudební pořad v kostele na téma světců
přesně naplnil záměr — ukázat na tvůrčí přístup ztvárňování nebeské osobnosti dvěma
prostředími — lidovým a církevním. Obsahem
i provedením odkryl čistotu a myšlení lidí na
téma „tam za nebeskou bránou“. Myšlenka
velmi dobrá, průvodní slovo odborné a zároveň
poutavé. Sled a výběr byl řazen časově od
Hromnic do svatého Jána. Zajímavé bylo pohybové ztvárnění příběhu svaté Doroty. Provedení
a zpracování odpovídá prostředí kostela, působí jako očista a diváci pořad ocenili dlouhým
potleskem ve stoje.“
Tolik slova hodnotící komise 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice
2010“. Za soubor Valašský vojvoda
Markéta Velká

SOUZNùNÍ 2010
(v roce 2010 — 12. ročník)
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel.
(International Festival of Advented and Christmas traditions,
noels and handicrafts CONSONANCE).
16.—19. 12. 2010 — Ostrava, Beskydy, Kozlovice, Václavovice…
Souznění — mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel se koná
poslední adventní víkend hned na několika místech Moravskoslezského kraje. Bohatý program
nabízí v předvánočním čase po čtyři dny od čtvrtku do neděle nejenom koncerty a představení
v zajímavých prostorách (kostely, koncertní sály, exteriéry, Stodolní ulice s klubem Templ
v Ostravě, atd.), ale také doprovodné výstavy, umělecká řemesla, filmová představení a slavnostní
mši svatou. Součástí je i oblíbený Vánoční jarmark s následným zvykoslovným programem
a prodejem regionálních specialit v Kozlovicích. Premiérově vznikne nová scéna v kostele
sv. Václava ve Václavovicích. Festival, který je ojedinělou mezinárodní přehlídkou tohoto typu,
vrcholí nedělním představením výrobků uměleckých řemeslníků a Galakoncertem v Domě
kultury města Ostravy.
Více na www.souzneni-festival.cz

Zdeněk Tofel, Ostrava 12. 9. 2010
e-mail: tofel.zdenek@o2active.cz
mobil: +420 604 245 814
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V˘zva

Nabízíme možnost prezentace hudebníků, zpěváků i tanečníků různých žánrů a řemeslníků,
především z Kozlovic a blízkého okolí, na multižánrovém mezinárodním festivalu Souznění
2010, který proběhne 18. 12. 2010. Sólisté nebo soubory vystoupí v rámci obchůzky na pódiích
v průběhu dopoledne. Také pro řemeslníky bude během dopoledne připraven prostor v sále,
případně venku ve stánku, nebo na otevřeném prostranství.
Dotazy a nabídky vyřizují:
paní Jana Foltýnová mob. 608 381 902, produkční, jana.foltynova@seznam.cz
pan Jaroslav Vašenda mob. 721 222 633, tel. 558 697 205, vasenda@kozlovice.cz
Jaroslav Vašenda

Valá‰ek na Vychylovce
Během letních měsíců probíhá každoročně
mnoho folklorních akcí a festivalů a Valášek se
letos nejedné akce zúčastnil. Soubor vystoupil
v Lipníku nad Bečvou, ve Frenštátě pod Radhoštěm i ve Lhotce pod Ondřejníkem na Sochových slavnostech a mezi naše „top“ vystoupení
můžeme zařadit celodenní výjezd na Slovensko.
V neděli 11. 7. 2010 jsme se představili
v Muzeu kysucké dědiny v Nové Bystrici — Vychylovce. Kulturní program „Pozdrav od susedov“ jsme zahajovali půlhodinovým blokem našich nejlepších čísel, dále vystoupil folklorní
soubor Gorole z Mostů u Jablunkova, DFS Kel-

čovan a soubor Kysučan z Čadce. Krásné slunečné počasí přilákalo do skanzenu víc než 400 návštěvníků. Stejný zájem byl také o historickou
lesní železnici a ve vagonu táhnutém parní lokomotivou jsme se svezli i my. Souběžně s programem probíhaly ve skanzenu ukázky lidové tvorby, a tak si mnozí návštěvníci plní dojmů z folklorních vystoupení odnášeli domů hrnčířské,
proutěné nebo dřevěné ruční výrobky.
Aktuální informace o dění ve Valášku a také
fotky nejen z Vychylovky si můžete prohlédnout
na webu www.valasek-kozlovice.cz.
Petra Prašivková
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Setkání stomikÛ v Kozlovicích
V sobotu 10. 7. 2010 proběhlo v areálu hasičské
zbrojnice setkání zdravotně postižených občanů,
kteří se sdružují ve stomických klubech. Když se
řekne stomik-stomie, dost lidí si představuje, že
to má něco společného se zubaři. Se stomatologií
je společný pouze základ slova, pocházející z řeckého „stoma“, což znamená ústa, v přeneseném
významu pak otvor. Jsou to lidé postižení civilizačními chorobami jako je rakovina tlustého
střeva a konečníku nebo nespecifickými záněty
střevními — crohnova choroba a ulcerozní kolitida. Většina těchto onemocnění končí stomií (vývodem), vyústěním střeva na stěnu břišní. Co ví
zdravý člověk o tomto postižení? Dovede si představit, jak by takové postižení změnilo jeho život?
Problémy, se kterými se stomici setkávají, patří
k určitému tabu, o němž naše společnost nerada
hovoří. V současnosti Česká republika patří na
přední místo ve světě ve výskytu těchto onemocnění. A to je příčina, že tyto nemoci „tikají“
v každé rodině. Proto existují stomické kluby,
které pomáhají takto postiženým lidem získat
zpět ztracené sebevědomí, orientovat se v sortimentu zdravotních pomůcek a v problematice
jejich používání. V neposlední řadě zajišťují kulturní a společenské akce, na kterých si lidé vymění vzájemně zkušenosti, navážou nová přátelství
a na chvíli zapomenou na svá trápení a nemoci.
Klub stomiků okresu Nový Jičín si za cíl setkání vybral naši pěknou vesnici, která se má čím
pochlubit. Střechu nad hlavou nám poskytl
areál hasičské zbrojnice, kde proběhlo přivítání
návštěvníků, po krátkém občerstvení následovala prohlídka Valašského pivovaru s odborným
výkladem pana sládka a návštěva Obecné školy.
Pěknou procházkou jsme se dostali k jízdárně,

kde nám představili plemeno westernového
koně, které zde chovají, a také povozili na koních dětské účastníky.
Po prohlídce areálu Na Mlýně a malém občerstvení jsme se vrátili zpět do areálu zbrojnice, kde probíhalo přátelské posezení a nenáročné sportovní soutěže. Bylo to milé a srdečné
setkání s mnoha prožitky a poznáním historie
i současnosti Kozlovic, kde mnozí byli poprvé.
Setkání se zúčastnilo 56 lidí ze čtyř klubů —
Slezského klubu stomiků Ostrava, Slezského
klubu stomiků Opava, Klubu stomiků při nemocnici v Přerově a pořádajícího Klubu stomiků okresu Nový Jičín — zkrátka lidé z celého
moravskoslezského regionu. Zúčastnili se také
zástupci firem, které dodávají stomické pomůcky. Všem se u nás moc líbilo a nemálo k tomu
přispěla také modrá obloha. Loučili jsme se
slovy: „V Kozlovicích nashledanou“.
Poděkování náleží: dobrovolným hasičům
v čele s p. Liborem Králem za poskytnutí areálu
a zajištění technické pomoci. Všem sponzorům
a firmám, které nezištně přispěly ke zdárnému
průběhu celého setkání.
A v neposlední řadě OÚ Kozlovice za poskytnutí propagačního materiálu.
Zdeněk Opěla Kozlovice

Sport
Kozlovické volejbalistky se na turnajích neztratily
K přípravě na novou sezónu 2010—2011 krajského přeboru 2. třídy žen patří tradičně série
letních antukových turnajů. Kozlovické ženy se
letos zúčastnily turnaje v Raškovicích, Kopřivnici a dvoudenního turnaje u našich „bratrů“ na
Slovensku. Raškovický turnaj byl na pořadí jako
první a po dlouhé přestávce od ukončení sezóny
jsme se těžce sehrávaly. Po jednom prohraném

a jednom vyhraném zápase jsme nepostoupily
ze skupiny a odjížděly zklamané domů. Náladu
jsme si spravily již následující týden na turnaji
v Kopřivnici. Do letošního ročníku se přihlásilo
10 ženských družstev. Byly rozděleny do dvou
skupin, kde se hrála utkání systémem každý
s každým. Do finálové čtyřky postoupily dva nejlepší týmy z každé skupiny. Kozlovice se utkaly ve
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skupině s Vetem-Rio Český Těšín, TJ Fulnekem,
Sokolem Rybí a TJ Kotoučem Štramberk. Ze skupiny jsme si odnesly tři vítězná utkání a jednu remízu s týmem TJ Fulnek a skončily ve skupině na
prvním místě a následoval boj o nejvyšší příčky
s týmy TJ Fulnek, TJ Frenštát pod Radhoštěm
a Sokol Hodslavice. V semifinále jsme poměrně
lehce porazily tým z Hodslavic 2:0 a finále se konalo opět s týmem z Fulneku, který v semifinále
zdolal Frenštát p. R. Finálové střetnutí bylo velmi
napínavé a vyrovnané. Za stavu 1:1 následoval
rozhodující set, ve kterém jsme sebraly zbytek sil
a zabojovaly. Soupeřky jsme přehrály zejména
tvrdým útokem na síti a obětavou hrou v poli. Na
konci náročného dne jsme si zaslouženě zapěli
naši vítěznou volejbalovou hymnu (viz foto).

„Jedním smečem, druhým smečem, soupeře
my drtíme, protože to, protože to, umíme..“
Posledním turnajem, do kterého jsme zasáhli
byl již 34. ročník Mezinárodního volejbalového
turnaje v Mošovcích na Slovensku. Tradičně se
konal poslední víkend v srpnu. Turnaje se zúčastnilo 70 ženských a mužských družstev. V naší kategorii jsme měli šestnáct družstev, které byly rozděleny do čtyř skupin a vítězové vytvořili finálovou skupinu. Ve skupině jsme se střetly s dvěma
družstvy ze Slovenska a jedním týmem z České
republiky. I přes počáteční zaváhání jsme skupinu vyhrály a postoupily do finálové čtyřky. V prvním zápase jsme se potkaly s týmem z Šenova
u Ostravy, s kterým jsme poměrně hladce vyhrály
2:0. Hned poté následoval zápas s extraligovým
týmem ze Zvolena (Slovensko). Do zápasu jsme
vstoupily odhodlaně, soupeřky nás lehce podcenily a my si vytvořily menší náskok, který děvčata
„zo Zvolena“ nedokázala dohnat. Po vítězství 2:0
bylo jasné, že budeme bojovat o nejvyšší příčky.
Ve finále jsme se utkaly s týmem Bielsko-Biala
z Polska. Zápas byl velmi vyrovnaný, ale v kon-
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covkách jsme po náročném víkendu neměly dost
sil a podlehly zkušenějším hráčkám 0:2. I přesto
jsme obsadili krásnou stříbrnou pozici, která byla
pro nás velkým a nečekaným úspěchem.
Doufáme, že úspěchy na turnajích byly tou
správnou přípravou do nové sezóny, kde bychom chtěly bojovat o co nejlepší umístění.
Start nové sezóny je 2. října a tím bychom chtěly všechny pozvat na naše domácí zápasy.
I malé povzbuzení z řad diváků bude pro nás
velkou podporou. Budeme se těšit.
Rozpis utkání KP 2. třídy žen — sezóna
2010—2011
02.10. 10.00 Třinec — Kozlovice
09.10. 09.00 Kozlovice — Nový Jičín B
16.10. 10.00 Štramberk — Kozlovice
23.10. 09.00 Kozlovice — Raškovice
06.11. 10.00 Kunčice p. O.— Kozlovice
13.11. 10.00 Kopřivnice — Kozlovice
20.11. 09.00 Kozlovice — Metylovice
Žačky obsadily v okrese 4. místo
Na jaře byla odehrána soutěž v minivolejbalu
trojic, kde jsme měli své zastoupení. V těžké
konkurenci patnácti družstev se naše holky neztratily a ve své první profesionální sezóně se
umístily na krásném 4. místě. V soutěži naše volejbalistky čelily týmům z Frýdku–Místku, Třince, Palkovic či Metylovic a neměly to vůbec jednoduché. Několik utkání sehrály holky proti
chlapeckým týmům, ze kterých šel opravdu
někdy strach, přesto je dokázaly potrápit. Naše
nejmladší volejbalistky se určitě nemají za co
stydět a dokázaly, že v Kozlovicích se volejbal
hrát umí. K umístění gratulujeme a přejeme
hodně úspěchů do dalších klání.

Lucka Svobodová, Bětka Tkáčová, Kamila
Tkáčová, Marcela Ščepková
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Lysá hora — nejkrásnûj‰í hora âR
Anketu vyhlásil časopis TREKING (turistika,
cyklistika, hory). Nominováno bylo 30 vrcholů (15
nominovali čtenáři, 15 redakce časopisu). Mezi
nominovanými byly mj. Ještěd (Ještědsko), Jizera
(Jizerské hory), Keprník, Vozka a Praděd (Hrubý
Jeseník), Kralický Sněžník (Kralický Sněžník), Milešovka (České středohoří), Ostrý a Boubín (Šumava), Lysá hora, Kněhyně, Smrk a Radhošť (Moravskoslezské Beskydy), Sněžka a Studniční hora
(Krkonoše), Děvín (Pavlovské vrchy), Velká Javo-

řina (Bílé Karpaty), Trosky (Jičínská pahorkatina),
Říp (Dolnooharská tabule), ale i náš Ondřejník.
Mezi posledních 10 postoupily: Bezděz, Děvín,
Kněhyně, Kralický Sněžník, Lysá hora, Ondřejník,
Ostrý, Praděd, Radhošť a Vozka. Ve finále pak zvítězila Lysá hora (získala 42 % hlasů a titul Nejkrásnější hora ČR), druhý byl Děvín (41 %) a třetí
Kralický Sněžník (6 % hlasů). Ondřejník skončil
(z 30 nominovaných) na 10 místě.
Připravil Jiří Peloušek

Ondfiejnická patnáctka
Vážení sportovní přátelé, 10. 10. 2010, je to právě neděle, kdy bychom chtěli srdečně pozvat širokou sportovní a diváckou veřejnost k pořádání prvního ročníku horského běhu „Ondřejnická
patnáctka“ o pohár dr. Jana Maye
Touto sportovní akcí chceme podpořit historicky dávnou myšlenku, vybudovat na vrcholu Ondřejníku – Skalka rozhlednu. Rozhlednu ke všeobecnému rozhlížení se po krásách Pobeskydí a Beskyd.
Pořadatel závodu: Ski Areál Opálená ve spolupráci s TJ Slezan Frýdek–Místek
Ředitel závodu: Mikeska Petr
Partneři závodu: Statutární město Frýdek–Místek, Město Frýdlant nad Ostravicí, obce Čeladná,
Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice, Lhotka, Pstruží, Beskydské rehabilitační centrum Čeladná,
Okrašlovací spolek Čeladná.
Datum konání: neděle 10. 10. 2010.
Start: v 11.00 hod. Ski areál Opálená Pstruží
Trasa závodu: Ski areál Opálená — Beskydské rehabilitační centrum Čeladná — vrchol Skalka 964
m. n. m. — Ondřejník sedlo — Chata Ondřejník — Ski areál Opálená.
Délka tratě: 15 km.
Povrch tratě: tráva, asfalt, v lesních úsecích šotolina, skalnatý povrch
Profil tratě: zvlněný, kopcovitý
Převýšení: 650 m.
Časový limit: závod bude ukončen po 2 hodinách od startu. Na trati je zakázán cyklistický, motoristický a jiný doprovod běžců. V případě porušení zákazu dojde k diskvalifikaci běžce!
Každý závodník je odpovědný za svůj fyzický i psychický stav.
Startovné: 100 Kč (hradí se při prezentaci)
Prezentace: od 9.00 hod. ve Ski areálu Opálená (u startu). Uzávěrka přihlášek v 10.45 hod.
Organizační pokyny: parkoviště (100 míst) k dispozici 100 m od startu, další plochy k parkování řízené pořadatelem
Šatny: ve Ski areálu Opálená (stany)
Sprchy: provizorní sprchy, studená voda
Občerstvení: po doběhnutí závodníků do cíle bude v areálu zajištěno občerstvení zdarma, kyselice,
čaj, pivo/birell, koláček
Doprava autem: ze směru od Frýdku–Místku na kruhovém objezdu v Čeladné vpravo, ze směru od
Frenštátu p. R. na kruhovém objezdu vlevo — pak přes železniční přejezd u nádraží směr Ondřejník
— Ski areál Opálená (2 km).
Doprava vlakem: 1,5 km od nádraží ČD směr Ondřejník — Ski areál Opálená
Slavnostní vyhlášení vítězů, včetně předání cen, proběhne za účasti zástupců měst a obcí a partnerů závodu ve 13.00 hodin v areálu Opálená.
Doprovodný program bude připraven pro závodníky i diváky.
Po předání cen se bude losovat tombola, v níž je losem startovní číslo závodníka.
Podmínkou pro zařazení do tomboly je dokončení závodu.
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Přihlaste se do 8. října 2010:
elektronicky na emailovou adresu: josef.nej@seznam.cz
nebo u prezence v den konání závodu
Kategorie hlavního závodu: muži do 39, 40—49, 50—59, 60 a více let. Ženy do 34, od 35 let.
Ceny:
1. místo
4 000,—
1 500,—
1 500,—
1 000,—
1 000,—
3 000,—
1 500,—
1 000,—

Muži celkově
Muži do 39 let
Muži od 40 do 49 let
Muži od 50 do 59 let
Muži od 60 let
Ženy celkově
Ženy do 34 let
Ženy od 35 let

2. místo
2 500,—
1 200,—
1 200,—
700,—
700,—
2 000,—
1 000,—
700,—

3. místo
2 000,—
1 000,—
1 000,—
500,—
500,—
1 500,—
700,—
500,—

4. místo
1 500,—
700,—
700,—
300,—
300,—
1 000,—
500,—
300,—

5. místo
1 000,—
500,—
500,—
200,—
200,—
500,—
300,—
200,—

Závod mládeže
Žáci
Žákyně
Dorostenci
Dorostenky

1995—1996
1995—1996
1993—1994
1993—1994

1997—1998
1997—1998

1999—2000
1999—2000

2001—2002
2001—2002

2003 a ml.
2003 a ml.

Délka tratí
Děti ročník 2003 a ml.
Děti ročník 2001—2002
Děti ročník 1995—2000
Dorost 1993—1994
Činovníci závodu
Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Technický ředitel

1 150 m
1 300 m
1 900 m
1 500 m

— Petr Mikeska
— Josef Nejezchleba
— Vojtěch Mikeska

Veškeré informace o závodě podá a propozice zašle:
Mikeska Petr, Čeladná 53, 739 12
+420 604 945 578, +420 725 828 114
e-mail: mikeska.petr@seznam.cz, josef.nej@seznam.cz
Další informace: www.areal-opalena.cz

Firma Pavel Mazur nabízí

KAROSÁ¤SKÉ A LAK¯RNICKÉ
PRÁCE
vãetnû likvidace ‰kod z pojistn˘ch událostí
Tel.: 775 341 707
E–mail: autoopravna.mazur@seznam.cz
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Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm
nabízí občanům tyto služby:

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA:
Tyto úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (po schválení ošetřujícím lékařem) a jsou prováděny
kvalifikovanými zdravotními sestrami.
Služby poskytujeme 24 hod. denně 7 dní v týdnu.
POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY:
— sledování fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesnou teplotu, příjem a výdej tekutin)
— odběr biologického materiálu (krev, moč…)
— komplexní ošetřovatelská péče o imobilního a inkontinentního pacienta
— zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením
— prevence kožních lézí, lokální ošetření kožních lézí, poranění, ran (operační rány, bércové vředy, dekubity)
— aplikace inhalační a léčebné terapie(aplikace analgetik,insulinu, p.o., s.c., i.m., infúzí…)
— nácvik aplikace insulinu
— vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
— ošetřovatelská rehabilitace (kondiční a dechová cvičení), nácvik soběstačnosti, vertikalizace, nácvik chůze
— klysma, cévkování žen, ošetření permanentních katetrů, ošetření stomií, žaludeční sondy
— zácvik rodinných příslušníků event. blízkých ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí
— pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:
Je registrovanou sociální službou a je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Pečovatelská služba je služba hrazená klientem. Výše úhrady poskytnutých úkonů se řídí platným ceníkem pečovatelské služby Charity Frenštát p. R.
Pečovatelskou službu poskytujeme ve všední dny od 7.00 do 19.00 hod. Mimo uvedenou dobu je služba
poskytována po dohodě s klientem.
NABÍZÍME:
— pomoc při osobní hygieně, koupání, mytí na lůžku, péči o nehty a vlasy,
— úklidy domácnosti malého i většího rozsahu,
— nákupy s donáškou do domácnosti,
— zajištění léků, vyzvednutí zdravotních receptů,
— dovoz obědů,
— pomoc při poskytnutí stravy, pomoc s přípravou jídla,
— vyřízení úředních záležitostí, doprovod na zdravotní vyšetření,
— podporu při chůzi aj.
Dle potřeby můžeme navštívit klienta i několikrát za den, popř. mu zajistit několikatihodinovou péči.
PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK:
Pracovníci charity Vám pomohou s výběrem vhodné pomůcky, poskytnou poradenskou službu a dopraví požadovanou pomůcku do Vaší domácnosti. Zapůjčení je možné krátkodobě i dlouhodobě.
NABÍZÍME:
Elektrické polohovací postele, chodítka,WC křesla mechanické vozíky, zvedáky do vany, sedátka na vanu,
pleny, podložky, močové sáčky, rukavice, převazový materiál atd.
Uvedené pomůcky a zdravotnický materiál, si můžete v této půjčovně i zakoupit.
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MATEŘSKÉ CENTRUM KLUBÍČKO:
Mateřské centrum (MC) je místem setkávání maminek či tatínků na mateřské dovolené a jejich
dětí.Umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. V MC pro
vás bude připraven zajímavý program, na jehož tvorbě se můžete podílet. MC je založeno na principu
dobrovolnosti a vzájemné výpomoci, naslouchání, předávání zkušeností.
Rodiče ve v MC setkávají každou středu a pátek od 9 do 12 hod.
PENZION PRO SENIORY:
Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem klientům
být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni. Klienti jsou zde ubytování v 9
garsoniérách vybavených kuchyňským koutem a samostatným sociálním zařízením.
KLUB „K9“:
Klub je určen seniorům, kteří mají chuť se aktivně zapojit do nabízených aktivit. Např. cvičení pro seniory, řemeslné aktivity — např. batikování, pletení z papírů, paličkování, malování na sklo, přednášky z oblasti zdraví, mezilidských vztahů, prevence kriminality pro seniory, zájezdy, taneční večery.
Pro všechny zájemce je klub otevřen každé úterý od 9.00 hod. v prostorách Charity Frenštát p. R.
KONTAKTY:
Ředitelka organizace: Lenka Tabachová — tel. 604 841 244
Vedoucí ošetřovatelské služby: Pavlína Rašková — 604 830 779
Vedoucí pečovatelské služby: Jarmila Malůšková — 737 363 851
Vedoucí půjčovny pomůcek: Miloslav Krejčí — 737 036 954
ADRESA:
Charita Frenštát pod Radhoštěm,
Kostelní 15, 744 01,
Tel. 556 83 16 09, 556 83 69 37

PLOTY – PLETIVO – MONTÁŽE
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po—Pá 8.00—16.00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 7000 Kč. (Jinak 300 Kč.)
PLOTY – PLETIVO — zabýváme se výstavbou na klíč a prodejem
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod.
Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na www.ploty-pletivo.cz
GARÁŽOVÁ VRATA OD 9 999 Kč.
Výklopná, rolovací i sekční, a to jak ruční tak
s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže.
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ, SEKÁNÍ TRÁVY
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
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AUTOŠKOLA VELIČKA
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
— řidičské oprávnění sk. B
— individuální přístup
— VYUČOVÁNÍ TEORIE OBECNÍ ÚRAD V KOZLOVOCÍCH
— jízdy probíhají ve Frýdlantě a okolí, Frýdek-Místek
— 2 učitelé – Václav Velička, Hana Bartošová
— Facebook: autoškola Velička
— CENA 7.500 Kč (možnost splátek)
Václav Velička
739 02 21 85

Hana Bartošová
607 735 932

Když zvolíte Veličku, máte jízdu v malíčku!

AUTOOPRAVNA U Lozerta
lakování automobilů všech značek
lakování motocyklů a veteránů
nástřik dutin a spodků
lakování kovových i plastových dílů veškerého druhu
pneuservis a servis vozidel
Akce velmi levné přezouvání
Autoopravna U Lozerta, Bůžek Jiří a syn
Hukvaldy 97
739 46 Hukvaldy
Tel.: 603 117 117, 777 075 650
www.auta-lakovani.cz
autoopravna.hukvaldy@seznam.cz
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POHODA A ČISTÁ VŮNĚ DOMOVA
➢ Jste tak vytížení, že nemáte čas na úklid ?
➢ Nezoufejte, napište nebo zavolejte!
➢ Věnujte svůj volný čas rodině
a svým koníčkům a zálibám.
➢ Spolehlivost a loajalita je samozřejmostí.
Helena Skorupková, 742 74 Tichá 452
helenaskorupkova@seznam.cz
telefon: 775 384 383

Stavby COMPLET s. r. o.
Na Jánské 1869/56, Ostrava
596 235 967 / 777 707 875
krystkova@scomplet.cz

KOMÍNOV¯ SERVIS

V období od 18. 10. 2010 do 20. 10. 2010
bude probíhat ve va‰í obci
KONTROLA A âI·TùNÍ KOMÍNÒ,
kdy kominík bude nav‰tûvovat
jednotlivé rodinné domy.
V pfiípadû informací nás prosím kontaktujte.
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Nabízím zemní a výkopové práce strojem
(výkopy, základy, různé přípojky, bazény,
podklady pod zámkové dlažby, chodníky,
terénní úpravy).
F-M Tel: 774 681 700, 775 637 265

Stavby rodinných domů, zateplení fasád —
i s programem „Zelená úsporám“,
zámkové dlažby, sádrokartony, omítky,
obklady, dlažby.
Jiří Fluksa, 608 877 165, www.stavby-rd.cz
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UNIQA pojišťovna, a. s.
Pojišťujete si majetek – ale co sebe?
Buďte zodpovědní a pojistěte se.

K úrazovému pojištění si můžete u naší pojišťovny připojistit:
— velmi závažná onemocnění (17 nemocí)
— pojištění pro případ smrti
— MedUNIQA — rychlá rada (konzultace zdravotního stavu po telefonu) a konzilium (konzultace lékařské
diagnózy)
— Denní dávky při pracovní neschopnosti
— Pobyt v nemocnici (nemocniční denní dávky)
— Pojištění při nedobrovolné ztrátě zaměstnání
— Právní ochrana rodiny
— Invalidita třetího stupně
Tento druh pojištění je daňově odečítatelný a je možné pojistit v jedné smlouvě třeba celou rodinu (rodiče i děti).
Pro klienty, kteří mají u naší pojišťovny dvě a více smluv (např. pojištění stavby, domácnosti, vozidla, odpovědnost
zaměstnance apod.) máme bonusový program.
Klient dostává část pojistného zpět na účet (300 — 1500 Kč).
Na požádání Vám pošlu zdarma nabídku. (potřebné informace: věk a povolání).
Jsme komplexní pojišťovna. Můžete se informovat na všechny druhy pojištění majetku, osob i podnikatelských rizik.
Kontakt:
Zdeňka Šlechtová
Kunčice p. O. 31, 605 592 526,
zdenka.slechtova@volny.cz; zdenka.slechtova@uniqa.cz
www.uniqa.cz

AKČNÍ povinné ručení od UNIQA! U nás si můžete výhodu vybrat!
UNIQA v rámci speciální akce pro nové privátní klienty nabízí
od 1. 10. do 31. 12. 2010 tyto tři základní výhody:
— zdvojnásobení bonusu v povinném ručení za jízdu bez nehod za poslední 2 roky *)
— takto navýšený bonus Vám započteme i pro havarijní pojištění *)
(Máte-li v havarijním pojištění vyježděný vyšší bonus, akceptuje UNIQA vždy ten výhodnější).
— MeteoUNIQA: exkluzivní servis včasného varování před nepříznivým počasím pro Vámi zvolené
PSČ přímo na mobil nebo e-mail
*) Maximální bonus (včetně zvýhodnění) je 50 % jak v povinném ručení, tak v havarijním pojištění.

POZOR!
Kromě toho si můžete ještě zvolit další výhodu podle svého gusta:
— luxusnější rozsah asistenčních služeb
— úrazové pojištění na milión korun
— roční cestovní pojištění
— pojištění pro případ hospitalizace
Klient si může vybrat jeden z nabízených produktů na rok zdarma.
UNIQA rozšířila spektrum svých produktů, aby vyhověla všem skupinám motoristů!
— Povinné ručení EKONOM — nejlevnější varianta pro vozidla provozovaná převážně na území ČR (v případě
zahraniční škody spoluúčast)
— Povinné ručení MAX — krytí pro vozy starší 7 let zahrnuje i škody na pojištěném vozidle způsobené
požárem a živlem (kroupy, povodeň, vichřice) a také odcizením pojištěného vozidla
Další výhody povinného ručení UNIQA:
— slevy pro mimopražské vozy
— slevy pro řidiče nad 55 let
— zvýhodnění pro mladé řidiče do 28 let, kteří jezdili poslední 3 roky bez nehody
— slevy pro lékaře
— slevy pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P

60

Kozlovice

Vydává: Obec Kozlovice. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Spolupracuje: Mgr. Kateřina
Lepíková. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 26.listopadu 2010.
Příspěvky dodané po termínu a bez uvedení autora nebudou zveřejněny — za správnost příspěvku
odpovídá autor.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

