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Slovo starosty

s ohledem na průjezd pluhů. Vyhneme se tak
dalším problémům! Předem děkuji.

4Přišla zima a hned první sníh nám způsobil problémy. Jedná se o špatně zaparkované
automobily, které nám brání v zimní údržbě.
Žádám proto všechny majitele dopravních prostředků (ostatně, jako každý rok), aby parkovali

4Zimní období s sebou rovněž přináší vytápění našich obydlí. Pohled a především průchod zadýmenou dědinou je někdy životu nebezpečný. Hlavně se mi zdá, že se situace zhoršuje. Vím, že energie jsou drahé, ale to nezna-
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mená, že budeme spalovat plasty a odpadkové
koše! Zkusme se nad tím zamyslet, a když si do
nového roku budeme přát hodně zdraví, tak pro
to také něco udělat.

4Co se dělo v roce 2007 — výčet některých
prací.
— Probíhá výstavba Sportovně rekreačního
centra (tělocvičny).
— Proběhla výstavba a oprava autobusových
zastávek — U Váhy, Peterek, stání na Vrchovině.
— Opravilo se sedm místních komunikací vč.
oprav výtluků ostatních.
— Byla dokončena přístavba OÚ.
— Provedeny drobné opravy a rekonstrukce
vodovodu.
— Provedena instalace dopravních značek na
místních komunikacích (především zón 30).
— Modernizace internetové sítě obce.
— Probíhají opravy zábradlí mostů a lávek.
— Těžba dřeva — probírka a kůrovec (cca 800
kubíků).
— Dokončují se propagační materiály obce (informační panely, vítací tabule, mapy, brožury, nové internetové stránky…).
— Bylo zakoupeno nové hasičské zásahové vozidlo — cisterna.
— Bylo zpracováno několik projektových dokumentací.
— Probíhá změna územního plánu.
4V roce 2007 bylo v obci pořádáno několik
desítek kulturně sportovních a společenských
akcí. Jenom namátkou můžu jmenovat — Dětské odpoledne, Den koní, Den obce, Beskydský
pohár ve skoku na lyžích, Fichtl cup, Enduro,
Divadlo, Mini Cup v Měrkovicích, Rockfest, výroční koncert souboru Valášek, křest CD Martina Ševčíka, Svatováclavský koncert, otevření
Galerie sakrálního umění a mnoho dalších.
Všem organizátorům, vedoucím a pořadatelům
děkuji a přeji hodně psychických sil do další
práce. Všechny chci touto cestou požádat o vzájemnou toleranci a podporu jednotlivých podniků. Někdo rád chytá ryby a někdo rád poslouchá rock. Obec je velké společenství a bez vzájemných ústupků to nikdy nepůjde.
4Byla zpracována studie na odkanalizování
„zbytku“ obce. Dokumentace řeší soulad se
směrnicí EU, která odkanalizování nařizuje
(a definuje). Jen na výstavbu, která je v souladu
s touto směrnicí je možné žádat dotaci. Ne
všechny lokality (domy) budou odkanalizovány.

Kozlovice
Po projednání zastupitelstvem obce bude tato
studie sloužit jako zadání pro výběrové řízení
na zpracování potřebné projektové dokumentace. Zároveň tato studie slouží Vám, abyste se
dověděli (alespoň zhruba), kde se s výstavbou
kanalizace počítá a kde ne. Dokumentace je
k nahlédnutí na OÚ a pokusíme se ji dát na
web.

4Kozlovický internet je jednou z největších
takto provozovaných sítí v republice. Chci poděkovat všem (je jich velice málo), kteří se na
chodu podílejí.
Téměř nikdo nedodržuje podmínky, se kterými v okamžiku připojení písemně souhlasil!
Tím pádem si navzájem „škodíme“. Doufám, že
je nám všem jasné, že se nejedná o vysokorychlostní internet. Vím, že nároky (především) na
rychlost stoupají, ale naše řešení má svůj strop.
Překonali jsme tu nejhorší dobu, kdy byl internet přes dial-up nespolehlivý a velice drahý.
Pokud zastupitelstvo schválí potřebné prostředky do rozpočtu příštího roku, máme naplánováno další technické vylepšení (i zvýšení
rychlosti). Je ovšem jasné, že pokud má někdo
potřebu „megové“ linky, musí se poohlédnout
po jiném poskytovateli.
Rok 2007 je téměř za
námi. Přeji všem příjemné
prožití svátků vánočních,
hodně pohody do roku dalšího a zároveň Vás zvu na
poslední akci tohoto roku
— Vánoční jarmark, který
proběhne v sobotu 15. prosince v rámci MF Souznění (podrobný program
viz na zadní straně Zpravodaje).
Napsáno 28. 11. 2007
starosta obce

Zprávy z obce
Nabídka stavebních pozemků
v Kozlovicích a stanovení ceny
Obec Kozlovice, 739 47 Kozlovice č. 343,
v okrese Frýdek–Místek, nabízí stavební pozemky na výstavbu rodinných domů v obci
Kozlovice o výměře od 1100 — 1300 m2. Cena za
1 m2 pozemku činí 870 Kč (v ceně nejsou zahrnuty jednotlivé tzv. připojovací poplatky). Prodej pozemků včetně úhrady kupní ceny proběhne do konce května 2008.

Kozlovice
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Bude se jednat o zasíťované pozemky — komunikace, chodníky, plyn, voda, kanalizace
splašková i dešťová, elektřina. Veškeré sítě
budou přivedeny na hranici jednotlivých stavebních pozemků. Předpoklad vybudování inženýrských sítí — do konce roku 2008.
Bližší informace na Obecním úřadu Kozlovice, tel. č. 558 697 205, 728 733 931, e-mail: kozlovice@kozlovice.cz.

Zastupitelstvo obce mě pověřilo, abych vysvětlil jakým způsobem byla stanovena prodejní cena stavebních pozemků v lokalitě Fojtíková. Aby nedocházelo k následným spekulacím
s pozemky a zároveň obec na výstavbu nedoplácela, byla cena stanovena jako reálná — tj.
jsou v ní zahrnuty veškeré náklady s její přípravou. Výjimku tvoří živičný povrch komunikace,
jehož cena není do kalkulace započtena.

Náklady: Pozemek
Změna ÚP
PD (projekt)
Geometři
Inženýrské sítě — realizace (dle nabídkového rozp.)
Odpočet živičného povrchu komunikace
Náklady celkem:

16 898 m2

Výměra prodávaných parcel
Cena za 1 m2:

1 144 825 Kč
43 400 Kč
321 300 Kč
93 891 Kč
14 618 968 Kč
- 1 500 000 Kč
14 722 384 Kč

14 722 384 Kč / 16 898 m2 =

871 Kč/m2
starosta obce

Co vás může nebo musí zajímat…
Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme.
Poplatek ze psa do 31. 3. každého kalendářního roku. Držitel psa je povinen přihlásit jej do 15 dnů
od následujícího dne po vzniku poplatkové povinnosti, která vzniká dovršením 3 měsíců věku psa.
Poplatek za odpad je splatný do 30. 4. a do 31. 10. kalendářního roku.
Vodné musí být zaplaceno do 31. 5. kalendářního roku. Cena vodného činí 15 Kč/m3, cena
stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 21 Kč/m3.
Nájem hrobového místa — od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m2/rok. Za služby
je stanovena úhrada paušální částkou — jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob
100 Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka
za nájem hrobového místa za 1 rok.
Velkoobjemový odpad
Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou zařízení pro shromažďování odpadů. (Za domem čp. 1 bývalé Fojtství — před sběrnou železného šrotu).
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat
Beton
Cihly
Taška a keramické výrobky
Zemina a kamení
Stavební materiály na bázi sádry (nesmí být znečištěny nebezpečnými látkami)

1t/200 Kč
1t/150 Kč
1t/150 Kč
1t/150 Kč
1t/170 Kč

Nabídka prací a mechanismů
Občané mohou využít nabídku obce na různé práce za následující ceny: traktor s vlečkou včetně obsluhy — 450 Kč/hod., výkopové práce s UNC 750 včetně obsluhy — 500 Kč/hod. výkopové práce s Komatsu včetně obsluhy — 750 Kč/hod. Doprava nákladním automobilem Daewo
Avia — 1 km/19 Kč, doprava multikárou 1 km/16 Kč, podrobnější informace Ceník č. 1/2007
obce Kozlovice a internetové stránky.

4

Kozlovice

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 vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od 16.00 do 18.00 hod.
V roce 2008 budou konzultace v termínech: 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4.,
6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11.,
2. 12., 16. 12., 30. 12.
Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2008 jednou za čtrnáct dnů vždy ve středu od 14.00 do 14.45
hodin v přízemí budovy Obecního úřadu v Kozlovicích (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7.,
23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.
Poruchy na veřejném osvětlení
Hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo
731 196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně
p. Lumír Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012).
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných
jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku–Místku.
K objednávce slouží Stravovací SENIOR kupón.
Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 100 druhů hotových sterilovaných
jídel uvedených na zadní straně Stravovacího SENIOR kupónu vždy dvě jídla — jedno ze sloupce A, druhé ze sloupce B. Cena jednoho jídla se zvyšuje od 1. ledna 2008 na 32,50 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami ),vždy v době od 8.30—9.30 hodin, odběr a placení od 13.00—14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel na 1. pololetí 2008
objednávka
pátek
11. 1. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
08. 2. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
07. 3. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
04. 4. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
02. 5. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
30. 5. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
27. 6. 2008
odběr a placení

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

14. 1. 2008
11. 2. 2008
10. 3. 2008
07. 4. 2008
05. 5 .2008
02. 6. 2008
30. 6. 2008

Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že skončily termíny
pro zaplacení poplatků ze psů, vodného a poplatků za provoz systému shromažďování sběru,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek za odpad).
Pokud jste tuto svou povinnost řádně nesplnili v daném termínu, žádáme o urychlenou

nápravu nejpozději do 21. prosince 2007. Poplatky lze zaplatit osobně na Obecním úřadě
v Kozlovicích, v kanceláři č. 3, případně uhradit
na bankovní účet 163215866/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho
domu.
Občanům, kteří poplatek ze psů a poplatek
za odpad neuhradí včas, vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem. Na občanech,

Kozlovice
kteří neuhradí ani vyměřený platební výměr,
může obec uplatnit výběr poplatků exekucí
dle zákona o správě daní a poplatků.
Děkujeme všem, kteří poplatky včas zaplatili,
a dlužníky prosíme, aby uvedený termín z důvodu nemalých nákladů na vymáhání nedoplatků dodrželi.

Platnost občanských průkazů
Upozorňujeme občany, že k 31. 12. 2007
končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12. 1998.
O výměnu dokladu si můžete zažádat na
Obecním úřadě Kozlovice, kancelář č. 4.
Je potřeba doložit původní občanský průkaz, 1
fotografii, případně doklad pro zápis nepovinného údaje (manžel, manželka — oddací list, děti
do 18 let — rodné listy dětí + rodné listy rodičů
dětí, pro zapsání titulu — diplom). Lhůta pro vydání nového občanského průkazu je 30 dnů.
Občané narození před 1. 1. 1936 si nemusí
nové občanské průkazy vyřizovat, pokud v něm
mají uvedenou dobu platnosti „bez omezení“.

Zpětný odběr elektrovýrobků
V krátkosti Vás chceme informovat o zpětném odběru elektrovýrobků, který už byl upraven zákonem v roce 2005. Kompletní vyřazené
elektrické spotřebiče nejsou ani nebezpečnými
odpady, ani výrobky obsahujícími nebezpečné
složky odpadu. Co to znamená pro spotřebitele? Rozhodnu-li se, že si koupím novou mikrovlnou troubu, starou kompletní mikrovlnku donesu do obchodu a novou si odnesu domů.
Zpětný odběr elektrovýrobků je založen na
principu „kus za kus.“ Starý vrácený vyřazený
elektrospotřebič musí být kompletní, nesmí být
z něho odmontovány žádné součástky, což je
druhá důležitá podmínka zpětného odběru.
Jestliže je výrobek nekompletní, nepodléhá
režimu zpětného odběru a jedná se o běžný
odpad.
L. E.
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Termíny čištění komínů
v roce 2008
V roce 2008 bude v obci Kozlovice prováděno
čištění komínů v následujících termínech:
8. 1., 9. 1., 10. 1., 11. 1., 14. 1., 15. 1., 16. 1. 2008
19. 6., 20. 6., 23. 6., 24. 6., 25. 6., 26. 6., 27. 6.,
30. 6. 2008
13. 10., 14. 10., 15. 10., 16. 10., 17. 10., 21. 10.,
22. 10. 2008
V případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo nemoci zaměstnanců je možná
změna termínů.
Ladislav Šputa, Skalice 155,
provozovna KOMINICTVÍ, J. Trnky 72,
Frýdek–Místek, tel. 558 434 661.

Poděkování
Chtěli bychom veřejně poděkovat panu Josefu Bužkovi z Kozlovic čp. 849, který nám nalezl
našeho zatoulaného psa Bena, ztraceného letos
v září. Nám svým dobrým skutkem udělal radost a našemu oblíbenci zachránil život.
Děkuje rodina Ant. Kozy a pes Ben

Sdělení
Obecní úřad Kozlovice sděluje, že 31. prosince 2007 bude uzavřen, mezi vánočními svátky
budou dodrženy úřední dny.

Narodili se v roce 2007
František, Tereza, Magdaléna, Hynek,
Marek, dvě Julie, Simona, Tadeáš, dvě Adély,
Jakub, Jáchym, Adam, Nikol, Ellen, Radek,
Josef, Daniel, Natálie, Lucie, Vendula, Veronika, Vojtěch, Marek, Radim, Nikola — to jsou
děti narozené do konce listopadu v obci. Naše
malé občánky v doprovodu rodičů a ostatních
příbuzných slavnostně přivítal na obecním
úřadu starosta obce. Děti obdržely malý dárek
a rodiče částku 3 000 Kč. Tyto milé okamžiky
vždy zpestřil svým vystoupením dětský soubor
Valášek. Děkujeme nejen členkám souboru, ale
i jejich vedoucím za spolupráci v roce 2007.
M. H. + L. E.
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Kozlovice
Humanitární sbírka

Obecní úřad Kozlovice uspořádal 8. listopadu
2007 na podnět Diakonie Broumov Humanitární sbírku šatstva. Děkujeme všem, kdo přispěli
oblečením, lůžkovinami, prostěradly, ručníky,
utěrkami, záclonami a dalšími domácími potřebami. Poděkování patří i členkám Klubu důchodců Kozlovice, které organizačně zajistily
odběr darovaných věcí.
L. E.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
2008

pomohli, aby se obrátili na Charitu ve Frenštátě
p. R., kde jim na níže uvedených telefonních
číslech budou poskytnuty podrobné informace.
Všem lidem dobré vůle srdečně děkujeme.
Lenka Tabachová
Ředitelka Charity Frenštát p. Radhoštěm
Bližší informace:
Oblastní Charita
Frenštát pod Radhoštěm
Kostelní ulice č. 15
744 01 Frenštát p. R.
Telefon: 556 836 937
Mobil: 604 841 244

Stalo se již tradicí, že počátkem ledna vycházejí do ulic koledníci, aby přinášeli lidem radost
a koledovali pro ty nejpotřebnější. Mnoho z Vás
v minulých letech projevilo svou štědrost a přispělo koledníčkům přestrojeným za Tři krále do
pokladniček nebo jste svůj dar poslali složenkou.
Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita tímto
pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným.
Také na počátku nového roku vyjde do ulic
trojice dětí (i mladých) v doprovodu dospělé
osoby a mohou ve dnech 2. až 13. ledna zaklepat i u vašich dveří s žádostí o přispění do sbírky. Tito koledníci do Vašich domovů přinesou
radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého
do nového roku. Jako pozornost za Vaši štědrost
Vám předají malý dárek.
Charita Frenštát pod Radhoštěm použije prostředky získané z Tříkrálové sbírky v roce 2008
na tento účel:
Rozvoj paliativní péče — (poskytování komplexní péče umírajícímu člověku v domácím
prostředí)
— 65 % výtěžku zůstává v místní Charitě
— 15 % činnost diecézní Charity
— 10 % humanitární pomoc u nás i v zahraničí
— 5 % činnost Charity ČR
— 5 % náklady s pořádáním třikrálové sbírky
Charity ČR
Úspěch Tříkrálové sbírky závisí na dobré spolupráci a je založen na ochotě lidí dobrovolně
pomoci s její přípravou. Obracíme se na všechny, kteří by s přípravou a realizací sbírky rádi

Kukátko do Charity
Frenštát pod Radhoštěm — Kde najdete nejvoňavější Charitu v České republice? Na Kostelní ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm. Rohový
dům u kostela sv. Martina totiž v sobě kromě
kanceláří Charity skrývá také cukrárnu. Vůně
z pečících se sladkých dobrot se dostane i do
prvního patra, kde sídlí ředitelka Lenka Tabachová, charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba. Své místo zde má i mateřské centrum
Klubíčko a etopedická poradna.
Stěžejní aktivitou Charity Frenštát je především terénní práce pečovatelek a ošetřovatelek.
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Pečovatelky a zdravotní sestry v šesti autech objíždí klienty v jedenácti obcích na Frenštátsku.
Navštěvují domácnosti ve Frenštátě, Tiché, Hukvaldech, Sklenově, Mniší, Lichnově, Bordovicích, Trojanovicích, Kozlovicích, Čeladné
i v Kunčicích pod Ondřejníkem.
„Od 1. 1. letošního roku začal platit nový
zákon o sociálních službách, který umožňuje
rodinným příslušníkům pobírat dávky a starat
se o nemohoucího seniora v domácnosti samostatně. V první polovině roku nám pečovatelské
úkony klesly. Nyní však zaznamenáváme velký
nárůst klientů. V současné době máme v evidenci 170 klientů,“ uvedla ředitelka Charity
Frenštát Lenka Tabachová, která si změnu vysvětluje tím, že si lidé začali po několikaměsíční zkušenosti uvědomovat náročnost péče o nemocného a starého člověka a raději péči nechávají odborníkům. „Zjišťují, že nejsou schopní
fyzickou a psychickou zátěž zvládat, a péči raději přenechají našim pečovatelkám.“
Nový zákon však s sebou přinesl i negativní
jev, o kterém se příliš nahlas nemluví.
„V první polovině letošního roku jsme zaznamenali hodně případů týrání seniorů. Jejich rodiny na péči o ně braly od státu peníze, ale zanedbávaly je. Stalo se, že dostali jídlo jen jedenkrát
denně a celý den prožili v jedné papírové pleně.
Řešili jsme také případ babičky, která celý týden
ležela v místnosti jako ležák, dostala najíst jen
jednou za den a počůranou a pokálenou ji takto
nechali celý týden,“ popsala drastické případy
ředitelka Tabachová. Když pečovatelky Charity
takovéto případy objevily, nahlásily je odpovědným úřadům, které dál tuto situaci řešily.
Penzion pro seniory provozuje i samotná Charita Frenštát. K ubytování seniorů slouží osm samostatných garsonek s vlastním sociálním zázemím i kuchyňkou. „Třikrát denně do domu přichází pečovatelky a zdravotní sestry a kontrolují,
zda jsou klienti v pořádku a něco nepotřebují.
Tato služba funguje i o víkendu a ve svátcích,“ doplnila ředitelka. Stravu pro seniory zde Charita
zajišťuje dovozem teplého jídla v termoobědníku
(senioři mají možnost si denně vybrat ze čtyř
druhů jídel), přes víkend prostřednictvím zavařených polotovarů, které si senioři mohou podle
nabídkového katalogu objednat podle své chuti.
Charita působí i na poli ošetřovatelské služby
přímo v domácnostech pacientů, kteří opustili
nemocnici. „Doba hospitalizace se nyní zkracuje a lidé jsou na doléčení z nemocnice posílání
do domácího prostředí. Pobyt doma mezi členy
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rodiny a přáteli zkracuje dobu léčby. „Počet pacientů na ošetřovatelské službě stále narůstá.
Zaznamenali jsme i případ, kdy z nemocnice
poslali klienta domů zemřít. Uplynul týden, čtrnáct dní, půl roku a ten člověk žije dosud. Lidé
se doma uzdravují daleko lépe a jejich zdravotní stav se rapidně lepší.
Pavel Siuda

Připravované kulturní, sportovní
a společenské akce:
14. 12. 2007 … Výchovný koncert pro žáky ZŠ
15. 12. 2007 … Mezinárodní festival Souznění
— Vánoční jarmark
19. 12. 2007 … Adventní koncert
26. 12. 2007 … Vánoční turnaj ve stolním tenise
26. 12. 2007 … Vánoční zábava — Trifid
12. 01. 2008 … Dětský karneval
12. 01. 2008 … Hasičský ples — Měrkovice
12. 01. 2008 … Myslivecký ples
19. 01. 2008 … Valašský ples
25. 01. 2008 … Divadelní ples
26. 01. 2008 … Farní ples
02. 02. 2008 … Hasičský ples — Kozlovice
08. 02. 2008 … Bodroteam ples
Podrobnější informace o připravovaných akcích najdete na internetových stránkách obce,
případně na plakátovacích plochách.

15. Mezinárodní festival
dovedností dětí a mládeže FEDD
Fedík Sdružení pro rozvoj dovedností dětí
a mládeže připravuje již 15. Mezinárodní festival dovedností dětí a mládeže FEDD. Hledáme

Foto: 6. FEDD — Martin Ševčík
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mladé talenty děti od 5—25 let, včetně osob postižených. Soutěží se v těchto oblastech: zpěv,
herectví, pohyb, modeling, umělecká tvořivost,
jednotlivci nebo skupiny.
Účast: ČR, Polsko, Slovensko. Dále nabídka
pro ZŠ — účast v Klubu Fedík. Bližší informace
na: http://fedd.alldesign.cz tel. 608 949 999.

Obec Kozlovice zakoupila novou
hasičskou cisternu
Obec Kozlovice zakoupila novou hasičskou
cisternu. Ta byla v sobotu 24. 11. 2007 slavnostně
předána do užívání místní Jednotce požární
ochrany, která je tvořena členy Sboru dobrovolných hasičů v Kozlovicích. Dodavatelem vozidla
je firma Renault Trucks a výrobcem požární nástavby je polská firma Wawraszek. Vozidlo je pořízeno na základě obdržené dotace 2 mil. korun
z ministerstva vnitra v rámci projektu obnovy
požární techniky obcí. Zbytek částky 2,6 mil.
korun je hrazeno z obecního rozpočtu. Předání
vozidla předcházela v 9.00 hod. mše svatá v místním kostele. Následoval slavnostní průvod
s hudbou k hasičské zbrojnici. U hasičské zbrojnice se sešli i přes nepřízeň počasí nejen hasiči
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a pozvaní hosté, ale i občané Kozlovic. Po slavnostním přivítání předal starosta Miroslav Tofel
klíče od nového vozidla veliteli jednotky Jendovi
Vyvialovi. Pan farář požehnal vozidlu a všem,
kteří s ním budou zasahovat. Po svěcené vodě
přišlo na řadu i šampaňské z ruky velitele. Ke
slavnostnímu rázu přispěli i významní hosté —
ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Zdeněk Nytra a ředitel
Územního odboru HZS MSK plk. Jan Krupa. Děti
i ostatní odvážlivci si mohli vyzkoušet požární
plošinu, která byla přistavena OU PO FM. Ke
zhlédnutí byla i dvě nová vozidla z okolních vesnic — ze Staré Vsi a Kunčic pod Ondřejníkem.
Hasičská cisterna
Výběrové řízení na dodávku hasičského vozidla vyhrála firma Renault trucks s vozidlem
Renault MIDLUM HV OFF ROAD. Je to lehké
hasičské vozidlo uzpůsobené pro použití na silnicích i v terénu. Hmotnost vozidla je 12 tun,
pohon 4×4, 240 koní, jednoduchá montáž,
počet míst 6. Výrobcem požární nástavby je
polská firma Wawraszek. Vozidlo veze v nádrži 2
500 litrů vody. Je vybaveno švédským čerpadlem Ruberg pro nízký i vysoký tlak a 60 m dlouhou vysokotlakou hadicí. Elektrocentrálou, šestimetrovým osvětlovacím stožárem, plovoucím
čerpadlem, motorovou pilou, požárními hadi-
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cemi a základním hasičským nářadím. Na střeše je skládací vysunovací žebřík. Ve vozidle je
radiostanice pevná a dvě přenosné, ruční svítilny a šest vzduchových dýchacích přístrojů.
V současné době se strojníci seznamují s vozidlem a obsluhou jednotlivých prvků. Po celkovém zaškolení výrobcem bude vozidlo zařazeno do integrovaného záchranného systému
Moravskoslezského kraje.
Král, Vyvial

Řešení autobusové dopravy
ve Frýdku–Místku v souvislosti
se zrušením stávajícího
autobusového stanoviště
od 9. 12. 2007
Změny u autobusových zastávek:
— bude zrušena zastávka Frýdek–Místek, Frýdek, železniční stanice
— bude provedena změna názvu zastávky Frýdek–Místek, Místek, autobusové stanoviště
na název nový Frýdek–Místek, Místek, Politických obětí (stávající zastávka autobusové
stanoviště)
— bude zavedena nová zastávka Frýdek–Místek, Frýdek, autobusové nádraží (nová budova u hotelu Centrum)
— bude zavedena nová zastávka na ulici 8. pěšího pluku na straně u Krymu Frýdek–Místek, Místek, Poliklinika
Přehled zastávek jednotlivých autobusových
linek na území města F–M
860301 Frýdek–Místek—Palkovice—Kozlovice
Ze směru Kozlovice — Frýdek–Místek
Frýdek–Místek, Místek, Pod Puklí
Frýdek–Místek, Místek, Slezan 03
Frýdek–Místek, Místek, Politických obětí (bývalé autobusové stanoviště)
Frýdek–Místek, Frýdek, autobusové nádraží
(nová budova u hotelu Centrum)
V opačném směru Frýdek–Místek — Kozlovice
Frýdek–Místek, Frýdek, autobusové nádraží
(nová budova u hotelu Centrum)
Frýdek–Místek, Místek, Slezan 03
Frýdek–Místek, Místek, Pod Puklí
Nezajíždí na bývalé autobusové stanoviště.
Obec Kozlovice bude jednat a usilovat o zavedení autobusové zastávky na ulici 8. pěšího
pluku Frýdek–Místek, Místek, Poliklinika (na-
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proti Krymu) pro linku 860301 Frýdek–Místek—
Palkovice—Kozlovice.
910380 Ostrava—Frýdek–Místek— Frenštát
p. R.—Rožnov p. R.—Horní Bečva
Frýdek–Místek, Místek, Pod Puklí
Frýdek–Místek, Místek, Frýdlantská (u restaurace Ještěr)
Frýdek–Místek, Místek, Anenská
Zastávky jsou stejné i v opačném směru.
910381 Ostrava—Frýdek–Místek—Kozlovice—Tichá—Frenštát p. R.
Frýdek–Místek, Místek, Pod Puklí
Frýdek–Místek, Místek Frýdlantská (u restaurace Ještěr)
Frýdek–Místek, Místek, Anenská
Zastávky jsou stejné i v opačném směru.
940096 Horní Bečva—Rožnov p. R.—Frenštát
p. R.—Frýdek–Místek—Ostrava
Frýdek–Místek, Místek, Pod Puklí
Frýdek–Místek, Místek, Frýdlantská (u restaurace Ještěr)
Frýdek–Místek, Místek, Anenská
Zastávky jsou stejné i v opačném směru.
940097 Rožnov p. R.—Frenštát p. R.—Frýdek–Místek—Ostrava
Frýdek–Místek, Místek, Pod Puklí
Frýdek–Místek, Místek, Frýdlantská (u restaurace Ještěr)
Frýdek–Místek, Místek, Anenská
Zastávky jsou stejné i v opačném směru.
820175 Valašské Klobouky/Luhačovice—Vsetín—Rožnov p. R./Nový Jičín—Ostrava
Frýdek–Místek, Frýdek, autobusové nádraží
(nová budova u hotelu Centrum)
Zastávka je stejná i v opačném směru.
910123 Ostrava—Valašské Meziříčí—Vsetín—
Luhačovice—Zlín
Frýdek–Místek, Frýdek, autobusové nádraží
(nová budova u hotelu Centrum)
Zastávka je stejná i v opačném směru.
910127 Ostrava—Frýdek–Místek—Frenštát
p. R.—Rožnov p. R.—Velké Karlovice
Frýdek–Místek, Místek, Pod Puklí
Frýdek–Místek, Místek Frýdlantská (u restaurace Ještěr)
Frýdek–Místek, Místek, Anenská
Zastávky jsou stejné i v opačném směru.
940013 Vsetín—Valašské Meziříčí—Rožnov
p. R.—Frýdek–Místek—Ostrava
Frýdek–Místek, Místek, Frýdlantská (u restaurace Ještěr)

10

Kozlovice

Frýdek–Místek, Frýdek, autobusové nádraží
(nová budova u hotelu Centrum)
Platí pouze pro spoj s odjezdem z Kozlovic
13.15 hodin.
Ostatní spoje neprojíždějí Kozlovicemi.
850124 Krnov—Ostrava—Rožnov p. R.—Vsetín
Frýdek–Místek, Frýdek, autobusové nádraží
(nová budova u hotelu Centrum)
Zastávka je stejná i v opačném směru.
Přístup na nové autobusové nádraží (u hotelu
Centrum) pro pěší je zajištěn z frýdecké i místecké části. Pro příchod z Frýdku poslouží podchod z vlakového nádraží, další možností je využít trasu po ul. Těšínská kolem magistrátu, pokračovat po komunikaci pro pěší pod estakádou, přes přejezd a dále opět pod estakádou až
na chodník na ul. Na Poříčí. Příchod z místecké
části je možný z chodníku na ul. Hlavní nebo
přes sady B. Smetany a následně po lávce pro
pěší přes řeku Ostravici.
K. F.

FotoZpravodaj
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Zápisy a usnesení

ky, která není dostatečně odvodněna, a tím
vznikají výtluky a díry.

Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů
dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně
osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

13. Rada schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Kozlovice a firmou STUDIO D – INŽENÝRSKÉ
SÍTĚ s. r. o. Opava, na zpracování studie odkanalizování zbytku obce Kozlovice a Měrkovice
podle podmínek směrnice Rady EU
91/271/EHS. Studie bude podkladem pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení. Cena díla
včetně DPH činí 27 750 Kč.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 23. 7. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— probíhají opravy místních komunikací;
— stavba tělocvičny pokračuje.
12. Rada schvaluje návrh na doplnění oprav
místních komunikací — křižovatky směr Živič-

14. Rada schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Kozlovice a firmou STUDIO D – INŽENÝRSKÉ
SÍTĚ s. r. o. Opava, na zpracování výpočtu vodovodní sítě obecního vodovodu — počítačový
model. Výpočet vodovodní sítě bude sloužit
jako podklad pro rekonstrukci stávajících vodovodních řádů v obci Kozlovice. Cena díla včetně
DPH činí 47 600 Kč.
15. Radě byl předložen návrh na možnost propojení vodovodu Kozlovice a vodovodu Měrkovice pomocí tlakové stanice. Toto řešení bylo
doporučeno odbornou firmou pro rovnoměr-
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nou dodávku vody v obci v extrémních situacích.
Rada souhlasí s propojením vodovodů a schvaluje zajištění projektové dokumentace včetně
stavebního povolení pro zřízení tlakové stanice.
16. Rada v současné době neschvaluje napojení
RD — Měrkovice na obecní vodovod, jelikož
obecní vodovod v Měrkovicích vykazuje nedostatek vody v extrémních situacích a z tohoto
důvodu nemohou být připojeni další zájemci.
Obec Kozlovice připravuje propojení vodovodů
Kozlovice a Měrkovice, které zajistí dostatečné
množství vody z přivaděče přehradní nádrže
Šance. Po provedení tohoto propojení, kterým
se předpokládá posílení množství vody v Měrkovicích, bude možno RD připojit na obecní
vodovod pod podmínkou, že v místě napojení,
kde v současné době není dostatečný tlak v potrubí, je nutno pro odběr vody zřídit tlakovou
stanici. Tlaková stanice bude vybudována
a provozována na náklady odběratele. Předpokládaný termín propojení vodovodů je I. polovina roku 2008.
17. Rada v současné době neschvaluje napojení
areálu „Na Mlýně“ na obecní vodovod z kapacitních důvodů, jelikož lokalita, v níž se nachází areál „Na Mlýně“, je zásobována z vodovodu
Měrkovice, který pro uvedenou roční spotřebu
nemá dostatečnou kapacitu. Napojení areálu
„Na Mlýně“ bude možné až po realizaci propojení vodovodů. Předpokládaný termín propojení vodovodů je I. polovina roku 2008.
18. Rada schvaluje záměr pronájmu obecních
pozemků p. č. 4073/1 a 4073/3 k. ú. Kozlovice za
účelem jeho údržby za cenu podle schválených
pravidel (usnesení rady 67/2003).
19. Rada schvaluje zřízení nového světelného
bodu veřejného osvětlení u domu čp. 749
v Měrkovicích, realizace bude provedena až
v příštím roce po schválení nového rozpočtu
obce Kozlovice pro rok 2008.
10. Rada schvaluje firmě Kadeřnictví Iveta Bužková dočasné umístění reklamní cedule na
mostě u Peterka do doby realizace jednotného
informačního systému obce Kozlovice.

Kozlovice
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 22. 8. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— byly dokončeny opravy místních komunikací;
— na Sportovně rekreačním centru Kozlovice
dochází ke skluzu ve výstavbě — zápisy z kontrolních dnů radní obdrželi;
— Centrum pro zahraniční pomoc — Ministerstvo financí zaslalo zamítavé stanovisko k poskytnutí grantu na přípravu projektové dokumentace „Modernizace budovy a celého areálu
mateřské školy v Kozlovicích“ (Norské fondy);
— byla podána žádost o předčasné užívaní
stavby — Varna a jídelna ZŠ.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
12. Starosta informoval radu o nedodržení termínu výměny oken ve stávající tělocvičně ze
strany dodavatele SBF Plast s. r. o. Frýdek–Místek. Rada bere informaci na vědomí a doporučuje uplatnit sankce dle smlouvy.
13. Rada schvaluje předloženou smlouvu o dílo
mezi obcí Kozlovice a firmou STUDIO D – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o. Opava na zpracování
projektové dokumentace akce Tlaková stanice
— Kozlovice. Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni stavebního povolení a realizace, včetně inženýrské činnosti (stavební
část, technologická část a elektro). Cena díla
včetně DPH činí 35 700 Kč.
14. Rada schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Kozlovice a firmou Bronislav Krpec, Truhlářství
na výrobu a montáž nábytku na míru, v přístavbě budovy Obecního úřadu — prostor nové
šatny. Cena díla včetně DPH činí 26 900 Kč
15. Rada schvaluje smlouvu na hudební produkci mezi obcí Kozlovice a hudebním souborem TRIFID. Předmětem smlouvy je hudební
produkce — vystoupení skupiny TRIFID na akci
Den obce 2007 konané dne 8. 9. 2007. Cena hudební produkce včetně DPH činí 9 000 Kč.

11. Rada schvaluje firmě ŠMÍRA-PRINT dočasně umístit informační tabuli na pozemku
p. č. 4050/12 do 30. 3. 2008.

16. Rada schvaluje smlouvu na vystoupení Věry
Špinarové se skupinou Adama Pavlíka na akci
Den obce 2007 konané dne 8. 9. 2007. Cena hudební produkce včetně DPH činí 63 000 Kč.

12. Rada schvaluje finanční dar za přípravu
a realizaci Dětského dne.

17. Rada schvaluje smlouvu o předání a ochraně datových sad (dále „digitální produkt“) mezi
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obcí Kozlovice a Moravskoslezským krajem. Digitální produkt je poskytnut bezplatně.
18. Rada souhlasí s instalací zrcadla u výjezdu
z mostu Peterek na hlavní silnici. Musí být projednáno se Správou silnic Moravskoslezského
kraje, a odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku–Místku.
19. Rada schvaluje, aby v rámci urychlení procesního řízení bylo starostovi obce svěřeno rozhodování o přijetí záměru pronájmu (svěření je
v souladu se zákonem o obcích).
10. Rada doporučuje zařadit do plánu oprav na
příští rok výměnu dveří v provozovně holičství.
11. Došlo k poruše notebooku určeného pro vedení účetnictví obce — oprava u těchto přístrojů je značně nákladná, proto rada schvaluje
nákup nového přístroje.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 12. 9. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— nadále trvá skluz ve výstavbě Sportovně rekreačního centra Kozlovice viz zápisy KD;
— otevření jídelny a varny je posunuto na 3. 10.
2007;
— starosta zaslal jednateli firmy Morys dopis
s obsahem, aby učinil taková opatření ve firmě,
která by přispěla k vyrovnání skluzu výstavby
Sportovně rekreačního centra Kozlovice;
— znovu byla podána žádost na 7 000 000 Kč na
dofinancování stavby Sportovně rekreačního
centra Kozlovice ještě v roce 2007 — žádost byla
zaslána na ředitele odboru financování územních rozpočtů (MF).
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
12. Rada schvaluje záměr obce Kozlovice prodat
níže uvedené pozemky, které jsou ve vlastnictví
obce Kozlovice, a ukládá Obecnímu úřadu Kozlovice zveřejnit tento přijatý záměr.
k. ú. Kozlovice
výměra
KN parcela č. 2890/12
1 342 m2
KN parcela č. 2890/13
1 198 m2
KN parcela č. 2890/14
1 146 m2
KN parcela č. 2890/15
1 209 m2
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KN parcela č. 2890/16
KN parcela č. 2890/17
KN parcela č. 2890/18
KN parcela č. 2890/19
KN parcela č. 2890/21
KN parcela č. 2890/22
KN parcela č. 2890/23
KN parcela č. 2890/24
KN parcela č. 2890/25
KN parcela č. 2890/26

1 219 m2
1 181 m2
1 241 m2
1 126 m2
1 151 m2
1 281 m2
1 180 m2
1 343 m2
1 134 m2
1 147 m2

13. Radě byl předložen návrh na úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením. Jedná se
o přesun částky 500 000 Kč z kapitoly 2143 —
Cestovní ruch, do kapitoly 3113 — Základní
škola. Prostředky budou použity na financování
výměny oken ve staré tělocvičně ve výši 350 000
Kč a neinvestiční příspěvek na provoz ve výši
150 000 Kč.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle návrhu.
14. Rada schvaluje TJ Sokolu Kozlovice, oddílu
lyžování, příspěvek ve výši 30 000 Kč na rekonstrukci budov, skokanských můstků a věže rozhodčího v Kozlovicích. Celkový rozpočet této
rekonstrukce činí 200 000 Kč. Na tuto akci se
oddílu lyžování podařilo získat od Svazu lyžařů
ČR dotaci ve výši 140 000 Kč, 30 000 Kč vlastní
zdroje a o 30 000 Kč žádá obec Kozlovice.
15. Rada schvaluje výjimku z počtu žáků ve 4.
ročníku ZŠ na školní rok 2007/2008 na 32 žáků.
16. Rada bere na vědomí přehled dodatků
smluv k smlouvám o provádění sběru pevného
komunálního odpadu, jeho přepravě a zneškodnění uzavřených dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění, a uzavření smluv
nových, s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami v obci Kozlovice.
17. Rada schvaluje pronájem obecních pozemků par. č. 777 k. ú. Kozlovice ve výměře 375 m2
a par. č. 55 k. ú. Kozlovice ve výměře 168 m2 za
radou stanovených podmínek.
18. Rada schvaluje uzavření smluv o nájmu hrobového místa dle seznamu a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv.
19. Rada schvaluje pronájem částí obecních pozemků par. č. 4073/1 par. č. 4073/3 k. ú. Kozlovice ve výměře cca 200 m2 za radou stanovených podmínek.
10. Rada schvaluje pronájem sálu obecního
úřadu za účelem uspořádání těchto kulturních

16
akcí: dne 30. 9. 2007 — Krmášová zábava se skupinou Trifid, 12. 10. 2007 — koncert Aleše
Brichty a 26. 12. 2007 vánoční zábavu se skupinou Trifid.
11. Radě byla předložena žádost o zřízení vodovodní přípojky pro nové odběrné místo do hospodářské budovy na par. č. 2331/4. Rada souhlasí se zřízením vodovodní přípojky a napojením na stávající hlavní vodovodní řád.
12. Radě byla předložena žádost o povolení
k připojení na vodovodní přiváděč obce Kozlovice. Rada souhlasí — napojení bude provedeno v souladu se stavebním zákonem.
13. Radě byla předložena nová nabídka firmy
Kingston Consulting, Hlučín s možností provozování bankomatu v obci Kozlovice. Rada z důvodu ekonomické nevýhodnosti pro obec Kozlovice provozování bankomatu neschvaluje.
14. Rada neschvaluje pronájmem nebytových
prostor par. č. st. 686 — zastavěná plocha a pozemek par. č. 3033/2 k. ú. Kozlovice — ostatní
plocha (sběrna druhotných surovin).
15. Rada schvaluje nákup přenosných dopravních značek, které budou použity především při
konání krmáše a jiných akcích, kde se předpokládá zvýšený pohyb osob na komunikacích
a mohlo by dojít k ohrožení. Umístění přenosných dopravních značek bylo projednáno s Policií ČR a odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku–Místku.

Kozlovice
a Měrkovice, postupné opravy vod. řádu, opravy budou prováděny od dolní části obce — potrubí ve velmi špatném stavu, jsou zde vybudovány všechny sítě, plán oprav bude předložen
zastupitelstvu. Připravuje se PD tlakové stanice
— Kozlovice – Měrkovice, proběhnou jednání
s majitelem pozemku, na kterém má být stavba
umístěna.
— Připravuje se studie kanalizace v souladu se
směrnicí EU — bude jasné, která část obce
bude odkanalizována — občané budou informováni prostřednictvím internetových stránek
obce, ve Zpravodaji a nástěnkách obce, aby věděli, jak postupovat v řešení likvidace odpadních vod (žumpa, ČOV, kanalizační přípojka).
— Dokončena přístavba OÚ — schází dodání
svítidel do šatny, žádost o kolaudaci.
— JKS probíhá, ale se zpožděním. Hotovy jsou
pohlednice — 3 druhy — celkem 6 000 ks, vítací tabule, první návrhy map, brožury, web, panoramatické foto i 3D. Pohlednice, mapy, brožury atd. budou poskytovány zdarma.
— Tělocvična — zpoždění. Nástavba — zatečení do jídelny. Byla provedena zkouška vlhkosti
— výsledky měření jsou v pořádku. Firma předložila nový harmonogram, vzniklo mnoho
změn vyvolaných investorem a neřešením v PD
(strop stávající jídelny byl proveden jinak, než
bylo uvedeno v původní PD, která sloužila jako
podklad, parkoviště atd.).

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 27. 9. 2007
Přítomno: 13 členů zastupitelstva, 2 členové
zastupitelstva omluveni.
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnili dva občané.
Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 14. 6.
2007 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly
k němu vzneseny žádné námitky, považuje se
za schválený.
11. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minula jsou splněna.
— Opravy místních komunikací jsou dokončeny.
— PD vodovodu je dokončena — řešení tlakových poměrů, propojení vodovodu Kozlovice

— Finanční úřad vloni vlivem společného zdanění manželů vybral na dani z příjmu fyzických
osob méně, než předpokládal, obcím však zaslal předpoklad — tak vznikl přeplatek. Na základě zákona má však na tuto částku, která tvořila 674 071 Kč, nárok. Proto si ji stáhl v letošním
roce zpět z jiných kapitol — z DPH 307 626 Kč

Kozlovice
a z daně z nemovitostí 358 018 Kč. Zřejmě se
provede přeúčtování — paní účetní zjišťuje postup.
— Rada schválila navýšení rozpočtu ZŠ — výměna oken ve stávající tělocvičně 350 000 Kč
a provozní prostředky 150 000. Kč (sanace severní strany budovy). Nemá vliv na celkovou
výši rozpočtu — převedeno z jiné kapitoly.
— Proběhla obecní slavnost Kozlovice 2007 —
mokrá varianta — dobrá účast. Poděkování
patří všem vystupujícím i organizátorům.
— Uzávěrka Zpravodaje 30. 11. 2007 — zastupitelé mohou zasílat své příspěvky, nejlépe elektronickou poštou.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
12. Stanovení určeného zastupitele — územní
plán
Dle příslušných ustanovení stavebního zákona
musí zastupitelstvo obce stanovit tzv. určeného
zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování územního plánu (pořizovatelem je
pro naši obec Magistrát města Frýdku–Místku,
odbor územního a ekonomického rozvoje), obvykle je tímto určeným zastupitelem starosta
nebo místostarosta obce.
V současné době probíhá projednávání změny
č. IV územního plánu, některé dotčené orgány
státní správy (DOSS) nesouhlasí ve svých stanoviscích s určitými požadavky na změnu územního plánu. Předběžné vyhodnocení stanovisek
DOSS je zveřejněno na internetových stránkách
obce — prozatím reagovali pouze dva žadatelé
o změnu s požadavkem, aby se obec pokusila
jednat s příslušným DOSS.
Pan Stanislav Pustka: na základě stanovisek
DOSS musí být některé požadavky na změnu
územního plánu ze změny č. IV vypuštěny, některé požadavky jsou pouze omezeny. Stanoviska DOSS musí pořizovatel respektovat. Obec
může případně ještě jednat s příslušným DOSS
ohledně změny stanoviska.
Ve druhé fázi projednávání změny bude Krajský
úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, provádět výpočet záboru zemědělské
půdy, může nastat situace, že nepovolí nový
zábor zemědělské půdy, dokud nebudou využity stávající plochy pro výstavbu.
Zastupitelstvo obce Kozlovice jmenuje určeným zastupitelem, který bude spolupracovat
s pořizovatelem při pořizování změny č. IV
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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), starostu obce pana ing. Miroslava
Tofla.
13. Pozemky lokalita Fojtíková
3.1 Stanovení ceny
Je vypracována PD inženýrských sítí pro stavební povolení, včetně položkových rozpočtů.
S ČEZ je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
na připojení 16 stavebních míst — ze zákona
bude realizaci zajišťovat ČEZ. Proběhlo jednání
s paní Miladou Fojtíkovou ohledně ceny inženýrských sítí k pozemkům, které si ponechala
ve svém vlastnictví — prozatím se nevyjádřila.
Pokud by nesouhlasila s podmínkami, bylo by
nutno jednat s ČEZ ohledně změny počtu nových odběrných míst.
Cena pozemků byla stanovena z celkových nákladů na přípravu stavebních míst — výkup pozemků, změna ÚP, PD, geometrické zaměření,
realizace inženýrských sítí — dle nabídkového
rozpočtu. V ceně nejsou zahrnuty tzv. připojovací poplatky dle podmínek jednotlivých správců sítí. Na základě výsledku pracovního jednání
a předložených materiálů (stanovení ceny pozemků) se zastupitelé shodli na tom, že prodejní cenu pozemků by neměla obec dotovat.
Pan starosta navrhuje od celkových nákladů na
inženýrské sítě odečíst náklady na živičný povrch komunikace — v tomto případě by cena činila 871 Kč/m2.
Pan Mgr. Štěpán Pustka navrhuje cenu 900
Kč/m2, případný přebytek pak vrátit.
Výpočet prodejní ceny pozemků bude zveřejněn ve Zpravodaji.
Zastupitelstvo obce Kozlovice stanovuje cenu
prodávaných stavebních pozemků v lokalitě
Fojtíková na 870 Kč/m2.
3.2 Stanovení postupu prodeje
K tomuto bodu členové zastupitelstva podávali
různé dotazy a návrhy. Bylo konstatováno, že
v případě, kdy většina stávajících zájemců by
zrušila svou žádost, obec by neměla dostatek finančních prostředků na vybudování inženýrských sítí.
Obec bude informovat evidované zájemce
o schválené ceně stavebních pozemků, o všech
sítích, které obec vybuduje k hranici pozemků,
termínu úhrady kupní ceny a o všech dalších
pravidlech prodeje. Žadatelé budou vyzváni, aby
ve stanoveném termínu potvrdili svou žádost.
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Podle počtu skutečných zájemců bude stanoven další postup — nabídka dalším zájemcům.
Pan ing. Milan Hanzelka navrhuje ihned zveřejnit nabídku stavebních pozemků širší veřejnosti prostřednictvím např. internetových stránek,
realitních kanceláří apod. (nečekat na vyjádření
zájemců o pozemek).
Zastupitelstvo obce Kozlovice pověřuje starostu, aby písemně informoval jednotlivé žadatele
o ceně prodávaných pozemků s tím, aby svoji
žádost jednotliví žadatelé do konce listopadu
2007 potvrdili. Žadatelé budou dále informováni o tom, že výstavba inženýrských sítí proběhne v příštím roce a prodej včetně úhrady do
konce května 2008. Žadatelé budou schváleni
zastupitelstvem obce do konce roku 2007. Zároveň pověřuje starostu zveřejněním této informace i mimo stávající žadatele.
Výstavba sítí v roce 2008 je podmíněna prodejem dostatečného množství parcel.
14. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje rozpočtové změny v celkové výši 729 244 Kč dle přiloženého návrhu.
15. Různé
— Dotace ze SR ve výši 5 mil. Kč — stavba tělocvičny.
Pan starosta informoval o postupu vyřizování
dotace a vzniklých problémech při vyřizování.
Konstatoval, že je špatná spolupráce s úředníky
Ministerstva financí.
Byla podána žádost o dofinancování ve výši 7
mil. Kč (žádost zaslána na rozpočtový výbor PS
PČR a Ministerstvo financí ČR, řediteli odboru
financování územních rozpočtů).
Firma Morys předložila nový harmonogram
prací na výstavbě Sportovně rekreačního centra
Kozlovice (posun dokončení stavby 15. 12.
2007), tento není v souladu se smlouvou — je
zaznamenáno ve stavebním deníku. Pokud nebude stavba dokončena v termínu, obec přijde
o dotaci ze SR. Dle informací na internetových
stránkách MF se dokončením stavby rozumí
kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci,
dle informace úřadníka MF se bere jako doklad
o dokončení stavby předávací protokol.
Na základě žádosti obce vydal Magistrát města
Frýdku–Místku rozhodnutí o předčasném užívání stavby — objekt SO 02 — Nástavba jídelny.
Provoz jídelny a varny bude zahájen 3. 10. 2007.

Kozlovice
Pan ing. Sovjak, který zastupuje pana ing. Pavla
Šmíru a paní ing. Hanu Šmírovou, dnes informoval o vypracované studii výstavby dalšího
skanzenu v horní části obce u kříže — jedná se
o upřesnění záměru k žádosti o změnu územního plánu. Zastupitelé budou se záměrem seznámeni na pracovní schůzce za účasti investora a projektanta.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 3. 10. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— byl zahájen provoz jídelny a varny v ZŠ Kozlovice;
— byla objednána projektová dokumentace
bezpečná obec (chodníky) od areálu „Na
Mlýně“ po AZ U Váhy.
— jako správce sportovních zařízení a budov
v majetku obce byl vybrán pan Jaroslav Vašenda, Kozlovice 394 s nástupem od 2. 1. 2008.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
12. Tomuto bodu jednání byl přítomen náš TDI
(technický dozor investora), který celou problematiku objasnil. Při realizaci stavby Sportovně
rekreační centrum Kozlovice bylo zjištěno, že je
nutné provést práce a dodávky nezahrnuté v realizačním projektu (zvýšený rozsah zemních
prací, bourání, zjištění jiné střešní konstrukce
objektu SO 02, nová norma sněhového zatížení…). V souladu s SoD a zákonem 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách (§ 23 odst. 7) proběhlo
tzv. jednací řízení bez uveřejnění. Výsledkem je
nabídka a návrh dodatku č. 1 smlouvy s dodavatelem. Celkové navýšení činí 2 562 495 Kč (vč.
DPH). Zároveň dochází k posunu termínu realizace na 28. 2. 2008.
Rada schvaluje předložený návrh smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.
13. Rada ruší výběrové řízení na „Projektovou
dokumentaci — Modernizace budovy a celého
areálu Mateřské školy v Kozlovicích“ — obec
nezískala na tuto akci dotaci.
14. Rada schvaluje cenovou nabídku na dodávku a montáž venkovních žaluzií na okna staré
tělocvičny ZŠ Kozlovice firmy Romana Koneč-

Kozlovice
ného — Nový Jičín a zároveň pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
15. Rada schvaluje pronájem obecních pozemků par. č. 1141/2, 1137/9 a část parc. č. 1137 k. ú.
Kozlovice o celkové výměře cca 300 m2 za radou
stanovených podmínek.
16. Rada schvaluje pronájem obecních pozemků par. č. 3545/1 a 3545/2 k. ú. Kozlovice v celkové výměře 418 m2 za radou stanovených podmínek.
17. Rada schvaluje dětskému souboru Valášek
bezplatný pronájem sálu OÚ v sobotu 17. 11.
2007 pro konání koncertu u příležitosti 25. výročí jeho založení.
18. Rada schvaluje SLPT Valašský vojvoda pronájem sálu OÚ a přilehlých prostor v pátek 9.
11. 2007 pro pořádání akce Křest CD „Můj barevný svět“ Martina Ševčíka.
19. Rada neschvaluje umístění dopravního zrcadla u výjezdu z vedlejší komunikace „U Pily“.
10. Rada schvaluje zrušení Sociální a zdravotní
komise od 1. 11. 2007 a zároveň odvolává
z funkce předsedy komise pana Josefa Němce
(zrušení komise souvisí se změnou zákona).
11. Rada schvaluje finanční dar pořadatelům
obecních slavností v celkové výši 10 000 Kč
a souhlasí s navrženým rozdělením.
12. Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 2. 11. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— v rámci bezpečnosti na místních komunikacích byly zakoupeny rychlost omezující dopravní značky (zóny 30) v hodnotě 70 000 Kč, dle počasí se budou ihned instalovat;
— bude potřeba vypracovat směrnici pro nákup
prostředků, vybavení a náhradních dílů pro
běžný provoz obce;
— byla obdržena dotace na stavbu Sportovně
rekreačního centra Kozlovice ve výši 5 mil. Kč;
— v době výstavby Sportovně rekreačního centra bude zajištěn provoz staré tělocvičny pro
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spolky — vstup přes hlavní (učitelský) vchod.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
12. Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování akce z grantového schématu Jednotný komunikační styl 2006 v rámci SROP mezi
smluvními stranami Moravskoslezským krajem
a obcí Kozlovice (mění se termín ukončení realizace z 12/2007 na 3/2008) a pověřuje starostu
jeho podpisem.
13. Rada obce Kozlovice schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Kozlovice v celkové
výši 4 700 Kč.
14. Rada bere na vědomí zápis ze schůze stavební komise (ze dne 10. 10. 2007).
15. Rada neschvaluje zařadit účelovou komunikaci k rodinnému domu čp. 248, do kategorie
místních komunikací.
16. Rada schvaluje pronájem obecních pozemků za účelem umístění pouťových atrakcí v roce
2008 v době krmáše.

Ze života školy
Dotace pro školu
Naše škola získala dotaci v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve
školách v roce 2007. Cílem programu je podpořit environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu realizovanou v souladu se školními
vzdělávacími programy nebo dosavadními
vzdělávacími programy.
Škola uspěla ve výběrovém řízení s projektem
„Vodní toky, prameny, stojaté vody v obci Kozlovice a okolí ZŠ Kozlovice“. Projekt se bude zabývat vodními ekosystémy, které mají spojitost
s obcí a bezprostředním okolím. Žáci budou vyhledávat prameniště — studánky, určovat kvalitu vody, zkoumat výskyt ohrožených druhů živočichů ve stojatých a tekoucích vodách a tento
zanášet do jimi vytvořených map. Jmenovitě
bude kladen důraz na zanesení výskytu raka
říčního a obojživelníků. V přírodopisné učebně
žáci vytvoří studenovodní akvárium využitelné
při studiu sladkovodních živočichů. V rámci
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této činnosti budou žáci udržovat v čistotě
vodní toky a studánky. Projekt bude realizován
především v rámci výuky volitelného předmětu
v 8. a 9. ročníku Ekologický seminář a v rámci
činnosti zájmového kroužku Ochránce přírody
a dále v celoškolních projektových dnech zabývajících se čistotou vodních toků a studánek.
Při vytváření map se bude využívat skupinové
práce v předmětu zeměpis. Do plánovaného záměru budou zapojeni všichni žáci školy a učitelé. Vyhledávání starých studánek a sledování
kvality vody bude mít význam také pro obec
Kozlovice. Výsledky práce budou k nahlédnutí
na webových stránkách školy www.skola.kozlovice.cz, výstupem projektu bude také brožura,
která bude přístupná občanům Kozlovic ve
škole i na obecním úřadě.
Mgr. Jaroslava Minksová, ZŘ školy

Několik informací o škole
— V mateřské škole je zapsáno 56 dětí.
— Do dvou prvních tříd nastoupilo 36 prvňáčků.
— V základní škole je v tomto školním roce 313
žáků — z toho 154 děvčat a 159 chlapců.
— V 1. a 6. třídě se žáci učí podle vlastního školního vzdělávacího programu, který je nazván „Rosnatka“ (vysvětlení názvu najdete
na školních internetových stránkách).
— S organizací školního roku byli zákonní zástupci žáků seznámeni ve Školním zpravodaji, který obdrželi v říjnu.
— Pro lepší informovanost jsme v 1. třídách
nově zavedli Ferdův list — týdenní plán určený zákonným zástupcům žáků. Vždy
v pátek obdrží rodiče žáků v 1. třídách rozpis
činností a úkolů pro následující týden. Rodiče tak získají lepší přehled o tom, co by měly
jejich děti během týdne zvládnout. Děti se
také učí ohodnotit svou týdenní práci — učitel tak získává zpětnou vazbu, jak děti týdenní úkoly zvládly.
— V souvislosti se 130. výročím existence školy
v Kozlovicích a s otevřením nové tělocvičny
chystáme na jaře ve škole den otevřených
dveří, ve kterém by se žáci školy měli představit se zpracovaným celoškolním projektem nazvaným „Škola v proměnách“, který
v současné době připravujeme.
— Informace o škole najdete na internetových
stránkách www.skola.kozlovice.cz .

Kozlovice
Dále mi dovolte, abych poděkovala všem občanům Obce Kozlovice, kteří zcela dobrovolně,
bez ohledu na své osobní volno a bez požadavků na finanční ohodnocení pracují v Kozlovicích s dětmi, ať už formou kroužků ve škole
nebo mimo školu v různých spolcích. Jejich
práce je velmi náročná a záslužná. Všem patří
velké poděkování.
Hana Ulčáková, ředitelka školy

Zvýšení cen stravného
Z důvodu rostoucích cen potravin a energií
jsme nuceni od 1. ledna 2008 zvýšit cenu stravného následujícím způsobem:
U dětí o 2 Kč (platí jen náklady na potraviny)
U cizích strávníků o 4 Kč (náklady na potraviny + věcná a mzdová režie)
Ceny stravného od 1. 1. 2008 v základní škole:
Obědy: 1.—4. tř.
—
17 Kč
5.—8. tř.
—
19 Kč
9. tř.
—
20 Kč
cizí strávníci —
46 Kč
Svačinky:
11 Kč
U neodhlášených obědů v době nemoci
a jiné nepřítomnosti dětí a zaměstnanců ve
škole bude doplatek do plné výše stravného, tj.
o 24 Kč (dosud bylo 22 Kč).
Ceny stravného v mateřské škole od 1. 1.
2008:
Přesnídávka
19 Kč
Polodenní strava
23 Kč
Celodenní strava
28 Kč
Monika Klegová, ved. škol. jídelny

Zprávy z MŠ
Školní rok 2007/2008 v mateřské škole byl zahájen.
Zapsáno je 56 dětí.
11. 10. 2007 proběhla informační třídní
schůzka, které se zúčastnilo 14 rodičů. Byl zde
schválen rodičovský příspěvek ve výši 200 Kč,
který bude vybírán v jednotlivých třídách.
Dále byli rodiče seznámeni s potřebnými organizačními záležitostmi a změnami. Byli zde
také osloveni dobrovolní sponzoři, kteří by byli
ochotni přispět na zakoupení keramické pece,
na kterou ještě stále chybí finance. Chceme

Kozlovice
touto cestou poděkovat p. Ulčákovi, p. Trojáčkové a p. Hlisnikovské, kteří na tuto výzvu okamžitě zareagovali a byli ochotni pomoci.
Přítomní byli také obeznámeni s výsledky dotazníků, které vyplňovali na konci minulého
školního roku.
Na závěr schůzky vystoupila poradkyně pro
zdravou výživu p. Věra Křížová, která seznámila
rodiče s preventivními programy péče o zdraví
jejich dětí. Společně vyplnili test, podle kterého
si mohli vyhodnotit, zdali je vše u dětí v oblasti
zdravotního stavu v pořádku. Měli také možnost dotazovat se na konkrétní problémy.
Nakonec proběhla konzultace s odborným
poradcem na logopedii.
L. E.

Valašská dědina
A když se Valášek narodil…
Dne 17. 11. 2007 v 18.00 hod. v sále obecního
úřadu proběhl slavnostní koncert, kde dětský
soubor Valášek z Kozlovic oslavil 25. výročí
svého vzniku.
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Soubor při své práci navázal na tradice lidové
kultury v našem kraji, oblasti moravskoslezských
Beskyd. Založili jej roku 1982 manželé Krpcovi,
dlouholetí tanečníci (a také spoluzakladatelé)
souboru Valašský vojvoda. Dnes vede organizačně i umělecky Valášek Věra Valíčková. Po umělecké stránce jí pomáhají s choreografií Sandra
Wesleyová a Veronika Fizková. V současnosti
pracuje ve Valášku okolo 50 dětí, včetně své cimbálové muziky, primáškou je Gabriela Petrová.
Tradiční písňové sbírky (F. Sušil, F. Bartoš, L.
Janáček…) a poměrně rozsáhlé sběry z okolí
Kozlovic nám poskytují základní repertoár —
písně, tance a zvyky, které se snažíme citlivě
umělecky zpracovávat pro naše nejmenší talenty. Jedním z nejvýznamnějších pramenů jsou
sběry Vincence Sochy ze Lhotky, kde probíhají
každoročně známé Sochovy národopisné slavnosti s mezinárodní účastí. Členové dětského
souboru Valášek se „Sochovek“ každoročně zúčastňují.
Během své dlouholeté činnosti soubor vystupoval na mnoha folklorních slavnostech a festivalech doma i v zahraničí, natáčel pro Českou
televizi a Český rozhlas Ostrava. Za všechny úspěchy jmenujme „zlaté“ umístění v rámci sou-
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těžního festivalu Visegrádské Vánoce (r. 2005)
v Dolním Kubíně na Slovensku a v tomto roce
také vystupoval s vánočním pásmem na Staroměstském náměstí v Praze.
Dětský folklorní soubor Valášek z Kozlovic
se svou cimbálovou muzikou, přípravka Valášku, Dětský soubor Ondrášek z Frýdku–Místku,
Cimbálová muzika FRIŠ z Ostravy, cimbálová

40 let vlastivědného kroužku
v Kozlovicích
Vlastivědný kroužek při Obecním úřadě
v Kozlovicích slaví letos v prosinci už 40. výročí
svého založení. Vznikl z iniciativy pana učitele
Jana Boháče, který kolem sebe shromáždil skupinu nadšených spolupracovníků ochotných
mu pomáhat při výzkumu historie obce a valašské kolonizace našeho kraje, dále na základech
národopisné, taneční a písňové sbírky předcho-

Kozlovice
muzika Jana Pustky (bývalí Valášci) a tanečníci
souboru Valašský vojvoda — to byli všichni
účinkující tohoto koncertu, po němž následovala beseda u cimbálu.
Celým koncertem nás provázela Markéta
Žáčková a Markéta Kalusová. Poděkovat vedení přišel pan starosta ing. Mirek Tofel a spousta dalších hostů.
Věra Valíčková

zího nadšence pana řídícího Vicence Sochy ze
sousední Lhotky, který pracoval na obnově
a rozvoji funkčnosti valašské družiny nosící
dnes hrdé jméno Valašský vojvoda. Velká většina badatelské práce (výzkumu v archivech
a muzeích) spočívala v drobné, ale vytrvalé
práci pana učitele a jeho nejbližších spolupracovníků pana Rudolfa Slívy a pana Františka Ulčáka (hl. malířské práce). Výsledkem jejich
práce (ale i dalších spolupracovníků) je sborník
článků k výročí založení obce „700 let valašské

Vlastivědný kroužek na hradě Starý Jičín — 6. července 1974

Kozlovice
obce Kozlovice“ vydaný Obecním úřadem Kozlovice v roce 1994.
V roce 1998 pan učitel Boháč pro vysoký věk
a těžkou chorobu musel zanechat badatelské
činnosti (také výkonní blízcí spolupracovníci se
s tímto světem rozloučili), takže další působení
kroužku, jehož vedení jsem na jeho přání převzala, se v podstatě smrskla na organizování
vlastivědných zájezdů. Spolu s historiky manžely Poláškovými z vlastivědného muzea ve Frýdku–Místku jsme se několikrát vydali v tematických okruzích po dřevěných kostelících Valašska, Beskyd a Jeseníků, k tomu jsme přibrali
i dřevěné větrné mlýny a ostatní pamětihodnosti v jejich okolí. Zájezdy, většinou polodenní, si brzy u občanů získaly velkou popularitu.
V prosinci roku 2000 umírá i pan učitel Boháč
a zůstává po něm velmi rozsáhlý archiv písemností, fotografií a knih. Všechno měl umístěno ve svém rodinném domku, který sám obýval
a ještě za života daroval k bydlení své praneteři.
Archiv jsme uložili do obrovského množství
krabic a navozili do mého domu, kde jsem se
snažila věci roztřídit a zachovat tak přehledně
pro budoucnost. Přání pana učitele totiž bylo,
aby archiv týkající se většinou naší obce zůstal
v Kozlovicích, pro které má význam.
V roce 2004 se mi s několika dobrovolnými
spolupracovníky hlavně z rodiny Holubovy podařilo připravit v hasičské zbrojnici výstavu
k 710. výročí Kozlovic. Po té přišel obecní úřad
s iniciativním návrhem vytvořit ve dvou uvolněných sklepních místnostech zdravotního
střediska podmínky pro uložení archivu. Po náročné rekonstrukci (vybavení skříněmi a policemi, zavedení elektřiny, topení apod.) byly místnosti na Velikonoce 2005 dokončeny a vytvořeny tak podmínky pro přestěhování a uložení archivních materiálů. Za tuto spolupráci bych
chtěla obecnímu úřadu poděkovat i jménem
svého zesnulého strýce. Jsem ráda, že jeho celoživotní dílo, které je odborníky vysoce hodnoceno, našlo vhodné prostory pro trvalé uložení.
Teď mě čeká ještě konečné roztřídění a zkatalogizování celého odkazu, což je práce na několik
let. Pevně věřím, že se mi podaří najít schopné
spolupracovníky a vychovat i další pokračovatele z řad mladých nadšenců, jako se to podařilo
před 40 lety panu učiteli Boháčovi.
Jsem také velmi ráda iniciativě a spolupráci
nového majitele Fojtství pana ing. Šmíry a firmy
Šmíra print za záchranu a rekonstrukci tohoto,
čímž splnil přání i pana učitele. Náplní areálu
(muzeem obecné školy, galerií sakrálního
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umění a expozicí věnované historii naší obce)
povýšil Kozlovice mezi dědiny, o nichž se dnes
už ví ve světě. Děkuji mu jménem vlastivědného kroužku a přeji, aby se mu všechno dařilo
aspoň jako dosud a aby on i jeho blízcí z toho
měli ten nejkrásnější pocit.
V neděli 27. 1. 2008 bude ve zdejším kostele
sv. Michaela a sv. Barbory sloužena ranní mše
svatá za zakladatele vlastivědného kroužku
pana učitele Boháče a jeho zemřelé spolupracovníky. Po ní bude v 9.45 hod. v muzeu na
Fojtství slavnostní vzpomínková schůzka pro
všechny bývalé členy, ale i nové zájemce, které
ráda uvítám.
Marie Prudká,
vedoucí vlastivědného kroužku

Dost bylo Vánoc!
Vánoce všude! V televizi, na ulicích, na limonádách. Člověk se málem bojí otevřít sardinky… Hlasatelé v televizi se tváří „svátečně“,
z mnohých stran zaznívá, že normální je prožívat „vánoční idylu“. Sentiment teče proudem.
Honba za „idylou Vánoc“ přináší ale své hořké
plody. Nervy se napínají. Stres, uštvanost a nervozita dostávají navrch. „Rodinné svátky“ jitří bolest lidí z rozpadlých rodin, lidí opuštěných, lidí
nezakotvených. Na vlně Vánoc se vozí obchodníci, politici, zloději… Podoba dnešních Vánoc se
tak stává karikaturou Vánoc původních.
Co jsou tedy ale Vánoce doopravdy? Jsou dobrou zprávou, že Bůh se v Ježíši Kristu solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly. Mocný
Bůh přišel jako bezmocné dítě. Bohatý Bůh přebýval v jeslích ve chlévě. To vše proto, abychom
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uvěřili, že s námi má dobré úmysly, že nám rozumí, že mu na nás záleží a že nás má rád…
Tento Bůh má dobré úmysly i s Tebou, záleží
mu na Tobě, rozumí Ti a má Tě rád. Neboj se ho
svými slovy pozvat i do svého života! On s tebou
chce být i v každé Tvé ne-idyle…
Opravdové prožití vánočních svátků v lásce
a pokoji a hodně Božího požehnání v roce 2008
přeje všem občanům
Otec Stanislav

Vánoční program v kostele
24. 12. Štědrý den
14.30 Otvírání Betléma
20.30 Lhotka
22.00 Kozlovice
25. 12. Boží hod vánoční
17.30 Kozlovice

Kozlovice
19.00 Lhotka
10.30 Kozlovice
26. 12. Svátek sv. Štěpána
17.30 Kozlovice
19.00 Lhotka
10.30 Myslík
30. 12. Svátek Svaté Rodiny — možnost obnovy manželských slibů
17.30 Kozlovice
19.00 Lhotka
10.30 Kozlovice — Česká mše vánoční od J. J. Ryby v podání
oderského sboru Chorus
31. 12. Na ukončení občanského roku
16.00 Kozlovice
1. 1.

Matky Boží Panny Marie
17.30 Kozlovice
19.00 Lhotka
10.30 Kozlovice

Kozlovice
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Všechny srdečně zveme na

Českou mši vánoční
J. J. Ryby
v podání oderského sboru Chorus,
kterou můžete slyšet
30. 12. 2007 v 10.30 hod.
v kostele sv. Michaela a sv. Barbory
v Kozlovicích.

Sport
Volejbal v Kozlovicích stále žije…
Ve dnech 18. a 19. srpna 2007 se v Česticích
v okrese Rychnov nad Kněžnou uskutečnil již
41. ročník národního finále vesnických a zemědělských sportovců mužů a žen ve volejbalu pro
rok 2007, kde Severomoravský kraj reprezentoval oddíl mužů i žen kozlovických volejbalistů.
V kategorii mužů soutěžilo celkem 11 družstev (Hnátnice, Praha, Nivnice, Štoky, Troubky,

Bílá Třemešná, Černice, Kozlovice, Rybník, Smržice, Bílá Třemešná ,,B“). Naši muži z Kozlovic
se umístili na krásném 8. místě.
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Kozlovice

V kategorii žen reprezentovalo jednotlivé
kraje celkem 8 družstev (Křenovice, Bílá Třemešná, Kozlovice, Praha, Poniklá, Troubky, Čestice, Černice). Ženy Kozlovic získaly bronzové
medaile a krásný pohár. Druhé místo nám
uniklo o setinu bodu.
,,Zpestřením turnaje byla po dlouhé odmlce
účast zástupců Severní Moravy mužů i žen ze Sokola Kozlovice, nejvzdálenějšího účastníka, který
přijel již v pátek s cílem odvést si v kategorii žen
vítězství.“ uvedl Zpravodaj volejbalu Čestice.
Dne 1. září 2007 se konal turnaj ve Valašském
Meziříčí, kterého se zúčastnily i ženy z Kozlovic.
Celkem zde bylo 6 družstev (Zlín ,,A“, Zlín ,,B“,
Vratimov, Kozlovice, Valašské Meziříčí ,,A“, Valašské Meziříčí ,,B“). O kousek našim holkám

uteklo třetí místo, takže přijely domů se 4. místem.
8. září 2007 začínáme soutěž krajského přeboru 2. třídy žen, kde je přihlášeno celkem 7
družstev a zároveň 16. září 2007 se poprvé v této
sezóně bude pískat juniorkám, které hrají krajský přebor B, kde je celkem 8 družstev.
Doufejme, že počasí bude co nejdéle nakloněno tomu, abychom mohly hrát v Kovářově
lese, protože naše tělocvična rozměrově nevyhovuje a za pronájem tělocvičny na Hukvaldech
musíme platit velké peníze.
Muži v Kozlovicích loni hráli okresní soutěž
mužů 2. třídy, kde se umístili na prvním místě,
a tím si zajistili postup do okresní soutěže mužů
1. třídy pro sezónu 2007/2008.
Alena Bednářová

I.S.A. Finance –
finanãní specialista

BX Tempo –
AUTOOPRAVNA, F–M

❉ Životní poj. — úroky od 12 %
❉ úrazové pojištění ❉ hypotéky
❉ Penzijní fondy (nové, výběry, přev.)
❉ povinné ručení vozů
❉ pojištění nemovitostí aj.
Tel. 608 949 999

❉ servis vozidel
❉ příprava a provedení STK
❉ výměna výfuků a další.
Tel. 603 448 050
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Bezpečné užití
zemního plynu
4. Odorizace zemního plynu –— „vůně“ , která chrání
Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje žádným zápachem, neboli „odérem“. Z tohoto důvodu se kvůli jeho bezpečné distribuci a použití provádí tzv. odorizace. Toto nepříliš půvabné
slovo označuje umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí látek, odorantem, s mimořádně
intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní koncentraci zemního
plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik. Odorizace probíhá neustále v tzv. odorizačních stanicích, před vstupem zemního plynu do plynovodních sítí. Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního plynu provádí Severomoravská plynárenská, a. s., v podzimních měsících před topnou sezónou zvýšenou odorizaci, zaměřenou na zjištění drobných úniků plynu.
V případě zjištění úniku zemního plynu je třeba neprodleně volat pohotovostní službu Severomoravské plynárenské, a. s., na čísle 1239 a dodržet základní bezpečnostní pokyny. Telefonovat
je nutno telefonem, který se nachází mimo objekt s únikem plynu. Kromě tohoto kroku je nezbytné zhasnout všechny plameny v objektu, zajistit větrání prostor, uzavřít hlavní uzávěr plynu
(HUP), vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu, nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením (zvonky, telefony apod.), nekouřit, nepoužívat
výtah a také u nepřístupných prostor uvědomit policii a hasiče. V případě objektu, ve kterém se
nachází více lidí, je tyto třeba varovat a neprodleně opustit budovu.
Důležitá telefonní čísla: Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s.
Hasičský záchranný sbor
Záchranná služba
Policie ČR

1239
150
155
158
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Zajišťujeme:
• sjednávání objednávek smutečních obřadů,
• převozy zesnulých — nepřetržitě 24 hodin,
• tisk parte včetně zpracování grafických návrhů,
• smuteční reprodukovanou hudbu,
• smuteční květinovou vazbu,
• smutečního řečníka,
• prodej hřbitovního zboží,
• správu a údržbu hřbitovů,
• agendu související
• s hrobovou matrikou,
• pronájem hrobových míst,
• výkopy hrobů.
Adresa: Radniční 10, 738 01 Frýdek–Místek
Telefon: 558 432 204
E-mail: info@pietas.info
Nepřetržitá služba: 604 555 500
(převozy zesnulých)
www.pietas.info

Provozní doba: pondělí až pátek od 7.30 do 15.00 hodin
Provozovatel: TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
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