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březen 2005

zdarma

mozřejmě veřejné. Rada předkládá následující
plán práce:

Slovo starosty
Březen — za kamna vlezem. Zima je krásná,
ale už se asi všichni těšíme na jaro.
4I když je březen, plně nás zaměstnává
zimní údržba komunikací. Pokud nebylo vždy
vše podle vašich představ — omlouvám se, ale
o moc lépe už to asi nepůjde. Přestože jsme vyzývali majitele motorových vozidel, aby parkovali uváženě a nebránili vyhrnování sněhu — ne
všichni si to vzali k srdci.
4Dnes bych rád požádal všechny řidiče
(profesionály) autobusů, kamionů a různých
dodávek, aby parkovali na místech k tomu vyhrazených, které jim určil jejich zaměstnavatel
nebo které uvedli při povolování živnosti. Určitě to nejsou místní a státní komunikace, autobusové zastávky, obecní pozemky, ani veřejná
prostranství.
4Naši práci v loňském roce si každý zhodnotí sám. A co nás čeká v roce letošním? To je
mimo jiné předmětem jednání zastupitelstva
obce, které proběhne 14. 3. 2005. Jednání je sa-

Investiční akce, opravy, rekonstrukce
— Opravy MK
2 400 000 Kč
— Výstavba parkoviště podáme žádost o dotaci
— Výstavby autobus. zast. střed, U Kříže
podáme žádost o dotaci
— Rádiové přenosy stavu vodojemů
— Oprava dolní konec
— Běžná údržba, přípojky pro občany
— Dobudování multifunkčního hřiště
podáme žádost o dotaci
— Úprava hřiště v Měrkovicích
— Úpravy na zdrav. středisku — budování dočasného archívu pro historické materiály
a práci komise
— Úprava zídky garáže ve zdravotním středisku
vč. plochy před garáží
— Úpravy na sběrném dvoře
— Chodníky k lávkám
— Terénní a parkové úpravy
— Úpravy kolem kontejnerů (dlažba pod + pohledové úpravy)
— Zpevněná plocha u bývalého CO skladu (garáže ČSAD)
— Rozšíření (pokud bude potřeba) intranetové
sítě kozlovice.net
— Dopravní značení MK
— Opravy a rekonstrukce v budově OÚ (příruční archív, kuchyňka, WC pro zaměstnance,
oprava horní chodby (zdi, podlaha, osvětlení, stálá výstava), osvětlení kanceláří, oprava
bufetu, pokračování v odvodnění — vše budova OÚ
— Základní škola — částečná rekonstrukce
osvětlení učeben
Nákupy
— Nákup stavebních pozemků lokalita Fojtíková (po schválení UPD), ev. nákup pozemků
lokalita Červenka
— Nákup pozemku u hasičárny v Měrkovicích

2

Kozlovice

— Dovybavení technikou — vapka, elektrocentrála, vibrační pěch, sekačka
Projektové dokumentace
— PD inženýrských sítí stavebních pozemků
— Dokončení multifunkčního hřiště (oplocení
+ přístřešek)
— PD tělocvična (byla dokončena a předána
letos)
— PD byt hasičárna Měrkovice
— PD parkoviště
— Návrh interiéru bufetu vedle sálu
— PD šatny a soc. zařízení pro účinkující (přístavba OÚ)
Kulturní, sportovní a společenské akce (na
zajištění se bude přímo podílet obec)
— Dětský den
— Obecní slavnost — Kozlovice 2005 (září)
— Vánoční jarmark a festival Souznění
— Podpora ostatních akcí (kalendář akcí eviduje asi 30 podniků)
Realizace navrhovaného plánu je závislá na
obdržení dotací, o které žádáme (jedná se především o autobusovou zastávku a parkoviště).
— Internet WiFi — kozlovice.net
Tento projekt by si asi zasloužil samostatný
článek. Pro nás všechny je ale podstatné, že se
projet rozjel. V současné době je napojeno asi
110 objektů. O tom, že kozlovice.net, je projekt
ojedinělý svědčí i celorepubliková diskuze na
serveru živě.cz.
Všechny vaše názory, dotazy a požadavky
směřujte na www.kozlovice.net nebo www.kozlovice.cz.
— V jarních měsících opět připravujeme
s panem místostarostou besedy s občany, které
proběhnou na několika místech v obci. Tam
můžeme podiskutovat o problémech a plánech.
Všichni jste zváni. O termínech a místech budete včas informováni.

Zápisy a usnesení
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 13. 12. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady (viz.
prezenční listina — příloha).
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— pokračuje realizace bezdrátového připojení
k internetu, pro testování sítě bude připojen
obecní úřad.

12. Radě byla předložena žádost o vyhrnování
sněhu k rekreační chatě e. č. 063 k. ú. Kunčice.
Rada neschvaluje.
13. Radě byla předložena žádost vedoucí 2. oddílu skautek F–M o zapůjčení skautské klubovny v Měrkovicích na den 17. 12. 2004. Rada souhlasí.
14. Radě byla předložena smlouva o dílo na
zpracování projektu a žádosti o dotaci mezi
obcí Kozlovice a fa EG – Expert, s. r. o., Náchodská 24, Trutnov.
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15. Radě byla předložena žádost o opravu obecní komunikace p. č. 4050/1.
Rada doporučuje zařadit komunikaci do plánu
oprav.
16. Radě byla předložena žádost o pronájem
části obecního pozemku p. č. 1856/2.
Rada schvaluje pronájem části obecního pozemku podle stanovených pravidel.
17. Radě byla předložena žádost o prodej obecních pozemků — část p. č. 1873/1 a část p. č.
1873/10. Rada nedoporučuje prodej části obecních pozemků, doporučuje pronájem, v pozemku p. č. 1873/10 prochází kanalizace a je
zde umístěna žumpa pro sklad zdravotního
materiálu. Rada postupuje ZO.
18. Radě byla předložena žádost o změnu
územního plánu — zařazení pozemků p. č.
3867/6 a 3867/2 k. ú. Měrkovice mezi plochy
pro výstavbu.
Rada doporučuje pozemky zařadit do územního plánu a postupuje ZO.
19. Radě byla předložena žádost o změnu
územního plánu — zařazení pozemku p. č.
1359/3 k. ú. Kozlovice mezi plochy pro výstavbu.
Rada na základě vyjádření stavební komise nedoporučuje zařazení pozemku p. č. 1359/3 do
územního plánu a postupuje ZO.
10. Radě byl předložen dodatek č. 10 ke smlouvě o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu
mezi obcí Kozlovice jako kupující a SmVak Ostrava a.s., jako prodávající — množství a změna
ceny vody. Rada pověřuje starostu podpisem
dodatku ke smlouvě.
11. Radě byla předložena žádost o zřízení nového světelného bodu.
Rada neschvaluje zřízení dalšího světelného
bodu, jelikož v současné době probíhá rekonstrukce stávajícího VO. Po jejím dokončení se
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posoudí možnost zřízení světelného bodu
v této lokalitě.
12. Radě byla předložena žádost o opravu obecní komunikace p. č. 4057/2.
Rada doporučuje zařadit komunikaci do plánu
oprav.
13. Rada bere na vědomí zápis ze schůze stavební komise ze dne 15. 11. 2004.
14. Radě byly předloženy výsledky poptávky na
nákup rýpadlo-nakládače.
Rada schvaluje nákup rýpadlo-nakládače od
firmy Komatsu za cenu 1 450 000,— bez DPH.
V roce 2004 se zaplatí firmě Komatsu záloha
v částce 600 000 Kč a zbývající částka do 31.
ledna 2005.
15. Rada schvaluje vybudování dálkového přenosu dat pro kontrolu výšky hladin pitné vody
ve vodojemech.
16. Rada doporučuje doplnění programu zastupitelstva obce o bod — rozpočtové změny.
17. Rada schvaluje ředitelce Základní školy Kozlovice v souladu se zákonem č.143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a dle
nařízení vlády č. 330/2003Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, odměnu ve výši 1,5 násobku platu.
Odměna bude vyplacena v nejbližším výplatním termínu.
18. Radě byl předložen seznam nedobytných
pohledávek od občanů za minulá léta v celkové
částce 8 613 Kč — viz. příloha. Rada schvaluje
zrušení nedobytných pohledávek dle přílohy.
19. Rada bere na vědomí složení inventarizačních komisí obce pro rok 2004 jmenovaných
starostou obce.
20. Na jednání rady byli přizvání velitel SDH
Kozlovice p. Vyvial J.a velitel SDH Měrkovice p.
Němec, kteří radu seznámili s činností sborů za
rok 2004. Rada bere na vědomí.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 15. 12. 2004
Přítomno 14 členů zastupitelstva — 1 člen zastupitelstva omluven (p. Pavel Fizek).
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 3 občané.
Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 30. 9.
2004 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly
k němu vzneseny žádné námitky, považuje se
za schválený.
1. Kontrola usnesení, informace starosty
Probíhá řízení v souvislosti se změnou č. III.
územního plánu obce lokalita Fojtíková, v příštím roce bude zřejmě zahájeno jednání ve věci
převodu pozemků — lokalita Červenka. V současném schváleném územním plánu je hodně
pozemků určených pro zástavbu, životní prostředí by zřejmě nesouhlasilo se záborem další
zemědělské půdy.
Dne 14. 12. 2004 bylo provedeno bezdrátové
připojení k internetu, do konce příštího týdne
proběhne konečná montáž, dne 28. 12. 2004
předání díla, bude následovat zkušební provoz
(asi po dobu 3 týdnů). Pak bude zpřístupněno
všem zájemcům — občanům obce. Všichni občané budou včas informováni (formou letáků).
Ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2004 provedli pracovníci Krajského úřadu, odboru kontroly, Ostrava dílčí přezkoumání hospodaření obce Kozlovice.
Dne 8. 12. 2004 proběhla kontrola připravenosti jednotky SDH Kozlovice podle zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek kontroly — bez
závad.
Byla uhrazena celá kupní cena podle kupní
smlouvy na převod nemovitostí — objekt koupaliště. Byl proveden převod a zápis vlastnictví
na Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek–Místek.
Obec Kozlovice je od roku 1997 členem Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. Členové zastupitelstva byli seznámeni
s hlavní činností sdružení — viz. stanovy.
Na pracovní schůzce byl představen záměr
výstavby parkoviště na pozemku nad nákupním
střediskem. Bude objednána a zpracována PD
tohoto záměru.
Obec Kozlovice podala žádost o poskytnutí
dotace ze strukturálních fondů EU na akci:
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Sportovně rekreační centrum Kozlovice, součástí žádosti je i zřízení ubytovacích služeb
v domě č. p. 356. Probíhají práce na realizační PD.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2004
o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů MŠ a ŠD
Od 1. 1. 2005 nabývá účinnosti nový školský
zákon č. 561/2004. Podle § 123 tohoto zákona
bude příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD vybírat škola. Z toho
důvodu je nutno zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 (OZV). Návrh nové OZV obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 ze dne 15. 12. 2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD.
3. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2003
o místních poplatcích
Rozdíl mezi příjmy a výdaji v roce 2003 činí
asi 200 tis. Kč (obdobný rozdíl bude i v roce
2004). Projeví se dále zvýšení DPH z 5 % na 19 %
a navýšení poplatku za uložení na skládku
(zajištění rekultivace skládky) — 100 Kč/t.
Rada navrhuje zachování stávajícího systému a navýšení poplatku na 300 Kč, ostatní ustanovení OZV zůstávají beze změny
Pan Mgr. Štěpán Pustka — připomínka k návrhu změny obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích — vyhláška je příliš paušální,
všichni občané platí stejně, nemotivuje občany
k třídění odpadů, předešlý tzv. „žetonový
systém“ motivoval občany k třídění.
Pan místostarosta — pokud by byl znovu zaveden „žetonový systém“, hrozí nebezpečí
vzniku černých skládek.
Pan starosta — občané neplatí za počet popelnic, ale za systém shromažďování a likvidaci
odpadů, je možno připravit k odvozu libovolný
počet všech druhů popelnic (plechové, plastové, čtvercové).
Pan ing. arch. Václav Cviček — z hlediska
skládky — je možno do popelnic uložit i plasty?
Pan starosta — do popelnic nesmí být plasty
ukládány.
Obec vyvolala jednání ohledně změny druhu
skládky v Kozlovicích, aby bylo možno ukládat
i odpad z popelnic.
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 ze dne 15. 12. 2004, kte-
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rou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003
o místních poplatcích.
4. Zpráva sociální a zdravotní komise
Všichni členové zastupitelstva obdrželi zprávu Sociální a zdravotní komise o péči o těžce
zdravotně postižené občany, dále výňatky ze
zákona č. 182/1991 Sb., současné životní minimum, graf věkového rozložení v obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou zprávu.
5. Zakoupení rýpadla
Stávající rýpadlo OSTROWEK je ve špatném
technickém stavu, náklady na opravu starého
stroje by činily asi polovinu ceny stroje nového.
Rovněž byla vyloučena varianta nákupu staršího stroje — firmy prodávají většinou před koncem životnosti stroje a případné opravy jsou
pak značně nákladné. Výrobci strojů poskytují
ke konci roku slevy. Tento stroj bude využíván
při údržbě vodovodního řádu, při zimní údržbě
komunikací pro ostatní potřeby obce a bude
rovněž sloužit i pro potřeby občanů. Obec oslovila tři firmy, jednotlivé nabídky byly posouzeny
(vyloučení nabídky s nejnižší cenou). Rada
schválila nákup rýpadlonakladače od firmy Komatsu typ WB 93R-2 za cenu 1 450 000 Kč bez
DPH. V roce 2004 by byla uhrazena platba ve
výši 600 tis. Kč, zbytek kupní ceny do konce
ledna 2005.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením
nového rýpadla v ceně do 1,5 mil. Kč bez DPH.
6. Rozpočtové provizorium
Do doby schválení rozpočtu na rok 2005 byl
zastupitelstvu obce předložen návrh rozpočtového provizoria ve výši 7 200 000 Kč (rozpočet
nebylo možno sestavit — dosud nejsou jasné
některé položky — např. případné poskytnutí
dotace ze SROP).
Z této částky bude hrazeno:
— běžný provoz obce
(mzdy, energie, zálohy plyn,
PHM, odpady apod.)
3 000 000 Kč
— investice (nákup rýpadla)
1 200 000 Kč
— neinvestiční výdaje —
příspěvková organizace
ZŠ Kozlovice
3 000 000 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
provizorium do doby schválení rozpočtu obce
na rok 2005 ve výši 7 200 000 Kč.
7. Zpráva kontrolního, finančního a osadního
výboru
7.1 Zpráva kontrolního výboru
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Zprávu podal předseda výboru pan ing.
Milan Hanzelka:
Kontrolní výbor se v roce 2004 sešel 4krát,
byly provedeny kontroly plnění usnesení rady,
zastupitelstva — nebyly zjištěny nedostatky. Ze
schůzí jsou pořizovány zápisy.
7.2 Zpráva finančního výboru
Zprávu podala předsedkyně výboru paní
Mgr. Jaroslava Minksová:
Finanční výbor měl během roku 4 zasedání.
Průběžně byly kontrolovány příjmy a výdaje
rozpočtu obce a rozpočtová opatření, která prováděla rada obce. Byla provedena kontrola pokladny. Nebyly zjištěny nedostatky. Ze schůzí
jsou pořizovány zápisy.
Pan starosta informoval, že byly rozeslány
platební výměry na nedoplatky místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pan Petr Chýlek — dotaz, kolik činí nedoplatky z minulých let.
Upřesnila paní Mgr. Jaroslava Minksová — je
uvedeno v zápise č. 4—2004 ze zasedání finančního výboru ze dne 29. 11. 2004 v bodě 4.
(vodné — 76 182 Kč, ostatní — 234 623 Kč).
7.3 Zpráva osadního výboru
Zprávu přednesl člen výboru pan Lukáš Vašenda:
V roce 2004 se uskutečnily dvě schůze osadního výboru — jedna schůze veřejná (účast 5
občanů). Podle potřeby se předseda osadního
výboru sešel se starostou obce.
Doplnil pan starosta — požadavky osadního
výboru byly zčásti splněny, v příštím roce bude
provedena oprava hřiště.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy
jednotlivých výborů.
8. Rozpočtová opatření
Členové zastupitelstva obdrželi návrh na
schválení upraveného rozpočtu (některé položky a paragrafy nejsou uvedeny ve schváleném
rozpočtu obce na rok 2004, z toho důvodu musí
schvalovat ZO — poskytnutí účelové dotace —
volby do krajských zastupitelstev, příjem z prodeje areálu koupaliště, monitoring nakládání
s odpady).
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová
opatření dle předloženého návrhu (je přílohou
zápisu).
Diskuse:
Pan Tobola (z řad občanů) — jak bude zajištěno připojení k internetu pro občany na horním konci?
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V této části obce není k dispozici hřiště.
Pan starosta — v současné době není možno
uspokojit požadavky občanů na horním konci,
obec má zájem rozšířit připojení k internetu
i do této lokality, existuje určité technické řešení.
Obec vloni nabízela vybudování hřiště za večerkou horní konec za spoluúčasti občanů
z této části obce — občané se neangažovali.
K dispozici je hřiště „Bazaly“.
Pan starosta podal informaci k víceúčelovému hřišti (u tenis. kurtů) — původně se plánoval umělý povrch, ztížilo by to provoz — nebezpečí poškození povrchu kolečkovými bruslemi,
nevhodnou obuví, dává na zvážení, zda nebude
lepší ponechat asfaltový povrch.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 30. 12. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady (viz.
prezenční listina — příloha).
1. Radě byl předložen návrh na úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu (viz. příloha zápisu).

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 19. 01. 2005
Jednání se zúčastnili 4 členové rady — omluven: Mgr.Štěpán Pustka.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal následující informace:
— rada byla seznámena s pravidly provozování
obecní internetové sítě
— byla zamítnuta dotace od MMR na projekty
Hukvaldská cyklostezka a Sportovně rekreační
centrum Kozlovice
— v současné době má obec v útulku dva toulavé psy, kteří byli odchyceni v katastru obce,
a měsíční výdaj na jednoho činí cca 4 300 Kč
— v bývalé promítárně bude vybudován příruční archív písemných materiálů obecního úřadu
— budou provedeny opravy zdí v horní chodbě
OÚ, vyměněny dveře do obřadní síně a na
půdu, odstraněny prosklené dělicí dveře na
chodbě a po dokončených opravách výměna
koberce na chodbě
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— v sobotu 15. 1. 2005 proběhlo vítání občánků
za účasti 26 dětí s rodiči
— byla předložena nabídka k prodeji pozemků
a majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod
místní komunikací (postoupeno stavební komisi)
Rada bere informace na vědomí.
12. Radě byla předložena žádost oddílu skautek
a scholy o bezplatný pronájem sálu OÚ a finanční příspěvek 3000 Kč na zakoupení tomboly a odměn do soutěží na dětský karneval, který
se koná 6. 2. 2005. Akce se koná každoročně,
není vybíráno vstupné. Obec bude spolupořadatelem této akce.
Rada schvaluje bezplatný pronájem sálu pro
konání dětského karnevalu dne 6. 2. 2005
a schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000 Kč
na zajištění akce (na základě doložených účtů).
13. Radě byla předložena žádost o ukončení nájemní smlouvy — místnost staré pošty — dohodou ke dni 31. 12. 2004.
Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2004.
14. Radě byla předložena žádost o pronájem
nebytových prostor v budově OÚ — stará pošta
— za účelem poskytování služeb České pojišťovny od 1. 1. 2005.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor
za cenu 300 Kč/měsíc.
15. Radě byla předložena nabídka na odkoupení prioritních akcií České spořitelny. Rada bere
nabídku od firmy BH Securities Praha na vědomí a postupuje ZO. Rada nedoporučuje prodat
prioritní akcie České spořitelny.
16. Radě byla předložena rezignace pana Strakoše Pavla na funkci předsedy kulturní a sportovní komise a taktéž i na členství v této komisi
z osobních důvodů.
Rada rezignaci pana Strakoše Pavla přijímá, za
jeho dosavadní práci mu děkuje a vyslovuje
uznání.
17. Rada jmenuje pana Pavla Fizka do funkce
předsedy kulturní a sportovní komise.
18. Rada jmenuje pana Zemana Augustina členem stavební komise.
19. Radě byly předloženy žádosti o osvobození
od placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ vč. doložení potřebných náležitostí po dobu uvedenou v žádostech
matek dětí umístěných v MŠ. Jedná se o 3 žadatelky. Rada žádosti schvaluje.

Kozlovice
10. Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo —
Sběr a nakládání s odpady, mezi obcí Kozlovice
a fa OZO Ostrava s. r. o pro rok 2005. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
11. Radě byl předložen návrh platového výměru
ředitelky školy, který byl upraven na základě
ukončeného studia — viz. příloha.
Rada schvaluje platový výměr ředitelce školy
dle předloženého návrhu (viz. příloha).
12. Starosta s místostarostou předložili radě
návrh na nákup pracovních strojů a nářadí pro
dovybavení dílny pracovní čety obce Kozlovice
pro provádění údržby a výstavby obecního majetku — svářecí stroj s příslušenstvím, vibrační
pěch, náhradní zdroj el.energie, samochodná
ruční sekačka, tlaková myčka, kompresor.
Rada schvaluje nákup pracovních strojů a nářadí pro pracovní četu.
13. Radě byl předložen návrh na prodej starého
rýpadlo-nakládače OSROVEK.
Rada schvaluje prodej za nejvyšší cenu. Při prodeji použít obálkovou metodu. Záměr prodeje
bude vyvěšen na úřední desce, zveřejněn na internetu a v obecním Zpravodaji.
14. Rada schvaluje ceník 1/2005 — 650 Kč za
hodinu práce rýpadlo-nakládače Komatsu.
15. Radě byl předložen návrh na přikoupení cca
200 m2 pozemku u hasičské zbrojnice v Měrkovicích. Kolem hasičárny není v současnosti
žádný pozemek. S majitelem již bylo jednáno.
Rada bere na vědomí, doporučuje zakoupit cca
200 m2 pozemku a postupuje ZO.
16. Rada schvaluje zpracování projektu na výstavbu parkoviště za nákupním střediskem.
17. Rada schvaluje zpracování projektu pro dokončení víceúčelového hřiště.
18. Radě byl předložen návrh na geometrické zaměření trasy případného chodníku od zastávky
Kozlovice střed, kolem kostela a farní zahrady.
Dále vytýčení případné nové příjezdové cesty ke
sběrnému dvoru — od smuteční obřadní síně
a dále za hřbitovem. Nutné pro další jednání
s vlastníky pozemků. Rada schvaluje zaměření.
19. Starosta předložil radě návrh, aby ZŠ zajistila snímání hnízdění čapí rodinky kamerou,
s přímým přenosem do internetové sítě obce.
Rada schvaluje a pověřuje zajištěním úkolu ředitelku ZŠ.
20. Radě byla předložena žádost ZŠ Kozlovice
o souhlas se zajišťováním závodního stravování

Kozlovice
zaměstnanců školy bez dodatečných finančních požadavků na rozpočet zřizovatele.
Rada schvaluje zajišťování závodního stravování zaměstnanců školy vlastní příspěvkovou organizací ZŠ Kozlovice.
21. V loňském roce proběhla řada kulturních,
sportovních a společenských akcí. S dobrým
ohlasem a velkou návštěvností to byl dětský
den a motorshow, oslava výročí Kozlovic (září)
a vánoční jarmark s festivalem Souznění.
Rada schvaluje, aby mimo jiné byla obec Kozlovice spolupořadatelem dětského dne, připomenutí vzniku Kozlovic (září) a vánočního jarmarku s festivalem Souznění i v letošním roce.
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7. Rada jmenuje dalšího člena kulturní a sportovní komise — slečnu Věru Tkáčovou — na
místo Pavla Strakoše, který odstoupil.
8. Radě byla předložena žádost o změnu územního plánu a zařazení pozemků p. č. 881/2, PK
parc. č. 889, 979, 982, 984/2, 985 k. ú. Kozlovice
do zóny bydlení.
Rada doporučuje změnu ÚP dle návrhu stavební
komise jen u pozemku p. č. 881/2 a postupuje ZO.
Výběr ze zápisů připravil Jiří Peloušek

Návrh rozpočtu rok 2005
TABULKA PŘÍJMŮ

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 07. 02. 2005
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— proběhla informativní schůzka se zájemci
o připojení k internetu (účast cca 150 lidí)
— Bodro Team oznámil změnu termínu konání
motoskijoringu na 26. 2. a 27. 2. 2005
— bylo zadáno vytvoření videozáznamu
o chodu obce v letošním roce (videokronika)
— v nejbližších měsících se bude provádět, ve
spolupráci s Lesy české republiky, odstranění
některých přestárlých a škůdcem napadených
stromů z okolí toku Ondřejnice
— na příštím jednání rady proběhne příprava
rozpočtu na rok 2005 a výhled akcí.
Rada bere informace na vědomí.
2. Radě byla předložena žádost Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska — okresního sdružení,
o finanční nebo materiální pomoc při realizaci
krajského kola hasičské soutěže mládeže konané ve dnech 18.—19. 6. 2005. Rada neschvaluje
finanční ani materiální pomoc.
3. Radě byla předložena žádost o ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory (stará
pošta) dohodou k datu 28. 2. 2005. Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy.
4. Rada bere na vědomí zápis č. 1—2005 ze
schůze kulturní a sportovní komise.
5. Rada bere na vědomí zprávu o provozu knihovny.
6. Rada bere na vědomí zprávu o činnosti souboru Valášek za rok 2004.

§,
položka
§ 1111
§ 1112
§ 1113
§ 1121
§ 1122
§ 1211
§ 1337
§ 1341
§ 1343
§ 1344
§ 1361
§ 1511
§ 1701
§ 2460
§ 4112
§ 4116
§ 1032
§ 2119
§ 2321
§ 2310
§ 3314
§ 3314
§ 3319
§ 3341
§ 3349
§ 3519
§ 3612
§ 3613
§ 3632
§ 3639
§ 3722
§ 3723
§ 4314

Text
Daň z příjmů FO záv. činnost
Daň z př. FO sam. vyděl. čin.
Daň z př. FO z kapitál. výnosů
Daň z př. Právnických osob
Daň z př. práv. osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze psů
Popl. z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy j. n.
Splátky půjček od obyvatel
Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní přijaté dotace neinv.
Lesní hospodářství
Ostatní zálež. těžebního
průmyslu
Odvádění a čištění odpad. Vod
Pitná voda
Knihovna Kozlovice
Knihovna Měrkovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz komunál. odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Pečovatelská služba

Rozpočet Kč
3 600 000
1 200 000
250 000
4 000 000
20 000
6 000 000
900 000
29 000
50 000
4 000
20 000
500 000
12 000
30 000
695 500
30 000
20 000
25 000
20 000
1 200 000
12 000
1 000
15 000
6 000
5 000
250 000
300 000
150 000
90 000
300 000
350 000
25 000
50 000
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§ 5512
§ 6171
§ 6310
§ 8115

Kozlovice
Požární ochrana
Činnost místní správy
Př. z úroků a ost. nedaň. příjmy
Přebytek hosp. minulých let
PŘÍJMY CELKEM

25 000
80 000
150 000
10 400 760
30 815 260

Návrh rozpočtu rok 2005
TABULKA VÝDAJŮ
Paragraf Text
Rozpočet Kč
1032
Lesní hospodářství
30 000
2140
Vnitřní obchod, služby,
cest. Ruch
50 000
2212
Silnice
5 000 000
2221
Provoz veřejné silnič. dopravy
195 000
2310
Pitná voda
1 500 000
2321
Odvádění a čištění odpad. vod
150 000
3113
Základní škola
2 450 000
3311
Divadelní činnost
10 000
3314
Knihovna Kozlovice
200 000
3314
Knihovna Měrkovice
15 000
3319
Záležitosti kultury
170 000
3330
Udržba církevního majetku
100 000
3349
Záležitosti sdělovacích prostř.
80 000
3399
Občanská komise
200 000
3412
Sport. zař. v majetku obce
250 000
3419
Tělovýchovná činnost
100 000
3421
Využití volného času dětí a ml.
150 000
3519
Zdravotnictví
160 000
3612
Bytové hospodářství
200 000
3613
Nebytové hospodářství
300 000
3631
Veřejné osvětlení
600 000
3632
Pohřebnictví
80 000
3635
Územní planování
50 000
3639
Komunální služby a úz. rozvoj
2 500 000
3721
Sběr a svoz nebezp. odpadu
70 000
3722
Sběr a svoz komunál. odpadu
1 400 000
3728
Monitoring, nakládání s odpady
8 000
3745
Veřejná zeleň
230 000
4186
Příspěvek na individuální dopr.
18 000
4314
Pečovatelská služba
60 000
4318
Klub důchodců
20 000
5512
Požární ochrana Kozlovice
250 000
5512
Požární ochrana Měrkovice
50 000
6112
Zastupitelstva obcí
1 450 000
6171
Činnost místní správy
4 220 000
6399
Daň z př. práv. osob za obec
20 000
6402
Fin. vypořádání minulých let
9 460
6409
Nespecifikované rezervy
8 469 800
30 815 260
VÝDAJE CELKEM

Dopis
Redakce Zpravodaje — OÚ Kozlovice
Nejdůležitější pro fungování státu, krajů, obcí
a rodiny je finanční rozpočet a jeho efektivní
využití. Navrhuji:
— aby byly pro informaci občanů z obecního
rozpočtu vyčleněny tzv. mandatorní příjmy
a výdaje a uvedeny ty položky, které může
ovlivnit obec a občané. Např. příjmy z daní,
z nemovitostí, z živnostenské činnosti atd.
— dále navrhuji, aby se vedení obce zaměřilo
především na podporu všech činností směřujících k výchově mládeže, jako sport a jiné
zájmové aktivity (hudební výchova, včelaři,
hasiči apod.)
— na obecním pozemku vedle škvárového
hřiště vhodnou terénní úpravou vybudovat
tréninkový prostor pro mladé cyklisty (radou
může pomoci BODRO — každý člen začínal
jistě na kole). Pro terénní úpravy využít
pevný odpad, který se vyváží na skládku OÚ
— stojí za úvahu vybudovat sjezdovku ze Strážnice směrem na Měrkovice
Podpora těchto činností mládeže něco stojí.
Kde najít finance? Např.:
— klub důchodců se jistě vzdá příspěvků z rozpočtu obce ve prospěch nákupu dresů pro
žáky oddílů kopané apod.
— stejně tak jubilanti nebudou mít námitek,
aby finance na nákup kytičky a dárkového balíčku byly použity třeba na ceny pro mladé
skokany na lyžích, nebo spolufinancování
různých soutěží školní mládeže atd. Nejsou to
žádné vysoké částky, ale každá koruna dobrá.
Budoucnost národa je v dětech a investice
vložené do jejich výchovy a vzdělání se vyplatí.
Každý občan může svým nápadem přispět
k zlepšení života v naší obci.
Kozlovice 18. 2. 2005 J. H.

Zprávy z obce
Změny v oblasti občanských
průkazů a cestovních dokladů
Vážení občané,
jelikož v současné době dochází v oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů k několika legislativním změnám, rádi bychom vás
s některými z nich seznámili.
Nejdůležitější budou zřejmě informace
o skončení platnosti dosavadních občanských

Kozlovice
průkazů bez strojově čitelných údajů. Dle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., budou státní občané
České republiky povinni provést výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
vydaných
— do 31. prosince 1994 nejpozději do 31.
prosince 2005
— do 31. prosince 1996 nejpozději do 31.
prosince 2006
— do 31. prosince 1998 nejpozději do 31.
prosince 2007
— do 31. prosince 2003 nejpozději do 31.
prosince 2008
s tím, že žádost bude vždy nutné podat nejpozději do 30. listopadu daného roku.
Od 16. ledna 2005 dojde ke změně některých
správních poplatků, a to
— za vydání nového občanského průkazu za
průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu
zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana
bude činit správní poplatek 100 Kč (pozn. —
vydání nového občanského průkazu z důvodu
skončení platnosti je stále bez poplatku)
— za vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou zaplatíte 200 Kč
— za vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou občanům mladším 15 let 50 Kč
— za vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny (typ „blesk“) 600 Kč (pozn. — jednotný poplatek pro děti i dospělé)
— za vydání cestovního průkazu bude činit
správní poplatek 200 Kč.
Další změny v zákonech č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, resp. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, jsou účinné již od 1. ledna
2005; jedná se o následující oblasti
— je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu a cestovního
dokladu bez souhlasu občana
— mezi druhy cestovních dokladů přibyl náhradní cestovní doklad Evropské unie,
který se vydává v případě, že občan Evropské
unie cestovní doklady ztratí nebo je mu odcizen na území státu, kde se právě nachází
a v tomto státě není zastupitelský úřad jeho
země; náhradní cestovní doklad Evropské
unie mu vydává zastupitelský úřad jiného
státu Evropské unie
— do občanského průkazu lze zapsat dítě do
nabytí zletilosti, tj. 18 let
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— do cestovního dokladu lze zapsat dítě pouze
do 15 let, a to pouze v případě, kdy toto dítě
je státním občanem České republiky
— do občanského průkazu i cestovního dokladu lze zapsat všechny požadované akademické tituly a vědecké hodnosti a označení
„docent“ nebo „profesor“
— do občanského průkazu lze nyní zapsat také
manžela(ku) a dítě, kterým nebylo přiděleno rodné číslo, jedná se o cizince
— žádost o vydání obou dokladů lze i nadále
podat na kterémkoliv matričním úřadě nebo
úřadě obce s rozšířenou působností, tam lze
také nově oba vyhotovené doklady převzít
— při vydání prvního cestovního pasu je občan
povinen prokázat státní občanství České republiky, tzn. že musí předložit občanský
průkaz, cestovní doklad nebo osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České
republiky; má-li být tedy vydán cestovní pas
dítěti, bude rodič povinen předložit zmíněné osvědčení o státním občanství ČR (bližší
informace vám sdělí zaměstnanci oddělení
matriky Městského úřadu Frýdek–Místek na
tel. čísle 558 609 450)
— ohlášením ztráty nebo ohlášením odcizení
cestovního dokladu platnost tohoto dokladu
skončí, a to i v případě, že by cestovní doklad
byl nalezen.
Dále bychom vás rádi upozornili na vyplňování žádosti v položce podpis držitele (jedná se
o oranžový rámeček vedle fotografie) — u občanského průkazu se podpisem rozumí písemné vyjádření jména i příjmení, popřípadě
pouze příjmení, u cestovního dokladu se podpisem rozumí písemné vyjádření jména i příjmení (správně je např. Jan Novák, nesprávně
např. J. Novák, Ing. Jan Novák, Ing. J. Novák,
Csc. nebo Honzík Novák).
Dále bychom vás rádi seznámili s přestupky
na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, za které lze nově uložit pokutu do výše
10 000 Kč.
Přestupky na úseku občanských průkazů (dle
zákona č. 328/1999 Sb.)
Fyzická osoba se dle § 16a dopustí přestupku
tím, že:
a) poruší povinnost chránit občanský průkaz
před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
b) nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
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c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

— po uplynutí doby platnosti v OP vyznačené
— po ohlášení ztráty nebo odcizení
— po obdržení oddacího listu
— po nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o rozvodu
— po obdržení úmrtního listu manžela
— po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým
bylo změněno jméno, popřípadě jména,
příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné
číslo
— po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého
pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu
— po nabytí právní moci rozhodnutí soudu,
kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům
— po nabytí právní moci rozhodnutí soudu,
kterým byl občanovi uložen trest zákazu
pobytu
ani po opakované výzvě nepřevezme osobně
občanský průkaz
neprodleně neohlásí poškození, zničení,
ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského
průkazu
poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo
opravy v občanském průkazu, v potvrzení
o občanském průkazu, v potvrzení o změně
místa trvalého pobytu nebo v potvrzení
o změně údajů zapisovaných do občanských
průkazů
ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů
úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
poskytne nebo přijme občanský průkaz jako
zástavu nebo odebere občanský průkaz při
vstupu do objektu nebo na pozemek
pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana
nepožádá o vydání prvního občanského
průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku
15 let.

Přestupky na úseku cestovních dokladů (dle
zákona č. 329/1999 Sb.)
Fyzická osoba se dle § 34a dopustí přestupku
tím, že:
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad
před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím

Kozlovice
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo
opravu v cestovním dokladu
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit
kontrole cestovních dokladů při překračování
státních hranic ČR na hraničním přechodu
d) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního
dokladu
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení,
ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního
dokladu
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo
cestovní doklad, který je zaplněn záznamy
g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté
nalezne nebo získá zpět jiným způsobem
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad
i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako
zástavu nebo odebere cestovní doklad při
vstupu do objektu nebo na pozemek
j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže
souhlas občana.
V obci Kozlovice je o občanský průkaz i cestovní doklad možné požádat — a rovněž si jej
i vyzvednout — na Obecním úřadě v Kozlovicích , kancelář č. 4 — matrika v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto
pondělí od 7.00 do 17.00 hodin
úterý
od 7.00 do 15.00 hodin
středa
od 8.00 do 17.00 hodin
pátek
od 7.00 do 13.00 hodin

Fotograf v Kozlovicích
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje občanům, že vždy ve čtvrtek od 12.30 do 16.00
hodin, v níže uvedených termínech, bude fotograf p. Šlachta poskytovat focení na občanské
průkazy, řidičské průkazy a pasy na Obecním
úřadu v Kozlovicích. Vzhledem k tomu, že
v roce 2005 dochází k postupné výměně i starých občanských průkazů, mohou občané požádat ze zdravotních důvodů o focení ve své domácnosti vždy ve čtvrtek v době od 9.00 do
12.00 hodin, ale na základě telefonické domluvy na čísle: mobil 777 818 161. Uvádíme termíny focení na obecním úřadu i v domácnostech
— bude probíhat vždy ve stejný den, cena fotografií 139 Kč, fotky budou k dispozici ihned:
24. března, 28. dubna, 26. května, 30. června,
25. srpna, 29. září, 27. října, 24. listopadu.
OÚ

Kozlovice

11
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?
Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního
úřadu v Kozlovicích v roce 2005, a to v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od 16.00 hod. do
18.00 hod. v těchto termínech:
15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10.,
25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 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.
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 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
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda.
Úřední hodiny budou probíhat v roce 2005 každou sudou středu od 14.00 do 14.45 hodin v přízemí budovy obce Kozlovice (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech:
9. 3.; 23. 3.; 6. 4.; 20. 4.; 4. 5.; 18. 5.; 1. 6.; 15. 6.; 29. 6.; 13. 7.; 27. 7.; 10. 8.; 24. 8.; 7. 9.; 21. 9.; 5. 10.;
19. 10.; 2. 11.; 16. 11.; 30. 11.; 14. 12.
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Kozlovice
Ohlédnutí za rokem 2004

Lyžařské závody na táboře

Běh Terryho Foxe

Kozlovice
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Ohlédnutí za rokem 2004
Motorshow

Open Air Fest 2004
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Kozlovice
Ohlédnutí za rokem 2004
Dětský den — Měrkovice

Dětský den — Kozlovice

Kozlovice

15
Ohlédnutí za rokem 2004
Výstava — 710 let Kozlovic

Festival — Souznění
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Kozlovice
Ohlédnutí za rokem 2004

Vánoční jarmark

Adventní koncert

Kozlovice
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Ohlédnutí za rokem 2004

Areál — Bazaly

Multifunkční hřiště
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Kozlovice
Ohlédnutí za rokem 2004
Rekonstrukce kotelny OÚ

Rekonstrukce vchodu ZŠ

Kozlovice
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Ohlédnutí za rokem 2004
Budování WIFI sítě

Chodník u zdravotního střediska
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Kozlovice
Ohlédnutí za rokem 2004

Zastávka U váhy

Cesta — Měrkovice

Kozlovice
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Zpráva o bezpečnostní situaci na území obce za rok 2004
Trestné činy
Celkem bylo v roce 2004 na území obce spácháno 15 trestných činů, z toho bylo 10 objasněno, tj.
66,66 %.
Druh trestných činů
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
Vloupání do rekreační chaty

počet
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3

objasněno
2
0
0
1
1
1
1
0
1
3

%
100
0
0
50
100
100
100
0
100
100

Přestupky
Celkem bylo v roce 2004 na území obce spácháno 33 přestupků, z toho bylo 17 objasněno, tj.
51,51 %.
Druh přestupku
Krádež jízdního kola
Fyzické a slovní napadení
Krádež elektrické pily
Jízda pod vlivem alkoholu
Krádež nafty,benzínu
Krádež visacích zámků
Rozbití okna, poškození domu
Anonymní dopis s výhrůžkami
Pokousání psem
Schválnosti
Poškození vozidel, krádež SPZ
Krádež žel. Šrotu

počet
2
8
1
8
2
3
3
1
1
1
2
1

objasněno
0
7
0
8
0
1
0
0
0
1
0
0

%
0
87,5
0
100
0
33,33
0
0
0
100
0
0

zdroj: Policie České republiky, Obvodní oddělení Palkovice

Zapište si do kalendáře
Sběr velkoobjemového a železného
odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že od
pátku 8. dubna 2005 do neděle 10. dubna 2005
budou přistaveny po celé obci kontejnery na
sběr velkoobjemového a železného odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odložit hadry,
boty, matrace, nábytek, apod., samozřejmě železo. Nelze tyto kontejnery využít pro nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu

proběhne v sobotu 21. května 2005 podle níže
uvedeného harmonogramu.

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že sběr
nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 21.
května 2005.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
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Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky,
oleje, asfalt, obaly znečištěné zbytky nebezpečných látek atd.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD 8.00—18.15 hod.
Horní konec
u bývalého obchodu
8.20—18.35 hod.
Stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad u rod.
domku čp. 153, p. Uhrová,
Second hand „Pod Lípou“
8.45—19.00 hod.
U čekárny ČSAD „U Váhy“
9.10—19.25 hod.
U hasičárny
9.35—19.50 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—10.55hod.
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.
Na spolupráci se těší
Obecní úřad Kozlovice

Třídili jsme v roce 2004 více?
Z popelnicových nádob a z mobilních sběrů
velkoobjemového odpadu jsme v roce 2004 uložili na skládku Skladeka Staříč, kde se tyto zbytkové odpady z Kozlovic ukládají, 646 tun směsného komunálního odpadu, to je o 149 tun více
než v roce 2003. V roce 2004 jsme vytřídili o 9,5
tuny více plastu, skla, kovu a papíru než v roce
2003.
Za odvoz odpadů z popelnicových nádob
obec Kozlovice zaplatila 360 000 Kč v roce 2003,
ale v roce 2004 už 413 000 Kč a dalších 300 000
za uložení tohoto odpadu na skládce ve Staříči.
Porovnáváme-li celkové náklady na odpadové
hospodářství za oba sledované roky, bylo to
1 273 000 Kč v roce 2003 a 1 426 000 Kč v roce
2004. Příjmová část odpadového hospodářství
činila 1 024 000 Kč v roce 2003 a 1 042 000 Kč
v roce 2004.
Děkujeme všem, kteří poctivě třídí, a připomínáme televizní šot: „Nebuďte líní, třiďte
odpad!“
L. E.

Kozlovice
Allianz pojišťovna, a.s.
Od října 2004 Allianz pojišťovna nabízela co
14 dnů pojišťovací služby na Obecním úřadě
v Kozlovicích. Vzhledem k tomu, že občané neprojevili zájem, byly tyto služby ze strany uvedené pojišťovny zrušeny.
L. E.

Provoz v knihovně v roce 2004
V roce 2004 se vypůjčilo celkem 9647 svazků.
Z toho 5304 krásné literatury pro dospělé a 1463
naučné literatury. Děti a mládež si vypůjčily 2708
krásné literatury a 172 naučné literatury. Časopisů 1915. Knihovnu navštívilo 2662 čtenářů, registrovaných čtenářů je 229 a z toho 91 dětí. Službu MVS (Meziknihovní výpůjční služba) využilo
11 čtenářů a internet 262 čtenářů. Nejžádanější
knihy jsou od autorů: Christie Agatha, Lanczová
Lenka, Gardney Stanley, Coulter Catherine, Javořická Vlasta, Bradford Barbara Taylor, Wilbur
Smith, Higgins Clark Mary, Brown Sandra, Quick
Amanda, Cartland Barbara, Roberts Nora, Mc
Bain Ed, knihy z nakladatelství Ivo Železný. Naše
malé čtenáře nejvíce zajímají knihy Už čtu sám,
komiksy, příručky mladých svišťů, čarodějky
witch, barbie, knihy z edice Děsivá věda a děsivé
dějiny, knihy o zvířátkách, atlasy, kurzy malování
atd. A ani minulý rok jsme na naše čtenáře nezapomněli a nakoupili jsme přes 300 nových knížek od vašich oblíbených autorů. Tady uvádím
pár titulů, které jsme zakoupili.
Bradford Barbara Taylor — Být nejlepší, Tři
týdny v Paříži, Síla poznání
Viewegh Michal — Názory na vraždu, Na dvou
židlích, Nápady laskavého čtenáře, Vybíjená
Higgins Clark — Tatínkova holčička, Vražda
v bílém
Roberts Nora — Tři osudy, Srdcová dáma, Zlodějka, Půlnoční zátoka, Nebe mé lásky
Lowell Elizabeth — Nefritový ostrov, Jantarová
pláž
Wood Barbara — Doktorka Samantha, Plamen
duše
Wilbur Smith — Řeka bohů I. II. III, Píseň
slonů, Dravec
Javořická Vlasta — Splněný sen, Šla léta, Děti
štěstěny 1. a 2. díl, Věrné milování, List ve větru
Lanczová Lenka — Postel plná růží, Mokrá
náruč léta
Mc Bain Ed — Sekera, Dveře, Horko, Popelka,
Poprava a jiné povídky

Kozlovice
Partere Ellis — Smrtící echo
Anderson Kevin — Skrytá říše, Historie duny,
Nositelé síly
Coulter Catherine — Terč, Bláznivý Jack, Bohatá nevěsta, Tajemná nevěsta, Půlnoční hvězda
Quick Amanda — Květ lásky, Tajemství deníku,
Galantní pomsta
Cartland Barbara — Podivné varování, Výbuch
lásky, Vladařská pompa
Naučná — Snář — výklad 1000 snů, Nejhezčí
letničky, Receptář prima nápadů, Víte, co na
sebe? Slovník cizích slov, 100 divů světa, Historie světa, Lašské písně, Rodinný lékař, Moravskoslezský kraj, Literární obsahy
A mnoho dalších sci-fi, detektivky, Harlequiny, dětské knihy, románky atd. Měsíc březen je
celostátně vyhlášený jako měsíc internetu
s heslem DO knihovny na internet, po internetu do knihovny. Proto v tomto měsíci nebudou
vybírány poplatky za internet.
Půjčovní doba: Pondělí
11.30–17.30
Středa
8.00—15.00
Čtvrtek
10.00—17.00
M. L.

Nezapomněli jste vrátit knihy
do Obecní knihovny v Kozlovicích?
Upozorňujeme některé čtenáře, že doposud
nevrátili knihy, které si zapůjčili. Věříme, že toto
kratičké upozornění postačí k nápravě. Děkujeme.
I v Měrkovicích máme Obecní knihovnu.
V malé knihovně v Měrkovicích jsme měli
2046 knihovních jednotek k 31. 12. 2004. O provoz knihovny se vzorně stará paní Ludmila Červenková a v minulém roce vypůjčila celkem
1137 svazků. Do knihovny dochází 20 čtenářů,
z nichž jsou 3 do 15 let.
L. E.

Vítej mezi námi…
15. leden 2005 byl slavnostním dnem pro 14
narozených dětí v roce 2004. Starosta obce ing.
Miroslav Tofel je společně s rodiči, prarodiči
a dalšími rodinnými příslušníky uvítal mezi
námi, občany obce, a popřál jim hodně zdraví
a rodinné pohody. Soubor Valášek písní a lidovými tanci dodal sobotnímu odpoledni slavnostní a nezapomenutelné okamžiky.
L. E.
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Životní prostředí
Máme málo času
Nová zpráva světových ekologů varuje:
o ustálení podnebí rozhodne naše chování
v příštích letech, ne plány na příští století.
Oteplení planety může už za deset let nenávratně poškodit podmínky pro život na naší
planetě. Hrozí, že nyní úrodné oblasti se přemění v poušť či step, že výrazně ubude pitné
vody a voda z tajících ledovců zvedne hladiny
moří, která zaplaví přístavní města.
Lidstvo do ovzduší vypouští ve velkém oxid
uhličitý, který vzniká spalováním fosilních
látek — uhlí a ropy.
Nenávratné změny podle vědců nastanou,
když se průměrná teplota zvýší o dva stupně
Celsia ve srovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí. K hranici dvou stupňů máme jen
krůček. Od poloviny 18. století se teplota zvýšila
téměř o stupeň a její nárůst je čím dál rychlejší.
(Ze zprávy britského deníku The Independent)
Připravil Jiří Peloušek

Starost o ptáky
Na nejdůležitější otázku spojenou s ochranou přírody — jak získat co nejvíce lidí pro
tento cíl — je jediná odpověď: motivovaným
zájmem o přírodu v mladém, vnímavém období lidského života — ovlivníme tím přístup
k přírodě nejen pro období jednoho lidského
života, ale pro mnoho dalších generací.
Jedním takovým motivačním tématem, kterým lze děti přitáhnout k přírodě, je starost
o ptáky. Starat se o ně můžeme v blízkosti svých
obydlí po celý rok — zimním přikrmováním
a na jaře pomocí při hnízdění.
Jsou to právě ptáci, kteří svou přítomností
oživují okolí lidských sídel a v zahradách a sadech pomáhají člověku v boji proti rozličným
škůdcům. Nedostatek přirozených úkrytů pro
hnízdění jim můžeme vynahradit výsadbou živých plotů, a pro ptáky hnízdící v dutinách, vyvěšováním budek. Při používání ptačích budek
je třeba dodržet několik pravidel.
Budky by měly být jednoduché, pevné a trvanlivé. Vyrábíme je z proschlých prkének, nejméně 2 cm silných, na vnější straně ohoblovaných (lépe po nich stéká dešťová voda) a na
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vnitřní straně neohoblovaných (ulehčuje to
ptákům šplhání k vletovému otvoru). Při sbíjení
použijeme raději větší množství delších hřebíků
(70 mm), aby byla budka pevnější a nekroutila
se vlhkem. Dno vkládáme mezi boční stěny,
stříška musí přečnívat vletový otvor, pod který
zásadně nedáváme bidélko, protože zbytečně
usnadňuje přístup různým nepřátelům.
Velikost budky není tak podstatná — pro sýkory, modřinky, brhlíky, rehky zahradní apod.
stačí např. vnitřní rozměr 12´12´20 cm, pro
ptáky velikosti špačka 15´15´30 cm. Rehek domácí, konipas bílý a horský i lejsek šedý hnízdí
v polodutinách, proto je pro ně vhodnější
budka o vnitřním rozměru 12´12´12 cm, u níž
necháme celou horní polovinu přední stěny
volnou jako vletový otvor.
Velikostí vletového otvoru (vyvrtaného
uprostřed přední stěny 3 až 4 cm od horního
okraje) můžeme ovlivnit obsazení budky. Sýkora modřinka a sýkora uhelníček se spokojí
s otvorem o průměru 28 mm, sýkora koňadra,
rehek zahradní, lejskové a brhlík lesní 35 mm,
špaček a rorýs 50 mm (do rozměrově větší
budky pro sýčka vyvrtáme otvor 70 mm, pro
puštíka 100 mm).
Důležité je, aby byla budka otevírací — na
podzim ji vyčistíme, staré hnízdo vyhodíme
a spálíme (přebývají v něm různí cizopasníci).
Ptáci je neodstraňují a nové hnízdo stavějí na
zbytcích starého.
Při rozvěšování (na podzim nebo časně
z jara) dbáme, aby budka visela kolmo k zemi,
vletovým otvorem k východu a příliš ji nestínily
okolní větve. V sadech a zahradách upevňujeme budky 2 až 6 m vysoko, a protože ptáci mají
své hnízdní revíry, nejméně 20 m od sebe.
Kromě ptáků hnízdících v dutinách můžeme podporovat i ptactvo hnízdící volně v křovinách a na stromech (pěnice, budníčky, drozdy, červenky, pěnkavy, kosy apod.). Zcelováním
pozemků a rozoráním mezí ubylo živých plotů,
křovin a různých ostrůvků zeleně. Ptactvo tím
ztratilo vhodné životní podmínky a možnosti
k hnízdění. Smutné je, že v tomto způsobu „hospodaření“ pokračujeme i dnes. Kácíme a pálíme
stromy a keře, abychom získali navíc kousek
pole nebo pastviny (přitom jich v okolí leží kusy
ladem) nebo rozšířili cestu (kterou právě křoví
v zimě chránilo před sněhovými závějemi).
Křoviny a stromy na okraji lesů, podél polí,
potoků a cest poskytují včelám pastvu, ptákům prostor k hnízdění, zvěři úkryt a na podzim svými plody i potravu.
Jiří Peloušek

Kozlovice
Střediska ekologické výchovy
v Beskydech
Ve třech beskydských objektech, kam dříve
jezdily děti do škol v přírodě (v Horní Lomné
a Hrčavě na Frýdecko–Místecku a ve Vlkovicích
na Novojičínsku) vybudovalo sdružení Vita
střediska ekologické výchovy (SEV).
Do nových ekologických středisek jezdí za
poznáním i zábavou hlavně děti a studenti,
Vita ale začala nabízet i programy pro učitele,
starosty a podnikatele.
„Samozřejmostí budou i letní tábory a víkendové pobyty se zaměřením na přírodu,“ řekla
vedoucí SEV Věra Jakubková.
(čtk)

Ze života školy
Zprávy z MŠ
Když se ohlédneme za letošními vánocemi,
musíme říct, že je děti z mateřské školy tentokrát prožívaly o něco intenzivněji než jiné roky.
Měly totiž velký úkol. Připravit s pomocí paní
učitelek a ostatních zaměstnanců vánoční jarmark.
Ve školce to vonělo jehličím, cukrovím a vánoční atmosférou. Nakonec se všem dohromady podařilo připravit spoustu ozdob. Za peníze,
které jsme při jejich prodeji utržili, se děti na
jaře podívají do loutkového divadla v Ostravě.
I letos v lednu jsme zhlédli hezké divadelní
představení „O Nebojsovi“, s kterým k nám do
MŠ zavítalo divadlo „V batohu“.
Přišly za námi i p. učitelky z 1. tříd na besedu
„Školní zralost“, při které se mohli informovat
rodiče všech předškolních dětí, co je nutné
vědět při vstupu dítěte do školy.
V únoru proběhl zápis nových dětí do mateřské školy. Celkem bylo zapsáno 19 nováčků.
A co nás ještě v nejbližší době čeká?
— 23. 2. 2005 začíná předplavecký výcvik dětí
od věku 4,5 roku
— v únoru pořádáme karneval pro děti i rodiče
se spoustou her a soutěží
— zavítají k nám hasiči z okresní stanice ve
Frýdku–Místku a následně na to si děti pojedou prohlédnout jejich hasičskou zbrojnici
— v některém z jarních měsíců pojedeme do
loutkového divadla v Ostravě na pohádku
„Tři zlaté vlasy děda Vševěda“

Kozlovice
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat paní Jitce Zvonkové, která darovala naší
školce pytlíky na oblečení do všech šaten a návleky pro rodiče.
Také patří náš dík paní Pavle Jalůvkové a Kateřině Matějové z kozlovické kynologické stanice, které na podzim uspořádaly pro naše děti
ukázku jejich práce se psy. Přivedly 4 pejsky,
které si děti ihned oblíbily, a strávily tak s nimi
příjemné dopoledne.
MŠ

Valašská dědina
Nastalo nové jaro
Kraj se probudil průvanem jižních větrů, plaménky sněženek a petrklíčů vyšlehly ze země.
Snad se domluvil vítr se sluncem, ve dvou
dnech odnesl závěje, odnesl zimní besedy. Jakmile začnou roboty venku, kdo by na ně myslil…
Když zmizely poslední cáry sněhu, sotvaže
teplý vánek od Radhoště sliboval teplé počasí,
dal vojvoda rozkaz: aby se už ve vsi neomeškávali.
Den před tím chodil bubeník a bubnoval. Aby
ti co, chtějí dát ovce na pastvu do společného
pasení, odvedli zvířata na horní konec dědiny
pod javory. To bylo stanoviště, kde se každoročně shromažďovali.
Jaké to bylo slavné ráno! Vítr rozháněl po obloze lehounké obláčky, čeřil trávu a obracel listí,
jež mělo jasně zelenou barvu, od Hůrek až
k Ondřejníku roznášel svěží vůně. Nebe se podobalo modrému zvonu, jehož srdcem je slunce. Jeho zlatý hlas vylákal ven všecky kravaře
a kravařky, vyvábil i zvířata, jež se již nevracela
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bojácně do chlévů, cítila pach lesních bylin,
pach mechů a rozvíjejících se pupenů, cítila
průvan jara…
Míšaníci a jejich chasa přiváděli ovce, pastevci pískali na staré i nové fujary nebo přinášeli
náčiní: měděný kotel, geletky, čerpáky, vařečky,
provazy, pilky a sekyry…
Kozlovjané strkali ovcím do hladových pysků
chlebové kůrky, hladili je po ostříhaných hřbetech, všelijak se s nimi mazlili. Půl roku je neuvidí. Některým uvázali pod krkem pentličky,
jiným zvonky nebo aspoň kousky cinkajících
plechů, beránkům připevnili na rohy věnečky
z chvojí.
Mečníkova Mařka se postavila před baču
s kyticí vrbových kočiček, jejichž rozkvět se
onoho roku tolik opozdil, a zpívavým, příjemným hláskem odříkávala přání, kterému ji naučili: „…aby se na horách dobře měli, ovce poctivě hlídali, salaš opatrovali, hodně mléka nadojili, doboha žinčice navařili, tisíce funtů brynzy
nadělali, na jarky bedlivý pozor dali, ani jednu
ovečku-dojičku, ba ani půldojku neztratili,
oheň v kolibě pilně střežili, aby nikdy nevyhas,
a na podzim, jak pánbůh dá, zase všichni domů
ve zdraví a spokojenosti a při valašské veselosti
se přinavrátili…“
Táhlé a trochu teskné zvuky se nesly přes dědinu, přes šindelové střechy, bylo v nich něco
nesmírně krásného…
Ovce nemuseli pobízet, rozuměly hlasu fujar.
To je volaly hory! Jedna za druhou cupitaly
chodníčkem, pak s radostným bečením se rozběhly po trávníku…
Ondřejník byl najednou neuvěřitelně blízký.
Připadal Valachům jako přítel, k němuž je
dobré jít na besedu, jako pohádkový rytíř, který
vybojuje mír a štěstí.
Hory a lidé si rozuměli…
Z knihy Bohumíra Četyny Valašský vojvoda
Doslov autora knihy: Námět k této knize mě
zaujal již po první světové válce, kdy jsem zapisoval ústní lidovou slovesnost v okolí Radhoště.
Věděl jsem o selském gruntu, zvaném Vojvodovice, ve středu velké obce, v Kozlovicích. Je to
velmi stará obec, byla založena 8. září 1294, ačkoli jako osada nebo panský dvůr existovala již
předtím. Do sféry salašnické kolonizace se dostala v 16. století. Salašnická tradice na někdejším hukvaldském panství se projevila velmi výrazně a její stopy můžeme zde najít např. v pomístním názvosloví dosud…
Připravil Jiří Peloušek
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Kozlovice
Tříkrálová sbírka 2005

Maminky na mateřské

V době od 2. do 12. ledna 2005 uspořádala
Česká katolická charita již popáté Třikrálovou
sbírku. Jistě vás bude zajímat výsledek této
akce. Pro sociální aktivity Charity Frenštát p.
Radhoštěm bylo koledníky ve frenštátském regionu vybráno 364 000 Kč, z toho v Kozlovicích 69 292,50 Kč. Výtěžek této sbírky je určen
na projekt CHOPS — charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba — vybavení této služby,
část sbírky je určena na humanitární pomoc do
zahraničí, především na pomoc lidem v jihovýchodní Asii, které přívaly vod připravily
o domov.

Milé maminky, pokud ještě váháte, zda přijít
mezi nás, znovu vás zveme i s vašimi dětmi.
V březnu se budeme zabývat jarními a velikonočními dekoracemi. Pokusíme se tvořit
z korku, namalujeme velikonoční kraslice
a přání. Také se můžeme už nyní těšit na aranžování suchých květin, výrobu voňavých obrázků nebo barevných magnetek. Připravujeme
i povídání s logopedkou o vývoji řeči dítěte.
Podrobnější program na každý měsíc najdete
na vývěsce před kostelem.
Těšíme se na vás každou lichou středu vždy
od 8.30 hodin na faře.
Magda Strakošová

Karneval 2005
„Mamíí, ona mi to bere! Mamííí, ať mi to
půjčí!“, tak takhle si občas děti hrají. Většinou
musí zasáhnout maminka: „Tak dost, nebo se
nebudete dívat na Večerníček!“ Tohle se odehrálo i v neděli 6. února. Všechny děti už pak
byly hodné. Mohly zapnout televizi, kde hned
po hře Šťastných deset televizní hlasatelka
oznámila, že přijede Večerníček. Přivezl s sebou
spoustu pohádek. Třeba Jeníčka a Mařenku
i s babou a perníkovým stanem, taky žáci
3.B přikráčeli a třeťáci a čtvrťáci s nimi soutěžili. Předškoláky učila Malá Čarodějnice v doprovodu Havrana ukazovací písničku.
Jak už to v televizi chodí, pohádky přerušila
reklama. Kdo si chtěl během ní dát pauzu, mohl
navštívit peklo, kde Večerníček přichystal hrátky. Kdo zůstal u reklamy, měl modro před
očima. Tuto barvu reklama propagovala, aneb
v hlavních rolích Šmoulové. Hned nato měli na
televizní obrazovce nejvíce přilepené oči prvňáci a druháci, Křemílek a Vochomůrka je požádali o pomoc. V Pařezové chaloupce se totiž
stala nemilá věc, Vochomůrkovi se roztrhly kalhoty. Navlékání jehly dopadlo dobře. Za velkého halasu se dostavil Ferda Mravenec i s uchichotanou Beruškou a na soutěž vyzvali nejstarší masky.
„Vstávat a cvičit!“, no, správně hádáte — Bob
a Bobek! Nechali si nakonec to nejlepší. Spoustu výher v tombole!
Děkujeme všem dárcům a koledníkům, kteří
se zúčastnili Třikrálové sbírky.
Charita Frenštát pod Radhoštěm

Letošní karneval byl už 15. v pořadí. První,
který schola pořádala, se konal v roce 1990 v hasičárně. Tradice se udržuje. Tým organizátorů

Kozlovice
se rozrostl o skautky, skauty a spoustu jiných
ochotných dobrovolníků. Odměnou všem jsou
rozzářené dětské oči při hrách i výhrách. Za to,
že je co rozdávat, patří velký dík sponzorům!
A v neposlední řadě OÚ Kozlovice za bezplatný
pronájem sálu a finanční podporu.
Věra Tkáčová

Open Air Fest
Open Air Fest 2004
Popáté se sjeli fanoušci ze severní Moravy, ale
i ze sousedního Slovenska, do rocku zaslíbené
beskydské vísky Kozlovice. Třetí srpnovou sobotu se zde konal tradiční rockový festival Open
Air Fest 2004. Tak jako předchozí, i ten letošní se
konal v příjemném prostředí areálu hasičské
zbrojnice. Dramaturgie festivalu se od prvního
ročníku prakticky nezměnila, což jistě uvítala
většina příchozích fanoušků. Jeví se mi to jako
velmi dobrý tah, skloubit mladé začínající,
energií překypující a v mnoha případech i perspektivní kapely s (ve většině případech) hudebně „ostřílenějšími personami" revivalových
skupin. Příchozí fanoušek si totiž může a taky
má z čeho vybrat. V neposlední řadě je to podle
mne i přínos pro zúčastněné muzikanty. Příležitost něčemu se jeden od druhého přiučit, poklábosit o muzice …
Pátý ročník Open Air Festu v Kozlovicích se
opravdu povedl. Výborná organizace, velmi
dobrá dramaturgie, vysoká návštěvnost, příjemné prostředí. K úplné spokojenosti už stačilo jen dobré počasí. Ale doby, kdy poručíme
větru, dešti, už jsou dávno…
Open Air Fest 2005
Již šestý ročník rockového festivalu Open Air
Fest se uskuteční v sobotu 20. srpna 2005 v areálu hasičské zbrojnice. Fanoušci dobré rockové
muziky se mohou těšit na tyto kapely: DISSECTION CORPSE (death metal — Ústí nad Orlicí),
DARKWIND (death/black metal — Frýdek–
Místek), HAZYDECAY (thrash core — Olomouc), HYPNOTIC FACE (power thrash metal
— Svitavy), RITES OF UNDEATH (death/black
metal — Praha), ABSTRACT (instrumentální
metal — Slovensko), DEFORMED (grind core —
Polsko), DEEP PURPLE Revival (Přerov),
NIGHTWISH Revival (Frýdek–Místek) a FLASHBACK ACCEPT Revival (Zlín). Více informací
v příštím čísle Zpravodaje nebo na www.adultery.cz/openairfest.htm
Petr Peloušek
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Sbor dobrovolných hasičů
v Měrkovicích v roce 2004
Sbor má 37 členů, z toho 7 žen.
Sbor v loňském roce uspořádal tři
kulturní akce (hasičský ples,
fotbalový turnaj mini cup
a dětský den). Při těchto kulturních akcích odpracovali
členové sboru 108 hodin.
Na jaře jsme uspořádali
brigádu k vyčištění autobusových zastávek a jejich okolí,
při ní bylo odpracováno 42
hodin. Během celého roku
jsme udržovali hasičskou
zbrojnici. Před zimním obdobím
jsme udělali ve zbrojnici a jejím
okolí pořádek a budovu zazimovali.
Výkonný výbor sboru se sešel celkem k 14
jednáním a taky svolal dvě členské schůze,
z toho jednu výroční. Na této výroční valné hromadě jsme si připomněli 55 let od založení
sboru dobrovolných hasičů v Měrkovicích. Zároveň na této schůzi byl zvolen výkonný výbor
pro funkční období 2005 až 2010.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
Obecnímu úřadu v Kozlovicích za spolupráci.
Starosta SDH Měrkovice Lukáš Vašenda

Sport
Turnaj v Mariáši
V sobotu 19. 2. 2005 se sešli v Kozlovicích
příznivci karetní hry Mariáš ve vinárně U Váhy
na nultém ročníku Turnaje v Mariáši.
Zúčastnilo se jej na 30 karbaníků z Kozlovic
a okolí. Po téměř pětihodinovém maratónu karetních partií se dospělo ke konečnému pořadí
hráčů. Tentokráte přálo štěstí více přespolním
účastníkům.
Na prvním místě se umístil pan Jaromír Hradil
z Kopřivnice, na druhém pak pan Jiří Kozlovský
z Frenštátu p. R. a na třetím místě skončil pan
Bonček z Paskova. Z kozlovických hráčů se nejlépe umístil pan Jan Najdek, a to na šestém místě.
Atmosféra byla výborná, všude se ozývalo jen
šustění karet a oznamování hlášek. Závěrečné
odměnění všech účastníků věcnými cenami
a výborný guláš z místní kuchyně se postaraly
o krásné zakončení celého turnaje.
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Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům,
kteří se nemalou měrou podíleli na zdárném
průběhu turnaje.
Již teď bych chtěl říci, že nezůstaneme
u nultého ročníku a budeme připravovat další
ročník.
Serafín Matis, pořadatel

Přijďte mezi nás! ASPV Kozlovice
— cvičení ženy
Zveme všechny ženy a dívky k pravidelnému
kondičnímu cvičení. Pevně věříme, že si v naší
nabídce vyberete typ cvičební lekce, která vám
bude plně vyhovovat.

Kozlovice
NOVINKA! Dětský aerobic pro všechny dívky
od 5. tříd, které mají rády pohyb a tanec, jsme
připravily kurz aerobicu pro juniory. Dívky
mohou přijít každé úterý od 17.00 ( hodinová
lekce) do tělocvičny ZŠ Kozlovice. S sebou sportovní oblečení, boty na přezutí a pití. Mimo taneční choreografii bude lekce pomocí pohybových her zaměřena na zkrácené svaly a rehabilitační cvičení pro zdravá záda.
Bližší informace o cvičení a činnosti ASPV
P. Zemanová, tel. č. 558 697 509, 606 258 089

Lyžování na Moravě 2004—2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy
s denním zpravodajstvím stavu sněhových
podmínek (aktualizace probíhá v pracovních
dnech do 9.30h) naleznete na internetové
adrese:
pocasi.ecesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí,
teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla
větru, směr větru, akce v areálu atd.) si můžete
nechat poslat na mobilní telefon zasláním SMS
ve tvaru
pocasi název místa
např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny
na tel. číslo 907 09 06
(cena SMS je 6 Kč s DPH)
Pokud nemáte k dispozici „název místa“,
zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi

Úterý 18.00—19.00 BODYBALL — zdravotně
rehabilitační cvičení na velkých balónech.
Všechny cviky jsou konzultovány s rehabilitačními pracovnicemi a lekce je vedena vyškolenými instruktory. Cvičení je vhodné i pro ženy se
zdravotními problémy, které musí předem nahlásit cvičitelce, a ta jim poskytne individuální
péči. Z důvodů omezeného počtu balónů je
lépe si předem rezervovat místo. Informace
a rezervace P. Zemanová — 558 697 509.
Úterý 19.00—20.15 BODYSTYLING — posilovací hodina s využitím různého náčiní — gumy,
činky, těžké tyče, lekce je vhodná i pro začátečníky.
Neděle 18.00—19.15 STEP AEROBIC — ke
zvýšení aerobního efektu se při cvičení využívá
malých stupínků — stepů, doplněno posilováním problémových svalových partií.

Kozlovice
Fotbal a změny
v roce 2005
Přestupy a hostování
hráčů FC Kozlovice
— Jiří Prokeš (20 let) přestoupil z FC do Fotbal Frýdek–
Místek
— Mirek Vyvial — dorostenec bude hostovat
v Fotbal Frýdek–Místek do 31. 12. 2005
— Radek Chýlek se vrací z hostování z Fotbal
Frýdek–Místek do FC od 1. 1. 2005
— Mirek Bednář — dorostenec bude hostovat
v TJ Frenštát p. R. do 31. 12. 2005
— Honza Harabiš (hráč „A“ mužstva) se bude
snažit probojovat do základního kádru
mužů TJ Frenštát p. R. hostováním do 30. 6.
2005
— Roman Vaverka se vrací z hostování z Lichnova od 1. 1. 2005
— FC Kozlovice posílí na hostování Vít Kuběna
z TJ Frenštát p. R. a Jirka Matula z Hukvald
— Radek Chýlek st. se vrací z Frýdlantu n. O. do
FC Kozlovice od 1. 1. 2005
Zimní turnaje v Kozlovicích
Náš FC uspořádal zimní turnaje mužů a dorostů za účasti 6 družstev v každé kategorii. Vítězi mužského turnaje se stali hráči domácího
celku FC Kozlovice přes to, že k 28. 2. 2005 chybí
odehrát 1 odložené utkání. Dorostencům chybí
ještě několik utkání a naši kluci skončí nejhůře
třetí. Ukončení turnaje proběhne v restauraci
na hřišti dne 6. 3. 2005. O výsledcích, umístění
a střelcích budeme informovat v dalším čísle
Zpravodaje.
Valná hromada
Dne 25. února 2005 se uskutečnila Valná hromada FC, kde byl zvolen nový výbor, kdy stávající vedení po 11 létech odstoupilo a předalo
občanské sdružení FC Kozlovice ve stabilizovaném stavu. Do výboru byli zvoleni tito členové:
Jiří Štefek, Milan Čabaj, Petr Žáček, Bohuslav
Krpec a Láďa Kahánek. Přejeme jim stejnou radost z fotbalu, jakou jsme prožívali my, bývali
členové výboru. Blahopřejeme.
Noví spolupracovníci
K trenérovi „A“ mužstva Radku Chýlkovi přibyl od letošního roku druhý trenér Adolf Kocián, dlouholetý člen a bývalý aktivní fotbalista
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našeho klubu. Vedení dorostu posílil Josef
Reček. Milanu Čabajovi u benjamínků pomáhá
a bude pomáhat Víťa Svoboda. Rozlosování zde
neuvádíme, protože ještě dochází k změnám
termínů.
L. E.

Kozlovice opět centrem
motoristického dění
Tento víkend 26. a 27. února si všichni fanoušci severského sportu, kde motocyklista
táhne za sebou lyžaře, dali sraz v Kozlovicích.
Na louce za koupalištěm pořádal Bodro team
poslední závod seriálu DUVAS UNI HUSQUARNA CUP v motoskijöringu.
Přesto, že sníh na trati pořád držel, přece jen
už zima nebyla tak silná a povrch tratě tím dost
utrpěl. Promrzlý sníh, který však před závody
trochu změkl, vytvořil pravidelnou masáží
pneumatik krystaly podobné písku. Koleje od
minulých průjezdů se křížily jako na hlavním
nádraží a jen obtížně se z nich dalo vyjet. Zvlášť
znatelné to bylo při vloženém zimním motokrosu, kdy rychlosti jsou o poznání větší. Určitě
to byla i příčina častých pádů. Zde je nutno poznamenat, že nikomu se nic nestalo. Diváků se
přišlo podívat hodně. Na start nastoupilo v sobotu v jednotlivých kategoriích 34 dvojic. Neděle už byla jezdecky slabší. Snad to bylo zapříčiněno sobotní večerní tancovačkou, kterou pro
závodníky i příznivce uspořádal Bodro team
v restauraci na koupališti. Stejně jako minulý
týden ve Lhotce, hrála i zde perfektní countryová kapela z Ružomberku, „Korýtko“. Přesto se
i v neděli bylo na co dívat.
A co nám napovídá celkové sečtení bodů?
V nejmladší kategorii do 17 let seriálem prošla
vítězně dvojice Marek a Lukáš Borákovi z Bodro
teamu. V nejstarší kategorii veteránů nad 38 let
zvítězila přesvědčivě dvojice Radek Borák, Petr
Závodný z Bodro teamu. V nejprestižnější kategorii „Open“ o pouhý jeden bod zvítězila dvojice z Polska Tomasz Zych, Wladislaw Klimowski
z týmu Zych Off Road.
Závěrem můžu napsat, že celý seriál se mimořádně vydařil jak zájmem jezdců, tak i diváků. A nakonec, po prvotním váhání nám přálo
i počasí s mohutnými přívaly sněhu. Již teď
můžu prozradit, že pořadatelé připravují pokračování velice zdařilého seriálu i na příští zimu.
Bodro team
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JEDNOTA, SD ve Frýdku–Místku
přijme do pracovního poměru pro prodejnu
v nákupním středisku v Kozlovicích
vedoucího prodejny a zástupce vedoucího prodejny
s nástupem v březnu 2005.
Kontakt: personální útvar Jednoty, SD Frýdek–Místek
tel. 558 621 170, 558 622 676,

Prodej rýpadlo-nakládače OSTROVEK
Obec Kozlovice nabízí k prodeji
rýpadlo-nakládač OSTROVEK.
Prodej obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou cenu.
Cenové nabídky předkládejte do 15. 4. 2005
na Obecní úřad Kozlovice. Obálku označte
„Neotvírat — cenová nabídka — rýpadlo nakládač“.

Kozlovice
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