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Skauti po zd o l á n í Sm rku (1276 m)

Slovo starosty
4V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že v dohledné době začnou
práce na novém územním plánu obce. A tak se
i stalo. Minulé jednání zastupitelstva schválilo
zahájení těchto prací. Začala první fáze — zpra-

cování tzv. průzkumů a rozborů. To je etapa,
kdy se mapuje současný stav — příprava mapových podkladů, využití stávajících ploch, vyhodnocení počtu volných míst ke stavění, ploch
pro občanskou vybavenost, podnikání, inže-
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nýrské sítě a zároveň se zapracují nové požadavky. Tento materiál se vyhodnotí a vznikne
z něho podklad (zadání) pro zpracování vlastního nového územního plánu. Jedná se o velice
složitý, zdlouhavý a nákladný proces, který
bude velmi ovlivňovat další vývoj obce. O jednotlivých krocích budete postupně informováni.
Vzhledem k tomu, že práce již započaly, je
potřeba Vaše žádosti o změny podat co nejrychleji — do konce ledna 2010. Ještě jednou Vás
chci informovat, že podání žádosti neznamená
její automatické provedení. Zda jsou požadavky
akceptovatelné, to právě ukážou již zmíněné
průzkumy a rozbory.

4Dokončili jsme největší investiční akci to-

hoto roku — výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Fojtíková (byly vydány všechny kolaudační
souhlasy). Lokalita čítá 15 stavebních pozemků.
V současné době jich je 7 (+1) prodaných. Podrobnější informace uvnitř Zpravodaje. I když
jsme opět slyšeli mnoho připomínek v průběhu
prací, můžeme konstatovat, že výsledek je dle
našich představ. Proti předpokladu se nám podařilo výstavbu zlevnit o cca 3 mil. Kč. Mnoho
prací jsme prováděli sami nebo jako subdodávky pro odborné firmy. Úsporou se nám podařilo „zalepit“ díru v rozpočtu, která hrozila výpadkem příjmů vlivem hospodářské krize. Prodejem každého dalšího stavebního místa obec
(tj. my všichni) získá cca 1 mil. Kč!

4Výstavba nové splaškové kanalizace. Ani

dnes Vám nedokážu sdělit nic moc nového.
Probíhá výběrové řízení na dodavatele a zajišťujeme financování. Zahájení v příštím roce je
stále reálné. Jedná se skutečně o velice náročnou činnost a od jejího výsledku se odvinou
i další práce v příštím roce. Je potřeba si uvědomit, že řídit a kompletně odpovídat za akci
(stavbu) v hodnotě skoro 100 mil. Kč, která vede

přes desítky pozemků, komunikací, …není legrace. A jsme na to stále jen dva, i když máme
na pomoc odbornou firmu. Věřím, že to s Vaší
pomocí a vstřícným přístupem zvládneme.

4Končí rok „ostrého“ provozu Sportovně rekreačního centra (SRC). Podle našeho kvalifikovaného odhadu celý areál (velká a malá tělocvična, venkovní hřiště, herna stolního tenisu
a relaxační sál) navštívilo v r. 2009 cca 45 tisíc
sportovců (vč. školních dětí). Z toho je jasně
zřejmé, že stavba dokonale plní svůj účel.
(A máme ještě i rezervy). Více „čísel“ najdete
uvnitř Zpravodaje.
V příštím vydání Vám představíme ekonomiku provozu — prozatím nemáme všechny podklady.
4A závěrem malé zamyšlení. Asi všichni
máme rádi své děti, vnoučata, pravnoučata. Zahrnujeme je péčí, drahými dárky a v žádném
případě bychom nestrpěli, kdyby jim někdo
ubližoval, natož ohrožoval na životě. V tom případě nechápu postup některých z Vás (rodičů
a prarodičů), kteří systematicky zamořujete
ovzduší spalováním plastů, lamina, překližek,
nalakovaných desek, …a tím nás všechny na životě přímo ohrožujete! Odkaz na špatnou ekonomickou situaci v tomto případě neuspěje! Ničíte totiž zdraví svým dětem, (když už nemyslíte na sebe)! Do naší kozlovické kotliny se smog
špatně dostává, to je obrovská výhoda, ale zároveň nevýhoda, protože stejně špatně se z ní
zase dostává ven.
Hezký zbytek roku, hezké Vánoce a dobrý rok
následující Vám všem. Ing. Miroslav Tofel, starosta
P.S.
Všechny Vás zvu na festival Souznění a tradiční kozlovický vánoční jarmark — sobota
19. 12. 2009

SOUZNùNÍ
(11. ročník)
Mezinárodní festival adventních
a vánočních zvyků, koled a řemesel.
17.—20. 12. 2009 — Ostrava, Beskydy, Kozlovice.
Festival Souznění je čtyřdenní.
— Čtvrtek — obchůzky s koledou, koncert
v hudebním klubu Templ na Stodolní ulici
v Ostravě.

— Pátek — v r. 2009 poprvé v kostele sv. Ducha
v Ostravě – Zábřehu koncert adventní
hudby a duchovních zpěvů se špičkovými
umělci z ČR.
— Sobota (19. 12.) — festival se přesouvá do
Beskyd. V domovské obci hostitelského
souboru Valašský vojvoda Kozlovice, probíhá bohatý program:

Kozlovice
Vánoční jarmark — lidová řemesla spojená
s ukázkou, vystoupení souborů a skupin
různých žánrů v areálu Fojtství, zvykoslovné
obchůzky, koncert duchovní hudby v koste
le sv. Michaela a sv. Babory a galakoncert
v sále obecního úřadu, kde účinkují kromě
hostů festivalu ze zahraničí domácí soubory
z Kozlovic a skupiny z blízkého okolí. Nabízíme zajímavou filmovou projekci z historie
festivalu.
— Neděle — Mše svatá v kostele Panny Marie
Královny v Ostravě – Mariánských Horách.
Festival končí Galakoncertem (natáčí Český
rozhlas a studio VEMORI) v Domě kultury
Města Ostravy, spojený se Setkáním s lidovými tvůrci a řemesly. Filmová projekce.
Mezinárodní výstava betlémů a vánočních
pohlednic — vše z rukou dětských tvůrců.
V této tradici chceme pokračovat v létech
příštích. Z hudebních lahůdek jmenujme
alespoň jedinečné představení skvělé maďarské skupiny GHYMES ze Slovenska.
Součástí vánočního jarmarku v Kozlovicích
(sobota) a Galakoncertu v DK města Ostravy
(neděle) je přehlídka lidových řemesel. Tradičně se představí kovář, řezbář při výrobě betlémů
a další řemeslníci při výrobě vánočních ozdob
ze slámy a šustí, ručním malování vánočních
baněk, zdobení perníku, háčkování a paličkování, při ručním tkaní koberců, výrobě zuberské
výšivky (krajky), síťování, výrobě ozdobné i spotřební keramiky, při výrobě košíků a jiných věcí
z proutí a při malování na skle.
Ochutnávka i prodej specialit regionální a zahraniční tradiční kuchyně. Populární je i ochutnávka vína, piva, slivovice, vařonky a dalších
speciálních nápojů.
V Kozlovicích se na jarmarku uskuteční i prodej vánočních stromků.
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Pozemky jsou kompletně zasíťované — voda, plyn, elektro, splašková a dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, přístup po místní
komunikaci (zajištěna zimní údržba), možnost připojení na obecní internet. Cena za 1 m2 — 870 Kč. Bližší informace na OÚ.
(V — pozemek k prodeji, P — pozemek je již prodán)

Pozemky pro v˘stavbu RD v lokalitû Fojtíková

Kozlovice
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Zprávy z obce
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Omluva obãanÛm bydlícím v „HÛfie“

Omlouváme se občanům bydlícím v „Hůře“, kde nejsou umístěny kontejnery, za nedorozumění,
ke kterému došlo uveřejněním článku v minulém Zpravodaji.
Pracovní název „v Hůře“ mají kontejnery, které jsou umístěny na pomezí obcí Kozlovic a Lhotky.
Obecní úřad Kozlovice

Informace k odvozu smûsného komunálního odpadu
Obecní úřad Kozlovice upozorňuje všechny
občany, že dle sdělení firmy AVE CZ odpadové
hospodářství, Ostravská 291, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí bude odvoz popelnic trvale prováděn pomocí dvou sběrných vozidel s tím, že
sběr popelnic začíná každé pondělí v 6.15
hodin ráno.
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všichni
majitelé popelnic měli své popelnice zpřístup-

něny již ráno od 6.00 hodin, aby
nebyl narušen harmonogram jejich odvozu prováděný výše uvedenou firmou.
Zároveň upozorňujeme občany, že popelnice, ve kterých
bude umístěn žhavý nebo ještě teplý popel, nebudou z bezpečnostních důvodů firmou AVE
CZ odváženy.

Máte jiÏ zaplaceny místní poplatky?
Při kontrole nedoplatků bylo zjištěno, že
značné množství občanů ještě nemá uhrazen
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2009.
Tito dlužníci (věříme, že u většiny se jedná
o pouhé opomenutí), mají ještě možnost nedoplatek na výše uvedeném místním poplatku
uhradit, a to v termínu do 31. 12. 2009. Podotýkáme, že u některých případů se jedná o nedoplatky i za roky 2008, 2007 a dokonce rok 2006!
Upozorňujeme všechny, kdo ještě nezaplatili,
že termín 31. 12. 2009 je konečný a po jeho

uplynutí přistoupí obecní úřad k vymáhání nedoplatků dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
čímž mohou neplatičům vzniknout další nemalé náklady spojené s vymáháním nedoplatků.
Značné množství nedoplatků za rok 2009 je
ještě rovněž evidováno u místního poplatku ze
psů, který v naší obci činí pouhých 80 Kč na rok,
což je v porovnání s okolními obcemi částka
nízká, přesto někteří držitelé psů ji nejsou
schopni za své „mazlíčky“ jednou za rok zaplatit. Rovněž u tohoto místního poplatku je konečný termín pro zaplacení 31. 12. 2009.

Informace o preventivní ãinnosti PâR OO Palkovice
Dne 16. 10. 2009 v době od 10.00 hod. do 15.00
hod. proběhla v obcích Palkovice a Kozlovice
preventivní akce POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ SEVEROMORAVSKÉHO
KRAJE Územní odbor vnější služby Frýdek–Místek Obvodní oddělení Palkovice zaměřená na
kontrolu rekreačních objektů. Dvě tříčlenné skupiny policistů zkontrolovaly při obchůzkové činnosti celkem 29 rekreačních objektů v lokalitách
Kozlovice – Rybí a Palkovice – Myslík. Přítomným

majitelům byly předány kontrolní lístky rekreačního objektu s deseti doporučeními, jak si ochránit svůj majetek. U zbývajících objektů byly ponechány na viditelném místě. V době preventivní akce nebylo zjištěno narušení objektů. Preventivní akce byla vyhodnocena jako přínosná
a účelná. Obvodní oddělení Palkovice dále připravuje preventivní činnost zaměřenou na školní mládež a občany v seniorském věku.
npor. Ing. Pavel Nesit, vedoucí oddělení
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VáÏení obãané,

dovolte, abych Vás informoval o projektu
„CYKLO HLÍDEK“, který vznikl v rámci Community policing — aktivní komunikace policie
se samosprávou a občany.
V rámci Community policing bylo Územním
odborem vnější služby Frýdek–Místek přistoupeno k projektu „CYKLO HLÍDEK“, který doplní
formu obchůzkové služby policejního inspektora
Obvodního oddělení Palkovice v přiděleném okrsku–obci. Cílem tohoto projektu je zefektivnit
činnost okrskáře, zejména cyklo přesunem do
nepřístupných míst, které by pěším výkonem pro
svou rozlehlost neobsáhl. Okrskář na krosovém
kole s cyklistickým dresem s nápisy a služebním
číslem policisty je zárukou četnější komunikace

s občany v daném okrsku. Na realizaci pilotního
projektu se podíleli formou darů dvou krosových
kol obce Palkovice, Baška a formou darů čtyř cyklistických obleků obce Palkovice, Hukvaldy, Kozlovice a Metylovice. Vyčlenění policisté budou
v jarních, letních a podzimních obdobích doplňovat policistu na obchůzce a průběžně rotovat
mezi obcemi, s cílem komunikovat a řešit problémy občanů přímo v ulicích, nezatěžovat občany
mnohdy nepotřebným papírováním na útvaru
policie či obecním úřadě v určených dnech. „Poznej svého občana — poznej svého okrskáře“.
Věřím, že většina občanů tuto změnu uvítá
a ocení aktivnější přístup policie na veřejnosti.
npor. Ing. Pavel Nesit, vedoucí oddělení

Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
12. 12. 2009 … Adventní setkání Čtvero ročních období
19. 12. 2009 … Souznění 2009
21. 12. 2009 … Předvánoční čas
26. 12. 2009 … Golden Party
26. 12. 2009 … Vánoční turnaj ve stolním tenise
09. 01. 2010 … Ples SDH Měrkovice
16. 01. 2010 … Myslivecký ples

23. 01. 2010
30. 01. 2010
06. 02. 2010
13. 02. 2010
26. 02. 2010

…
…
…
…
…

Valašský bál
Farní ples
Hasičský ples
Předposlední ples
Divadelní ples

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

Tfiíkrálová sbírka
Letošní zimu již podesáté vyjdou do ulic skupinky tříkrálových koledníků, aby přinesli lidem
radostnou zvěst vánočních svátků a přitom poprosili o dar na pomoc lidem v nouzi a o dar na
podporu činnosti ošetřovatelské a pečovatelské
služby. Dobročinná akce Charity Česká republika se uskuteční od 1. do 14. ledna 2010. Koledníkům můžete přispět do zapečetěných pokladni-

ček drobnou i větší částkou. Přispět můžete také
přímo na účet SČKCH č. 369-369369369/0800
v. s. 777. Vedoucí koledníků budou mít u sebe
platný občanský průkaz a viditelně nošenou
průkazku, která je plnou mocí ke koledování.
Charita Vám všem již nyní děkuje za podporu
a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar. Pomozte nám
pomáhat.

Informujeme občany, že Obecní úřad Kozlovice bude ve čtvrtek 31. 12. 2009 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

âi‰tûní komínÛ v roce 2010
14. a 15. 01. 2010
21.—30. 06. 2010
14. a 15. 10. 2010

Kominíci
— Welszar 721 168 804
— Papřok 728 073 808

Kozlovice
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Fotozpravodaj
FotosoutûÏ jaro

1. místo: Jaro začíná (Jaroslav Fojtík)

2. místo: Večerní rozjímání (Petr Adámek)

Kozlovice
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FotosoutûÏ léto

nahoře: 1. místo: Krize (Petr Adámek)
vpravo: 2. místo: Před bouří (Filip Jakeš)
dole: 3. místo: Večerní výhled (Petr Adámek)
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Zápisy a usnesení
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

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 20. 7. 2009
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Jednotlivá usnesení jsou splněna.
2. Rada souhlasí, aby výtěžek ze vstupného na
obecní slavnost Kozlovice 2009 byl zaslán obcím
postiženým povodněmi — prostřednictvím
SMOPO. Pokud se bude jednat o částku vyšší
než 20 tis. Kč, postupuje toto rozhodnutí ZO.
3. Pro obec byla zpracována fotoalba. Jedná se
o výběr fotografií ze života obce - výstavba, společenské události, kultura sport… za rok 2006,
2007 a 2008 (každý rok samostatně). Rada za
zpracování fotoalb obce za rok 2006, 2007
a 2008 schvaluje odměnu zpracovateli ve výši 6
tis. Kč.
4. Český kynologický svaz — ZO Kozlovice podala jménem svého předsedy žádost o dlouhodobou výpůjčku, ev. dlouhodobý nájem obecního pozemku parc. č. 506/8 za účelem výcviku
psů. Tento pozemek je již dlouhodobě užíván
bez smluvního vztahu.
Rada obce souhlasí se záměrem výpůjčky obecního pozemku parc. č. 506/8.
5. Rada schvaluje pronájem obecního pozemku parc. č. 4050/11 — využití jako zahrada za
obvyklých podmínek. Do budoucna navrhuje
prodej.
6. Radě byla předložena žádost TJ Sokol Kozlovice, oddíl lyžování — skoky o příspěvek na
údržbu skokanského areálu. Žadatel obdržel
dotaci od MŠMT ve výši 70 tis. Kč. Pro dofinan-

cováni je potřeba částky 30 tis. Kč. Práce budou
z 80 % realizovány formou brigád členy oddílu.
Rada schvaluje příspěvek ve výši 30 tis. Kč TJ
Sokol Kozlovice, oddílu lyžování — skoky, na
údržbu skokanského areálu. Podmínkou je prokázání získání dotace ve výši nejméně 70 tis. Kč.
7. Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Kozlovice, Ranochová — přípojka NN“. Cena jednorázově 2 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
8. Proběhlo poptávkové řízení na stavbu komunikace v Lokalitě Fojtíková (SO 01 — komunikace). Osloveny byly čtyři firmy, nabídku podaly firmy tři. Kritériem byla cena. Z protokolu
z otevírání obálek vyplývá, že nejnižší cenu nabídla firma Alpine stavební společnost CZ,
s. r. o. — cena 3 517 319 Kč.
Rada schvaluje jako vítěze výběrového řízení
firmu Alpine stavební společnost CZ, s. r. o.
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
9. Celkové náklady na vydání publikace 220
let Měrkovic činí cca 60 tis. Kč. Dodavatel dodal
na místo sjednaných 200 výtisků o 100 ks navíc
za původně sjednanou cenu. I tak cena 1 kusu
vychází na víc než 200 Kč.
Rada schvaluje cenu publikace 220 let Měrkovic
na 100 Kč/kus a děkuje všem, kteří se na vydání
podíleli.
10. Rada obce Kozlovice schvaluje Ceník č.
12/2009 za dopravu a čerpání vody autocisternou LIAZ 3,5 m2 s účinností od 1. 8. 2009.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 7. 9. 2009
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

— na lokalitě Fojtíková byly zahájeny práce
s výstavbou komunikace;

1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:

— na zahradě v MŠ byly provedeny rekultivační práce, včetně opravy plotu;

Kozlovice
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— obec se podílela na zakoupení jízdních kol
pro Policii ČR oddělení Palkovice včetně
uniforem;
— organizačně se připravuje den obce;
— došlo k poničení AZ U Pily vhozením dýmovnice, je v šetření policie a pojišťovny.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.

Rada předloženou smlouvu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.

2. Radě byl předložen návrh na úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením. Návrh
tvoří přílohu zápisu rady. Byl zohledněn reálný
stav příjmů i výdajů k 31. 7. 2009 a výhled do
konce roku. Rovněž byly probrány položky,
které musí schválit ZO (nad 500 tis. Kč)
Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu (viz příloha zápisu).

8. Rada nedoporučuje prodej části pozemku
KN parcely č. 1873/9, jelikož se zablokuje přístup k zbývající části pozemku. S případným
pronájmem rada rovněž nesouhlasí a celou záležitost postupuje ZO.

3. Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice čerpání
prostředků fondu reprodukce majetku k financování oken v základní škole ve výši 324 135 Kč.
Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice čerpání prostředků fondu reprodukce majetku k financování kuchyňského robotu B 30 do jídelny MŠ ve
výši 60 123,10 Kč a schvaluje odpisový plán na 8
let s ročním odpisem 7 515,39 Kč.
4. Rada schvaluje žádost ZŠ a MŠ Kozlovice
o výjimku z počtu žáků ve školním roce
2009/2010 (6. třída — 31 žáků, 9. třída — 32
žáků).
5. Katastr obce Kozlovice zatím není digitalizován, proto rada zatím nedoporučuje odkoupení parcely 528/27. S oddělením parcel 528/27
(42 m2) a 528/26 oplocením na hranici těchto
parcel rada souhlasí.
6. Radě byla předložena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí
Kozlovice a Správou silnic Moravskoslezského
kraje v rámci stavby „Kozlovice dostavba stokového systému“. Budoucí oprávněný (obec Kozlovice) se zavazuje budoucímu povinnému
uhradit jednorázovou úplatu za umístění inženýrských sítí v silničním pozemku 1000 Kč.

7. Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.
130N02/55 na pronájem části pozemku p. č. 510/2
k. ú. Sklenov, ze dne 20. 6. 2002 uzavřené mezi
obcí Kozlovice a Pozemkovým fondem ČR dohodou pro umístění regulační stanice plynu (v současné době již ve vlastnictví SMP Net s. r. o.).

9. Rada souhlasí s pronájmem sálu OÚ dne
4. 10. 2009 za účelem uspořádání tradiční nedělní krmášové zábavy se skupinou TRIFID.
10. Rada souhlasí se záměrem prodeje pozemku parcely č. 4050/33 k. ú. Kozlovice (15 m2)
a postupuje ZO.
11. Radě byla předložena Smlouva o dílo mezi
obcí Kozlovice a firmou Alpine stavební společnost, s. r. o, Valašské Meziříčí v předmětu
smlouvy „Oprava části MK k obecním bytům“.
Jedná se o opravu povrchu komunikace do živičného povrchu v celkové výměře cca 650 m2
v ceně 619 828 Kč včetně DPH. Položkové ceny
jsou stejné jako při výstavbě v lokalitě Fojtíková.
Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.
12. Radě byl předložen dodatek ke Smlouvě
o dílo mezi obcí Kozlovice a firmou Alpine stavební společnost, s. r. o., Valašské Meziříčí
v předmětu smlouvy „Technická infrastruktura
RD Kozlovice lokalita Foj tíková — Stavební objekt SO 01 Komunikace“. Jedná se o více práce
a měně práce v rozsahu zemních prací a vápenné stabilizace zeminy pod komunikací v celkové výši 534 057 Kč včetně DPH. Vápenná stabilizace nebyla předmětem původní smlouvy.
Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 23. 9. 2009
Přítomno: 12 členů zastupitelstva — 3 členové zastupitelstva omluveni
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnil jeden občan.
1. Kontrola usnesení

Jednotlivá usnesení jsou splněna.
2. Územní plán obce
Jednou z hlavních pravomocí zastupitelstva
obce je schvalovat plán rozvoje a územní plán
obce (ÚP).

18
ÚP v podstatě definuje možnosti využití území
obce v návaznosti na ÚP vyšších územních
celků. Na základě zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, je obec povinna do
roku 2015 zpracovat a vydat nový územní plán.
Nejedná se o další změnu.
Jedná se o velice složitý, zdlouhavý a nákladný
proces, který bude velmi ovlivňovat další vývoj
obce.
Autorizovaná osoba v oblasti územního plánování — Urbanistické středisko Ostrava seznámila přítomné s procesem zpracování průzkumů a rozborů a následně pořízení územního
plánu, podala rovněž informaci o dotačních titulech (KÚ MSK, evropské fondy) a zodpověděla případné dotazy. Doporučuje pořízení nového ÚP, úprava stávajícího ÚP by nebyla vhodná,
je ručně kreslený. Pořízení územního plánu
probíhá dle stavebního zákona ve třech etapách
— zadání, koncept, návrh (koncept je možno
vynechat, pokud není třeba prověřit variantní
řešení). Dotaci lze žádat pouze na etapu konceptu (pokud se pořizuje) a etapu návrhu
územního plánu, nelze žádat na etapu zadání
a na přípravu podkladů — průzkumy a rozbory.
V případě žádosti o dotaci na etapu návrhu je
nutno vypsat výběrové řízení. V rámci průzkumů a rozborů spolupracují odborníci v oblasti
demografie, vodního hospodářství, dopravy…
Při pořizování nového územního plánu nelze
požadovat od jednotlivých žadatelů o změnu
územního plánu úhradu nákladů podle stavebního zákona.
Vyhodnocení územního plánu se provádí jednou za 4 roky.
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení přípravných prací (průzkumy a rozbory) na novém
územním plánu obce Kozlovice.
3. Rozpočtové změny
Předložený návrh rozpočtových změn vychází
ze znalosti skutečnosti k 08/2009 a dalšího
předpokladu do konce roku. V době od rozeslání podkladů do dneška už opět došlo ke změně,
která není v rozpočtu zachycena — viz další
prodej pozemku v lokalitě Fojtíková.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny nad 500 tisíc Kč. Rada provedla úpravu
položek nižších.
Rezerva bude sloužit na projekty z evropských
fondů a další investice a provoz.
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny dle předloženého návrhu v celkové výši
— 670 000 Kč.
4. Kanalizace
4.1 Prodej stávající kanalizace
Obec obdržela nabídku na odkup kanalizace,
která ovšem neřešila celek, ale jen dílčí části —
nové v dobrém stavu. SmVaK podmiňoval
odkup provedením úprav — přestavovaly by
částku několika mil. Kč. Tato nabídka je pro
obec nevyhovující. Proto proběhlo další jednání s SmVaK Ostrava — ředitelem kanalizací,
a obec obdržela příslib, že bude vypracována
nová nabídka na odkup kanalizace jako celku.
Cena není prozatím známa. Obec bude muset
zajistit pouze opravu odlehčovací komory (je
nefunkční), náklad cca 300 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce bere informace o postupu
prodeje stávající splaškové kanalizace na vědomí a souhlasí s nimi.
4.2 Výstavba nové kanalizace
Bylo vydáno stavební povolení, v současné
době je pravomocné. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele — zajišťuje firma Unitender
s. r. o. Bližší informace jsou na centrální adrese.
Zadávací lhůta je 120 dnů. Otevírání obálek
proběhne dne 20. 10. 2009 na OÚ. Doba výstavby je stanovena od 1. 3. 2010 do 30. 6. 2011.
Hodnotící kritéria — cena 75 %, odklad splatnosti faktur 15 % (min. 60 dnů), celková doba
realizace 10 %.
Bude jmenována pětičlenná komise (pro otevírání obálek i hodnocení nabídek stejná), 3 členové z řad zastupitelstva obce (+ 3 náhradníci),
1 autorizovaný inženýr v oboru kanalizací (+ 1
náhradník), 1 osoba cizí — dodá firma Unitender (+ 1 náhradník).
Pan Ing. Borák, člen finančního výboru, předložil (po konzultaci se starostou obce) finanční
rozvahu na splácení stávajícího úvěru (SRC) do
roku 2014 a splácení případně nově poskytnutého úvěru na výstavbu kanalizace (finanční
rozvahu obdrželi všichni členové zastupitelstva).
Financování stavby — v současné době dotace
z MZe ve výši 45—55 % uznatelných nákladů
(které činí 87 mil Kč), 10 % dotace MSK, 10 %
SmVaK — prodej stávající kanalizace, na dofinancování bude nutno požádat o poskytnutí
úvěru. Není možno počítat s vlastními pro-
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středky obce. Skutečná cena stavby bude
známa až po výběrovém řízení, ale výše úvěru
musí činit cca 35 mil Kč. Při poskytnutí úvěru
na 10 let je možné požádat o dotaci na splácení
úroků z úvěru do výše 4 %. Na dodavatele úvěru
— banku, je rovněž potřeba vypsat výběrové řízení.
Zastupitelstvo obce bere informace o postupu
prací na akci Kozlovice — dostavba stokového
systému na vědomí a s popsaným postupem
souhlasí. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi na veřejné podlimitní řízení veřejné zakázky Kozlovice — dostavba stokového
systému ve složení:
Ing. Zdeněk Uher, Ing. Jiří Jurečka, Lumír Červenka, Ing. František Borák, Stanislav Pustka
a náhradníky ve složení: Ing. Petr Hrubý, Ing.
Ivo Hradil, Libor Král, Ing. Václav Cviček, Mgr.
Štěpán Pustka.
Komise pro otevírání obálek bude pracovat ve
stejném složení.
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na zajištění úvěru na dofinancování
akce Kozlovice — dostavba stokového systému.
5. Prodej obecních pozemků
5.1 Zrušení prodeje pozemku v lokalitě Fojtíková
Zastupitelstvo obce dne 5. 12. 2008 přijalo
usnesení 61/2008: — Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej obecního pozemku parc. č.
2890/14 k. ú. Kozlovice o výměře 1146 m2. Cena
870 Kč/m2. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě následně kupní smlouvy.
Budoucí vlastníci od koupi na vlastní žádost ze
dne 1. 7. 2009 odstupují — důvod nepříznivá finanční situace. Odstoupení avizovali již na jaře
t. r.
Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 61/2008
— ruší prodej pozemku parc. č. 2890/14 k. ú.
Kozlovice.
5.2 Prodej pozemku v lokalitě Fojtíková
Realitní kancelář, jejíž prostřednictvím obec
pozemky v lokalitě Fojtíková nabízí, zprostředkovala prodej dalších dvou pozemků.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 2890/24 k. ú. Kozlovice o výměře 1343 m2. Cena 880 Kč/m2. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podpisem smlouvy
o budoucí kupní smlouvě a následně kupní
smlouvy.
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 2890/23 k. ú. Kozlovice o výměře 1180 m2. Cena 880 Kč/m2. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podpisem smlouvy
o budoucí kupní smlouvě a následně kupní
smlouvy.
5.3 Žádost o prodej části obecního pozemku
parc. č. 16/1
Podklady ohledně žádosti o prodej části pozemku parc. č. 16/1 obdrželi členové zastupitelstva na minulém zasedání. Podle územního
plánu je pozemek veden v neurbanizovaném
území — v zóně zemědělské výroby.
Rada obce a stavební komise nedoporučují prodej části výše uvedeného pozemku.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části
obecního pozemku parc. č. 16/1 k. ú. Kozlovice.
5.4 Žádost o prodej obecního pozemku parc. č.
1863/3
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
o prodej pozemku parc. č. 1863/3 k. ú. Kozlovice pro účely zřízení švestko-hruškového sadu.
Podklady obdrželi členové zastupitelstva rovněž na minulém zasedání. Podle územního
plánu je pozemek veden v neurbanizovaném
území — v zóně zemědělské výroby.
Rada obce a stavební komise prodej doporučují, návrh ceny — 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
pozemku parc. č. 1863/3 k. ú. Kozlovice, cena
100 Kč/m2.
5.5 Žádost o prodej části obecního pozemku
parc. č. 1873/9
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
o prodej části pozemku parc. č. 1873/9 k. ú.
Kozlovice pro příjezd k rodinnému domu.
Jedná se o zbytkovou parcelu, která vznikla při
vyměřování stavebních míst v této lokalitě.
Rada obce Kozlovice a stavební komise nedoporučují prodej části pozemku, protože by se
zamezilo vstupu na zbylou část obecního pozemku.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části
obecního pozemku parc. č. 1873/9 k. ú. Kozlovice.
6. Různé
6.1 Pomoc obcím, které postihly povodně —region Poodří
Ve SMOPO byla dohodnuta pomoc sousednímu sdružení Poodří — obcím, které postihly le-
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tošní povodně. Výše příspěvku nebyla stanovena. Rada obce doporučila předat výnos ze
vstupného na obecní slavnosti.
Na slavnosti Den obce 2009 bylo prodáno 920
vstupenek po 50 Kč, tj. 46 tis. Kč.
Poděkování patří všem organizátorům této zdařilé akce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením
částky 46 tis. Kč na účet SMOPO. Tato částka
bude předána regionu Poodří — obcím, které
postihly letošní povodně.
6.2 Prodej plynovodu v lokalitě Fojtíková
Na minulém zasedání zastupitelstva byli členové seznámeni s předloženým návrhem firmy
SMP Net s. r. o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava –
Moravská Ostrava Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na odkoupení plynovodu v lokalitě
Fojtíková. Připomínky k článku V, bodu 3. a čl.
VIII, bodu 4. návrhu smlouvy byly projednány
s předkladatelem návrhu smlouvy — nesouhlas
s našimi připomínkami.
SMP Net, s. r. o. na základě žádosti obce předloží nový návrh smlouvy, tentokrát přímo kupní.

Po kolaudaci bude smlouva doplněna a předána k podpisu — předběžná cena 350 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce bere informaci o prodeji
plynovodu v lokalitě Fojtíková na vědomí.
Diskuze:
— Pan starosta informoval o konání mimořádné valné hromady České spořitelny dne 7. 10.
2009 v Praze.
— Přítomný občan — prodejní cena obecních
pozemků je velmi nízká, obec by měla stanovit
vyšší cenu.
— Pan starosta — stanovení prodejní ceny obecních pozemků je možno zařadit na program jednání příštího zasedání zastupitelstva obce.
Obec by měla postupně majetkově vypořádat
veškeré obecní pozemky, které užívají občané,
a naopak pozemky ve vlastnictví fyzických
osob, které jsou například součástí místních komunikací. Prozatím by nebylo vhodné prodávat
části parcel (není provedena digitalizace katastru); převádět pouze celé parcely.
Pan Král poděkoval za vynikající spolupráci
všech organizátorů při obecní slavnosti.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 19. 10. 2009
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady, host — ředitelka školy Mgr. Hana Ulčáková
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— na lokalitě Fojtíková byla ze strany dodavatelské firmy Alpine ukončena a předána
práce na komunikaci, pracovníci obce dokončují terénní úpravy;
— byla podána žádost o kolaudaci komunikace, veřejného osvětlení a plynovodu;
— 20. 10. proběhne otevírání obálek s nabídkami pro dostavbu kanalizace v obci Kozlovice;
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
2. Paní ředitelka podala informaci o proběhlé
kontrole v ZŠ, kterou provedla Česká školní inspekce. Práce školy byla hodnocena velmi
dobře.
Dále bylo požádáno o navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci. Na letošní rok byl schválený rozpočet o 200 tis. snížený proti loňskému
roku. Převedením nové nástavby jídelny pod

školu však došlo k navýšení odpisů o cca 120 tis.
Kč a dále škola přišla o příjem z pronájmu malé
tělocvičny (cca 100 tis.), který nyní inkasuje
obec. Tím se reálný příjem snížil o cca 400 tis.
proti roku minulému. Byla předložena struktura výdajů — příloha zápisu. Rada odsouhlasila
navýšení o 400 tis., z čehož 300 tis. bude zasláno přímo příspěvkové organizaci a 100 tis. Kč
pokryje práce, které pro ni prováděla obec
(oprava plotu ZŠ, MŠ, rozšíření parkovacích
stání u MŠ atd.).
Dále ředitelka vysvětlila, proč hlavní část investic byla realizována v ZŠ a ne v MŠ. Do konce
roku bude ředitelkou připraven plán prací pro
MŠ — investiční výdaje budou realizovány v MŠ
(kuchyň, elektroinstalace, okna, zateplení, WC,
zahrada).
3. Rada schvaluje úpravu rozpočtu vlastním
rozpočtovým opatřením v celkové výši 193 tis.
Kč dle přiloženého návrhu.
4. Radě byla předložena darovací smlouva
mezi obcí Kozlovice a Českou republikou —
Krajským ředitelstvím policie Severomoravského kraje, kdy obec Kozlovice přenechává do
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vlastnictví obdarovanému — Krajskému ředitelství policie Severomoravského kraje 1 ks setu
cyklistických ochranných a oděvních prostředků v celkové ceně 7 000 Kč s využitím pro územní odbor vnější služby Frýdek–Místek.
Rada pověřuje starostu podpisem předložené
darovací smlouvy.
5. Radě byla předložena Urbanistickým střediskem Ostrava, s. r. o., Spartakovců 3, Ostrava –
Poruba, 708 00 cenová nabídka na zpracování
doplňujících průzkumů a rozborů a podkladu
pro návrh zadání pro Územní plán Kozlovice.
Cenová nabídka: 1. etapa — doplňující průzkumy a rozbory 71 400 Kč včetně DPH, 2. etapa —
návrh zadání 23 800 Kč včetně DPH. Cena nabídky celkem činí 95 200 Kč včetně DPH.
Rada s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy na zpracování doplňujících
průzkumů a rozborů pro územní plán obce
Kozlovice.
6. Radě byla předložena smlouva o výpůjčce
mezi obcí Kozlovice — jako půjčitel a Českým
kynologickým svazem Kozlovice — jako vypůjčitel. Předmětem výpůjčky je pozemek p. č.
506/8 — trvalý travní porost v k.ú. Kozlovice ve
výměře 948 m2, a to za účelem výcviků psů.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce.
Rada smlouvu schvaluje a pověřuje starostu
jejím podpisem.
7. Rada schvaluje agentuře Gáži Zoltána, Královny noci, mjr. Nováka 1261/39, 700 30 Ostrava
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pronájem sálu OÚ v termínu 24. 10. pro vystoupení skupiny Královny noci.
Rada schvaluje firmě Tripon media s. r. o., Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava pronájem sálu
OÚ v termínech 7. 11. 2009 a 28. 11. 2009 za
účelem uskutečnění diskoték s rádiem Kiss Morava. Termín 5. 12. 2009 rada neschvaluje z důvodu dřívější žádosti o tento termín jiným nájemcem.
Rada schvaluje Fotbalovému klubu Kozlovice
pronájem sálu OÚ v termínu 5. 12. 2009 za účelem uspořádání taneční zábavy.
8. Radě byla předložena žádost o pronájem
obecních pozemků parc. č. 804/24, parc. č. 231,
parc. č. 3032/2 a části obecních pozemků parc. č.
657, parc. č. 3943/1 pro umístění pouťových
atrakcí v době krmáše roku 2010.
Rada žadatelům schvaluje pronájem uvedených pozemků za účelem umístění pouťových
atrakcí v roce 2010 v době krmáše za podmínky,
že pronájem za danou úplatu uvedených pozemků bude akceptován týden před poutí a maximálně týden po skončení akce.
9. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení kabelové přípojky nízkého
napětí do země v PK parcele č. 570. Přípojka NN
bude zřízena pro stavbu rodinného domu na
parcele č. 569/4.
Rada návrh smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 16. 11. 2009
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— technická infrastruktura pro výstavbu nových RD v obci Kozlovice v lokalitě Fojtíková byla dokončena a jednotlivé stavební
úseky byly úspěšně zkolaudovány, po zimním období (nebo během zimy) budou provedeny již jen drobné terénní úpravy.
— obci Kozlovice bylo zasláno sdělení Ministerstva zemědělství — odboru vodovodů
a kanalizací, že z důvodu nedostatku financí nebyla naše žádost zařazena k zahájení
v roce 2009, žádost bude znovu projednána
v I. čtvrtletí 2010 a o výsledku budeme informováni.

— výběrové řízení na dostavbu stokového
systému stále probíhá.
— obec Kozlovice obdržela dotaci prostřednictvím místní akční skupiny Pobeskydí na
částečnou výměnu oken a rekonstrukci v ZŠ
Kozlovice (cca 600 tis. Kč).
— proběhlo soudní řízení mezi obcí Kozlovice
a ing. Rodzenákem, kde obec čelila žalobě
o částku 8 999 948 Kč z doby plynofikace
obce Kozlovice (1997). Rozsudek byl vynesen ve prospěch obce Kozlovice (prozatím
nenabyl právní moci).
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
2. Radě byl předložen návrh smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí Kozlovice — jako oprávněný z věcného
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břemene — a vlastníkem pozemku — jako povinný z věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v právu vstupu a vjezdu za účelem realizace, provozování, údržby a oprav vodovodního
řádu a ve strpění umístění vodovodního řádu
na pozemcích povinného parc. č. 1039/48 a PK
parc. č. 1127 k. ú. Kozlovice. Věcné břemeno se
zřizuje bezúplatně.
Rada předložený návrh smlouvy schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
3. Radě byla předložena smlouva o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí Kozlovice — jako povinný z věcného břemene a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4 — jako oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v právu vstupu
a vjezdu za účelem realizace, provozování, údržby a oprav energetického zařízení a ve strpění
umístění energetického zařízení na pozemcích
povinného — lok. Fojtíková. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč.
Rada předloženou smlouvu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
4. Radě byly předloženy smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí Kozlovice — jako povinný z věcného břemene, a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4 – jako oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno pro zřízení přípojky nn Pindel a pro zřízení přípojky nn — Ranochová.
Věcná břemena se zřizují, každé za jednorázovou úplatu ve výši 2000 Kč.

Rada předložené smlouvy schvaluje a pověřuje
starostu jejich podpisem.
5. Radě byla předložena smlouva o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
obcí Kozlovice — jako povinný z věcného břemene, a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4 — jako oprávněný z věcného
břemene. Věcné břemeno spočívá v právu vstupu a vjezdu za účelem realizace, provozování,
údržby a oprav energetického zařízení a ve strpění umístění energetického zařízení na pozemcích povinného parc. č. 1137/8 a 3962/1 k.
ú. Kozlovice (lok. Červenka). Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2000 Kč.
Rada předloženou smlouvu schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.
6. Rada schvaluje přijetí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2009 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové
výši 14 900 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
7. Radě byl předložen návrh na úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením v celkové
výši 628 tis. Kč. Návrh tvoří přílohu zápisu rady.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu.
8. Starosta stanovil termín konání schůze Zastupitelstva obce Kozlovice na čtvrtek 10. 12.
2009 od 16.30 hod. na OÚ. Rada bere informaci
o termínu konání zastupitelstva na vědomí.

Životní prostředí
Co spálíme v kamnech a kotlích, to d˘cháme
„Je tu opět zimní období a v létě malebné
vesnice se zahalují do štiplavého a páchnoucího dýmu. Stačí k tomu několik komínů rodinných domků spalujících nekvalitní palivo a jejich obyvatelé dýchají vzduch horší než v průmyslových oblastech…“ (prosinec 2006).
„Hodně zdraví do nového roku nám přeje
kouřící komín rodinného domku“ (prosinec
2007).
„Jako vždy na konci roku Vás žádám, abychom na sebe brali ohled a s přicházející topnou sezónou vytápěli svá obydlí ekologicky…“
(starosta — prosinec 2008).

Informujeme, upozorňujeme, žádáme, prosíme… Vše marně. Dál se naší obcí valí páchnoucí clona dýmu. Po návratu domů z pobytu
„na čerstvém vzduchu“ naše oblečení páchne
podobně jako pracovní oděv z uhelné kotelny
nebo koksovny.
Při špatných rozptylových podmínkách mají
emise ze spalování nekvalitního paliva a odpadů v domácích kotelnách, ale i trávy, sena a listí
na zahradách nejvýraznější škodlivý dopad
právě na nebližší okolí. Vzhledem k nízkému
umístění komínů a poloze Kozlovic (údolí uza-

M· v minulosti a dnes
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vřené okolními kopci) se tyto škodlivé látky nacházejí přímo v dýchací vrstvě atmosféry. A co
dýcháme? Dioxiny, polychlorované bifenyly,
sloučeniny síry a chloru… vysoce toxické a karcinogenní látky podobné nebezpečným bojovým plynům, které mají zásadní vliv na zdraví
obyvatel. Nejcitlivější skupinou, kterou ohrožují již velmi nízké koncentrace těchto látek, jsou
děti včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu. Dále
sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího (astma, choroby plic)
a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení
např. kombinací stresu, alkoholu, kouření, nevhodné výživy apod. Nebezpečný je i při spalování vznikající prach. Větší částice prachu jsou
zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí,
jemnější pronikají až do plicních sklípků.
Škodliviny způsobují celkové zvýšení nemocnosti a úmrtnosti na choroby srdce a cév
i rakovinu plic.
Jak budeme chránit zdraví našich dětí, ale
i zdraví nás dospělých, záleží v první řadě na nás!
Čím topit a čím netopit?
Srovnání hnědého uhlí, koksu a plynu v produkci škodlivin:
Škodliviny
Hnědé uhlí
Popílek
(mg/MJ)
608
Oxid siřičitý
(mg/MJ)
1129

Koks Zemní plyn
309

1

399

1

Oxid uhličitý
(mg/MJ)
Uhlovodíky
(mg/MJ)

3147

1718

9

699

382

4

Dřevo a dřevěný odpad (spalovaný ve speciálních kotlích) lépe hoří při nižších teplotách
a při jeho pálení, na rozdíl od uhlí či dokonce
uhelných kalů, vzniká méně škodlivin. To však
vůbec neplatí, topíme-li dřevem vlhkým. Takové spalování je neefektivní a vznikne při něm
několikanásobně více dehtových látek než při
spalování dřeva suchého.
Do vašich kamen či kotlů nepatří žádné plasty, guma, dřevotříska, umělá vlákna ani žádný
jiný odpad. Odpad je třeba třídit (plasty, papír,
kovy, sklo), ukládat a odevzdávat (skládka, sběrný dvůr) a netříditelný zbytek vyhazovat do popelnic. Vzniku nadměrného množství odpadu
můžeme předcházet tím, že omezíme nákup
zbytečností a věci budeme používat co nejdéle.
Na kvalitu ovzduší mají vliv i zastaralá spalovací zařízení (kamna, kotle ústředního topení),
ve kterých se spaluje nekvalitní a často nevhodné palivo, které nevyhovuje požadavkům kotle.
Důležitá je také údržba těchto zařízení (čištění,
seřízení, revize a opravy).
V kvalitě ovzduší se ČR řadí k nejhorším státům v EU! Prachové znečištění u nás dosahuje
zhruba 150 % průměru v EU.
Připravil Jiří Peloušek

Jak ‰li stafiíãek na dfievo
(z vyprávění mé stařenky)
Raz k poledňu si vyšli staříček do lesa. Měli
tam vyhlidnutou bukovou sušku. Pilku něsli
pod kabatem schovanou, bo se bali hajného,
aby pro kusek dřeva neměli potahováni. Tému
šli k poledňu, když už v lese nebývá žadného.
Suška byla kousek od chodníka, měla kuru
sem tam olupanu. „Bude lehči, je už vyschla“,
pomyslel si staříček. Rozhlíželi se kolem, všude

bylo ticho. Vytahli pilku zpod kabata a začali
žvichlať. Kolem dokola už ju měli ořezanu, už
do ni tlačili, ale suška furt stala, nechtěla k zemi.
Tak zas začli ještě řezat kolem dokola, a pak vši
silou svrchu do ni potiskli. A to pomohlo. Rána,
až to v lese zadunělo.
Dokeď suška stala, zdala se menší, ale jak
byla na zemi, byla hrubší a delší. Stařiček ju němohli ani na rameno vyzdvihnuť. Eš dech po-
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padali, jak s ňu utěkali, aby jich žoden něviděl.
Hajny mu raz řek, že je na něho žalované, že
kradě v lese. Staříček se ohrazovali, že dřevo na
topeni se kupuje.
Už něbyli daleko chalupy, už šli s kopečka, ale
suška byla tak těžká, že už dále němohli. „Čí mi
na tom čert sedi?“ křičeli staříček. Ohlidli se
přes rameno a opravdu, na konci sušky seděl

čert. Měl střapatu hlavu a rohy zakrucené jako
starý baran a šklebjul se na něho. Staříček celi
zkoprněli. No, čerta do chalupy nepokludim.
Břinkli sušku o zem a švihali domu.
Zpoza roha chalupy se ohlidli a viděli, jak čert
v hušťu se jim vysmíval. Zbylo po něm jen trochu pekelného smradu.
Matylda Sysalová

Ze života školy
Informace pro rodiãe — zápis pro ‰kolní rok 2010/2011
• Zápis do 1. třídy základní školy se uskuteční 27. 1. 2010.
• Zápis do mateřské školy proběhne dne 11. 2. 2010.

Projekt „Na‰e obec Kozlovice“
V pátém ročníku proběhl v říjnových dnech
projekt zaměřený na naši obec. Žáci 5. B třídy
pod vedením studentky Elišky Krpcové a pod
pedagogickým vedením Mgr. Pavly Doležalové
zpracovávali informace o své vesnici.
KOZLOVICE
Lidiček dva tisíce osm set devadesát čtyři,
kdo jede do Kozlovic, nejede do díry.
Malá, velká vesnička,
ale krásná celičká.
Leží v kraji Moravskoslezském,
věřte mi, na místě hezkém.
Protéká jimi řeka Ondřejnice,
potůček velký převelice.
Bydlet v Kozlovicích — to je super,
škola je tady jako hotel.

Kdo do Kozlovic přijede,
věřte, že hned neodjede.
(J. Vyvialová 5. B)
NAŠE KRÁSNÁ VESNICE
Kozlovice — naše ves,
rodná, krásná jako bez.
Čistý vzdoušek v Kozlovicích,
voní všude po vesnicích.
Projdu se a rozhlédnu se
na okolí hrozně hezké.
Na kostele odbíjí
sedm hodin za chvíli.
Ze školy je výhled velký,
krásný, jasný, na veverky.
(R. Boráková 5. B)

Zájmové krouÏky ve ‰kolním roce 2009/2010
I v letošním školním roce pracuje ve škole
celá řada zájmových kroužků, které nabízejí
žákům naší školy pestrou škálu možností, jak
účelně využít volný čas. V nabídce školy jsou
kroužky: keramický, výtvarný, hudební, dovedné ruce, ochránce přírody, včelařský, školní časopis, angličtina hrou, stolní tenis, pohybové
hry, taneční, sportovní se zaměřením na fotbal
a míčové hry. Za kroužky žáci naší školy neplatí, pouze ty děti, které navštěvují keramický

kroužek, platí za spotřebovanou keramickou
hlínu, glazuru, apod.
Vedoucími kroužků jsou v převážné většině
učitelé školy. Pět kroužků však vedou občané
Kozlovic, kteří nejsou zaměstnanci školy, ale ve
svém volném čase se dokáží, bez nároků na odměnu, aktivně věnovat dětem. Jedná se o sportovní kroužky pro chlapce se zaměřením na fotbal a sportovní kroužek pro dívky se zaměřením
na míčové hry, které vede p. Milan Čabaj s asi-
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stentem p. Radkem Chýlkem, kroužek stolního
tenisu, jehož dlouholetým vedoucím je p. Ladislav Blabla a včelařský kroužek, který již několik
let vede p. Josef Tkáč. Všem za jejich práci mockrát děkujeme.
Aktuální nabídku kroužků s ukázkami z jejich
činnosti najdete na www.skola.kozlovice.cz .
Zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Jaroslava Minksová

Valašská dědina
Skautsk˘ oddíl v posledních mûsících
Skauti jsou aktivní, jen o tom zapomínají
psát do Zpravodaje.

Skauti se na to už nemohli dívat a zcela zničili černou skládku (foto) uprostřed lesa na horním konci. Během likvidace našli spoustu pokladů: dlaždice, umyvadlo (někdo zřejmě renovoval koupelnu), nádobu od biolitu, botu
a spoustu skla a dalších odpadků. Teď už je vše
vysbíráno a odvezeno na skládku. A pocit dobře
udělané práce se dostavil…
A prázdniny by nebyly prázdniny bez pořádného tábora (foto). A ten náš tedy pořádný byl.
Stany jsme postavili na louce poblíž Růžďky
a Bystřičky. Rázem se z nás všech stali nefalšovaní Japonci v nefalšovaných japonských oblečcích. A co tam skautské děti celých čtrnáct dní
dělaly? Koupaly se, jezdily na loďkách, pracovaly se dřevem, pomáhaly s přípravou jídel, samy
na ohni jeden japonský oběd uvařily, vyráběly

z korálků, prošly výcvikem samurajů, jeden
večer strávily v japonské čajovně, zahrály baseball, ringo, badminton, frísbíčko a spoustu dalších skautských her, naučily se něco nového ze
zdravovědy a práci s gpskou, vyrobily japonské
masky pro japonské divadlo, zjistily, že obraz
lze namalovat i nosem a kolenem, naučily se
téměř pravý japonský tanec, vlastnoručně ugrilovaly kuřata, vyrazily na dvoudenní čundr, zastřílely si z luku a nechyběla ani upravená Hodina pravdy, kasinovečer, táborová olympiáda,
noční hra a závěrečná bitva... Ale hlavně si ověřily, jak důležitá je týmová práce, že zvládnou
věci, na které by si předtím netroufly a že komunikace je mocný nástroj… A přiměřené fyzické vyčerpání a schopnost prohrávat se také
můžou hodit. Dva týdny strávené s kamarády
(mezi něž se s radostí počítají i vedoucí) uprostřed přírody… co víc si přát :o).
V září začaly pravidelné schůzky tří našich
družin a 28. 9. jsme se rozhodli zdolat Smrk
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(foto na první straně). Někteří po příjezdu do
Ostravice nevěřili, že jdeme fakt na tamten velký
kopec, ale když se pak objevil advokát bohatého
Sira Edwarda Parkera, který slíbil dědicům (=
účastníkům výpravy) odměnu, když splní požadavky jeho poslední vůle, začali všichni nadšeně
tyto úkoly plnit a ani si nevšimli, jak rychle kilometry ubíhaly. Skauti a skautky si vyzkoušeli po-

střeh v přírodním bingu, naučili se hledat
v mapě a dokonale se schovat v lese a zjistili, že
každý je dobrý v něčem jiném. Vylézt až na Smrk
zvládli úplně všichni, i ti nejmladší nováčci, což
zaslouží respekt… Nahoře jsme společnými silami uvařili na ohni polívku a dolů to už šlo
samo. Bylo báječné počasí a advokát nás za výkony patřičně odměnil, prostě paráda výlet.

Betlémské svûtlo 2009
Již tradičně přivezou skauti do Kozlovic Betlémské světlo, které je zapalováno v Betlémě
a přes mnoho lamp a svící doputuje až k nám.
Jako každý rok si pro světlo můžete přijít na
Štědrý den do kostela sv. Michaela a Barbory
v Kozlovicích, kde jej budeme rozdávat u příležitosti otevírání betléma, které začíná v 15.00
hod.
Světlo vám také rádi přineseme domů —
stačí vhodit lísteček se jménem a adresou do

jedné ze schránek, které najdete na festivalu
Souznění, v kostele a na obecním úřadě (pro
upřesnění sledujte prosím naše webové stránky
www.skautifm.cz/kozlovice). Můžete vhazovat
i lístečky se jmény lidí ve vašem okolí, o kterých
si myslíte, že by je světlo potěšilo a nemůžou si
pro něj již dojít. Velmi takové návrhy uvítáme.
S přáním poklidného prožití Vánoc a šťastného nového roku
Skauti z Kozlovic

Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Slova snad nejznámější koledy nás vybízejí k vánoční radosti. Stojíme však teprve na začátku
adventní doby — doby přípravy na Vánoce. Tento čas adventu prožívá každý trochu jinak. Někdo
shání dárky, jiný uklízí, třetí se modlí a čtvrtý třeba nedělá vůbec nic. Každý se připravuje „po
svém“ na to, aby prožil tyto nádherné svátky rodiny v lásce, pokoji a radosti se svými blízkými.
Chtěl bych proto popřát všem občanům, aby se tyto naděje a touhy naplnily. Aby v tento posvátný vánoční čas přebývala Láska s velkým „L“ mezi námi, aby v žádném lidském srdci nebyla
bolest a smutek. Proto vás všechny prosím, udělejme vše pro to, aby nikdo nebyl zcela sám s pocitem osamocení.
Do nového roku bych rád popřál všem hodně zdraví, radosti, lásky a pokoje v rodinách a Boží
požehnání do všech životních i každodenních kroků.
o. Stanislav

Pofiad bohosluÏeb o Vánocích
24. 12. 14.30
20.30
22.00
23.30

—
—
—
—

bohoslužba slova — „Otvírání Betléma“
Lhotka
Kozlovice
Myslík

25. 12. 7.30 — Kozlovice
19.00 — Lhotka
10.30 — Kozlovice
26. 12. 17.30 — Kozlovice
19.00 — Lhotka
10.30 — Myslík
27. 12. 17.30 — Kozlovice
19.00 — Lhotka
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10.30 — Kozlovice — Jaroslav Křička — Valašská mše vánoční — v podání Oderského sboru
Chorus
1. 1.

17.30 — Kozlovice
19.00 — Lhotka
10.30 — Kozlovice

Otvírání betléma
V kostele v Kozlovicích, 24. prosince 2009 ve
14.30 hod. začne bohoslužba slova, krátká scénka a domů si můžete také odnést Betlémské
světlo. Naopak vy můžete z domu přinést nové
či použité: Tužky * obaly na sešity * penály * ja-

kékoliv sešity * barevné papíry * vodové barvy
* aktovky * propisky * lepidla * výkresy * cvičební úbor * štětce * nůžky * gumy * pravítka *
pastelky a tak potěšit ty, kteří si nemohou dovolit tyto pomůcky nakoupit.

Maminky „na matefiské“
Setkáváme se stále každou druhou středu
v měsíci. V prosinci nás ještě čeká setkání
16. 12. 2009, na kterém si budeme moci vytvořit
drobné „rychlodárky“. Zveme i nové maminky
a dámy! Program dalších setkání v roce 2010
bude opět vypsán na vývěsce před kostelem
nebo také na stránkách kozlovické farnosti.
A co jsme spolu všechno prožili? V září jsme si
společně s dětmi odskákali prázdniny — skákací
hrad. Poté jsme otrhaly zeleň z našich zahrádek
a od zahradnice Ivety se naučily svázat si kytici

a zároveň nezamotat sebe. Když začaly opadávat
listy z javorů, hned jsme věděly k čemu je využijeme — javorové růže. Po krmáši jsme se učily barmanskému řemeslu — míchané nápoje a další
setkání jsme věnovaly malování a odpočinku
v solné jeskyni. Také moc rády vzpomínáme na
Víkend pro ženy, který jsme prožily v útulné chalupě ve Pstruží. Oceňujeme odvahu těch, které se
nezúčastňují středečních setkání a přesto s námi
jely. Za rok pojedeme zase, tak Vás zveme také.
Maminky
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SDH Kozlovice v roce 2009
Jubilejní rok 2009
Sbor dobrovolných hasičů v Kozlovicích oslavil v letošním roce významné jubileum — 100
let od svého založení. Proto se celý rok nesl ve
znamení těchto oslav. Oslavy zahájil v měsíci
únoru tradiční Hasičský ples. V galerii OÚ Kozlovice byla otevřena výstava fotografií k tomuto
výročí. V sále hasičské zbrojnice byla připravena výstava mapující činnost sboru od jeho založení až po současnost. Hlavní oslavy pak proběhly ve dnech 30.—31. května 2009. Na sobotu
30. května 2009 byl v areálu hasičské zbrojnice
připraven bohatý program pro širokou veřejnost. Prezentovaly se zde svými ukázkami složky IZS, kde patří Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky a Zdravotnická záchranná
služba. Návštěvníci mohli vidět např. zásah hasičů u dopravní nehody, který proběhl ve spolupráci se záchrannou službou, práci policejních
kynologů se svými psy, zásah pořádkové jednotky proti rozvášněnému davu a také ukázku
práce hasičů lezců při záchraně osob z věže hasičské zbrojnice. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout vystavenou hasičskou techniku, např.
vyprošťovací automobil Bizon, vysokozdvižnou
plošinu, hasičské cisterny, sanitní vozy a také
policejní automobily a motocykl. V neděli 31.
května 2009 byla v místním kostele sloužena
slavnostní mše k výročí 100 let založení SDH
Kozlovice. Hlavní oslavy byly zakončeny slavnostní valnou hromadou.
Hasičská olympiáda
19.—26. července proběhla v Ostravě mezinárodní hasičská soutěž. Této soutěže se zú-

častňují národní reprezentace profesionálních
a dobrovolných hasičů. Kozlovice měly zastoupení jak mezi profesionálními, tak i dobrovolnými hasiči. Členem reprezentačního družstva
ČR profesionálů byl rodák z Kozlovic Radek Vyvial. Mezi dobrovolnými hasiči byl v reprezentačním týmu člen SDH Kozlovice Pavel Krpec
ml. Ten na této soutěži dosáhl obrovského úspěchu, když v těžké mezinárodní konkurenci
vybojoval sedm zlatých a jednu bronzovou medaili.
Výjezdová jednotka
Výjezdová jednotka SDH Kozlovice byla v letošním roce povolána sektorovým operačním
střediskem ve Frýdku–Místku k 28 mimořádným událostem. Z tohoto počtu bylo 9 požárů,
4 dopravní nehody a 15 technických pomocí.
Rekordním dnem v počtu výjezdů byl čtvrtek
15. 10. 2009, kdy byla jednotka povolána ke čtyřem zásahům. Od ledna probíhalo v hasičské
zbrojnici pravidelné školení členů výjezdové
jednotky, které bylo zakončeno přezkoušením,
dále se velitelé a strojníci zúčastnili pravidelného školení ve Frýdku-Místku. Novinkou v činnosti jednotky SDH Kozlovice byla účast na
stáži u HZS Frýdek–Místek, kde členové 12
hodin sloužili na stanici s profesionálními hasiči a spolu s nimi vyjížděli k zásahům.
Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice děkuje
všem občanům, sponzorům a fanouškům za přízeň v letošním roce a těší se na ni i v roce příštím.
A zároveň si dovolujeme popřát Vám všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků.
Petr Pavlát
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Sport
·ipky
Deset let Šasopasa Teamu
V srpnu tomu bylo deset let, co se partička
šipkařů v kozlovické hospůdce U Kováčka rozhodla přihlásit do oficiální soutěže družstev
(tehdy Bohemia Dart Cup). A tak se začala psát
historie Šasopasa Teamu Kozlovice. V předvečer
zářijového šipkového turnaje Kozlovický zahřívák 2009 se proto uskutečnilo setkání jeho bývalých a současných členů.
Slavnost zahájilo prvoligové utkání 3. kola Ligové soutěže UŠO-MSK mezi Šasopasa Kozlovice a Lucky Boys Palkovice, které naši hráči úspěšně zvládli. A pak už následovala oslava. Bylo
to velmi příjemné posezení, kdy jsme probrali
minulost i současnost nejen kozlovických šipek,
pokecali o životě a samozřejmě si zahráli i šipky.

Kozlovický zahřívák 2009
V sobotu 12. září uspořádal Šipkový klub Kozlovice 2. ročník šipkového turnaje Kozlovický
zahřívák 2009. Turnaje, který proběhl v příjemném prostředí hospůdky U Kováčka, se zúčastnilo celkem 24 hráčů. Vedle loňských účastníků

z frýdecko-místecké Fortuny, palkovických Robinů a Lucky Boys či Metylovic jsme letos přivítali nově i velmi příjemnou partičku šipkařů
z Dolního Benešova. Náš klub reprezentovala
čtveřice hráčů Tomáš Závodný, Miroslav Wirth,
Radek Rozehnal a Ludvík Chýlek. Další dvě naše
„želízka“ Roman Sasyn a Patricie Tobolová se
podíleli na organizaci celé akce a tudíž se turnaje jednotlivců nezúčastnili.
Kategorii jednotlivců zcela ovládl Roman Dominik z Dolního Benešova. Během celého turnaje nenašel přemožitele a po právu se tak
mohl radovat z celkového prvenství. Druhé
místo patří domácímu borci Ludvíku Chýlkovi.
Náš „drobek“ nebyl se svým výkonem v turnaji
vůbec spokojen, přesto se dokázal probít až na
stříbrnou příčku. Třetí místo patří baviči Janu
Kollárovi z frýdecko-místecké Fortuny, který si
sice oproti loňsku o jednu příčku pohoršil, přesto byl velmi spokojený s umístěním na bedně.
Turnaj dvojic, kterého se zúčastnilo12 párů,
nakonec po velké bitvě vyhráli domácí Chrti
(Chýlek L./Wirth M.). Ti ve finále udolali Supy
z Dolního Benešova (Dominik R./Prchala J.).
Třetí příčka patří další domácí dvojici Kováček
(Sasyn R./Tobolová P.), kteří nastoupili pouze
k turnaji dvojic.
Regionální Master
Na říjnovém Regionálním Masteru, který se
uskutečnil v ostravském Rubínu, o sobě dali
opět vědět hráči našeho klubu. Trojice hráčů
Šipkového klubu Kozlovice, Roman Sasyn, Ludvík Chýlek a Patricie Tobolová se totiž dokázala
prosadit mezi nejlepší ve všech čtyřech kategoriích.
V ženské kategorii Patricie opět prokázala, že
stále patří do nejužší severomoravské špičky.
Vybojovala druhé místo hned za první hráčkou
žebříčku SMOŠS, ostravskou Marcelou Fukalovou. Ještě lépe se Patricii dařilo v kategorii dvojic, kterou společně s Lenkou Bočkovou (Supi
Dolní Benešov) vyhrály.
Pozadu tentokrát nezůstali ani muži. Ludvík se
se svým „parťákem“ Romanem probil v kategorii
dvojic až na bronzovou příčku. V jednotlivcích
byl úspěšnější Roman, který nakonec v konkurenci 55 hráčů vybojoval výborné 5.—6. místo.
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Východoevropská kvalifikace na MS PDC
2010
V pátek 6. listopadu se v Bratislavě uskutečnila východoevropská kvalifikace na mistrovství
světa organizace PDC. Mezi 46 hráči z Maďarska, Slovenska, Chorvatska, Slovinska a České
republiky byl i poprvé v historii hráč ŠK Kozlovice, a to Roman Sasyn. A jak nakonec dopadl?

Trochu paradoxně ho ve 2. kole vyřadil kamarád
Čech Michal Witala.
Více informací o účasti našich hráčů na turnajích, výsledky ligových zápasů, tabulky a fotogalerii najdete na webových stránkách klubu
— http://sasopasa.blog.cz
Petr Peloušek

âinnost FC Kozlovice za rok 2009
Leden
V Lednu A tým zahájil zimní přípravu na fotbalovém turnaji v Rožnově.
Ostatní družstva dorost — žáci — benjamínci zahájili zimní přípravu na turnajích v Brušperku.
Únor
Dne 21. 2. 09 v tělocvičně v Kozlovicích proběhl fotbalový turnaj benjamínků ročník 2001.
Na tomto turnaji benjamínci obsadili 2.
místo.

Březen
Dne 20. 3. 09 proběhla Valná hromada FC
Kozlovice, kde byl zvolen nový výkonný výbor
ve složení p. Čabaj M., p. Balla M., p. Piskoř J.,
p. Krpec J., p. Žák A.
Květen
V květnu se provedla generální výměna střešní
krytiny a rekonstrukce dámských toalet při dolním vstupu do kabin. Na budově čp. 521 u hřiště.
Rovněž se zprovoznilo zavlažování travnatého hřiště.

Kozlovice
Naši benjamínci se zúčastnili mezinárodního
fotbal. turnaje v Belgii.
Obsadili krásné 2. místo.
Červen
Dne 27. 6. 09 proběhla družba s Kozlovicemi
u Přerova. Byla odehraná přátelská utkání starých pánů a A týmů. Večer vypukla diskotéka.
V červnu Výkonný výbor FC Kozlovice nechal
zatravnit škvárové hřiště.
Zhodnocení našich družstev v uplynulém
ročníku 2008—2009
1.B třída
A muži
9. místo
Okresní soutěž
B muži
8. místo
Okresní přebor
Dorost
14. místo
Regionální soutěž
Žáci
7. místo
Brušperská liga
Benjamínci
6. místo
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Listopad
Dne 14. 11. 09 proběhla valná hromada v restauraci Na Hřišti, kde byli do výkonného výboru
FC Kozlovice zvoleni: p. L. Eliášová a p. J. Herot.
Zhodnocení našich mužstev po podzimní
části soutěžního ročníku 2009
A muži
5. místo 22 bodů 1.B třída
B muži
12. místo 10 bodů Okresní soutěž
Dorost
4. místo 14 bodů Okresní soutěž
Žáci
6. místo 0 bodů Regionální
soutěž
Benjamínci 6. místo 12 bodů Brušperská
liga

Říjen
V říjnu odstoupil p. Čabaj z funkce předsedy
FC Kozlovice.

Výkonný výbor FC Kozlovice děkuje panu Milanu Čabajovi za práci předsedy fotbalového
klubu. Rovněž mu patří velké poděkování za
dlouholetou činnost s naší mládeží, s níž docílil
velkých mezinárodních úspěchů. Za jeho působení v FC Kozlovice naši žáci a benjamínci odehráli přátelská utkaní proti týmům Baník Ostrava, Válcovny F–M, Sparta Praha, Slávia Praha,
Hlučín, Karviná, Bruntál, Sigma Olomouc,
Čadca, Žilina, Bialsko-Biala.

Výkonný výbor děkuje všem trenérům, kteří
se podílejí svou obětavou prací na úspěšném
účinkování našich mužstev v soutěžním ročníku 2009—2010.
A také těm, kteří se zodpovědně starají o areál
a travnaté hřiště v Kozlovicích.

Všem občanům Kozlovic a členům FC přeje výkonný výbor FC Kozlovice krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku 2010, ve
kterém vám všem přejeme mnoho životních úspěchů, štěstí, zdraví a lásky.
Zprávu připravil: M. B.

Srpen
V srpnu byl zahájen nový soutěžní ročník
2009—2010
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Jak v Kozlovicích zaãínáme s fotbalem
Během posledního roku pod vedením trenérů Petra Žáčka, Petra Eliáše a Tomáše Ulčáka
došlo k náboru malých fotbalistů do kroužku
vedeného pod názvem Kroužek sportu, jenž je
zastřešován fotbalovým klubem.
Děti převážně z ročníku 2004—2005 se scházejí pravidelně v pondělí a ve středu v 15.00
hod. V zimním období v tělocvičně nebo za
pěkného počasí na fotbalovém hřišti. Učíme se
poznávat nové věci a seznamujeme se se základy fotbalu. I když kluci jsou na to ještě malí,

pustili jsme se do práce už nyní. Tréninky jsou
zaměřené na ovládání míče, pohybovou aktivitu a vybití energie. K dispozici máme odlehčené
míče, žíněnky, překážky, lavičky, kužely, fotbalové branky. Šikovnější děti postupně přecházejí k různým soutěžím a ke kolektivnímu sportu.
Jelikož kluky čeká běh na velmi dlouhou trať,
přejme jim, ať je fotbal baví, ať nám všem dělají radost a doufejme, že o nich v budoucnu ještě
uslyšíme.
Petr Žáček, trenér

Turnaj SMOPO ve stolním tenise
Kozlovice zvítězily… V pátek 27. 11. 2009 proběhl 5. ročník turnaje družstev mládeže (do 15
let) Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice ve
stolním tenise.
10 družstev bojovalo systémem Davis cup
o poháry a věcné ceny. Pohár pro vítěze nakonec zůstal doma zásluhou Dana Toboly a Vojtěcha Tofla z družstva Kozlovice I. Na druhém
místě se umístilo družstvo Kozlovice II. Vojtěch
Trubák a Mikuláš Pustka. Třetí místo vybojovali
Josef Pinkava a Ondřej Homola z Brušperku. Na
dalších místech se umístili: 4. Stará Ves n. Ondřejnicí, 5. Krmelín, 6. Hukvaldy, 7. Fryčovice, 8.
Lhotka, 9. Staříč, 10. Kateřinice. Akce byla pořádaná za finanční podpory SMOPO. Turnaje se

zúčastnilo 22 hráčů z devíti obcí. Pořádala jej
obec Kozlovice ve spolupráci s oddílem stolního tenisu Sokola Kozlovice. Ředitelem turnaje
byl Ladislav Blabla, hlavním rozhodčím Jiří Jalůvka.

Náv‰tûvnost (vyuÏití) Sportovnû rekreaãního centra (SRC) Kozlovice
v roce 2009
Sportoviště SRC opakovaně použilo cca
malá tělocvična (MTV)
velká tělocvična (VTV)
herna st. tenisu
venkovní hřiště (VH)
relaxační sál
využití MTV + VTV školou

45 850 osob
3 770 osob
9 880 osob
350 osob
450 osob
6 200 osob
25 200 osob

organizovaný sport VTV+MTV+Relax. sál
veřejnost
soustředění cizích klubů
sportoviště navštěvuje asi

14 490 osob
5 860 osob
300 osob
530 osob

využití

VTV
MTV
Relax
VH

130 hodin
950 hodin
630 hodin
200 hodin
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Kozlovice

Netradiční kurz doslova nabitý zajímavými informacemi
Praktické využití Internetu
Víte, že internet skrývá mnohá reálná nebezpečí?
Vy se dozvíte…
• Jaké nebezpečí hrozí na internetu vašim dětem.
• Jak se ubránit virům a ztrátě dat.
• Jak si nenechat ukrást hesla, jak ochránit vaše internetové bankovnictví.
• Čeho se bát nemusíte a jaké hrozby jsou reálné.
Internet však má být především dobrým pomocníkem…
• Dozvíte se jak využívat email, webové stránky a další zdroje informací.
• Co je to ten Facebook?
• Jak pomocí internetu ušetřit…
• Jak využít ICQ a Skype.
• Kde se dají najít katastrální mapy…
• Kdo je plátcem DPH, jak najít živnostenský list.
• Jak na internetu nakupovat…
• a spousty, spousty dalších užitečných informací…
Kurz vám vysvětlí a upřesní spoustu věcí a to on-line, na reálných příkladech,
v reálném použití s mnoha ukázkami…
■
■
■
■
■

Kurzy začínají v únoru 2010 v počítačové učebně ZŠ Kozlovice
5 lekcí po dvou hodinách, každý čtvrtek od 17.00
Cena: 60 Kč / vyučovací hodina
Lektor: Jiří Polášek (praxe: 10 let online na internetu v práci i doma)
Pro přihlášení do kurzu volejte 723 055 199
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Od ledna 2010 můžete navštívit

KADEŘNICTVÍ V KOZLOVICÍCH
(naproti kostela)
bez objednávky v těchto dnech:
ÚT 8.00—12.00
ČT 14.00—18.00
PÁ 8.00—12.00
Pracovní doba pro objednané zůstává
beze změny.
PLOTY — PLETIVO — OPLOCENÍ — MONTÁŽE
www.ploty-pletivo.cz — oplocení
www.thuja.cz — túje na živý plot od 10 Kč
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po—Pá 8.00—15.00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč.
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za bm
Balení
Celkem
100 cm
45 Kč
25 m
1 125 Kč
125 cm
56 Kč
25 m
1 400 Kč
150 cm
59 Kč
25 m
1 475 Kč
160 cm
67 Kč
25 m
1 675 Kč
180 cm
81 Kč
25 m
2 025 Kč
200 cm
84 Kč
25 m
2 100 Kč
Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY — PLETIVO — jsme firma, která se zabývá prodejem plotů a kompletního příslušenství
pro drátěné ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě,
sloupky, vzpěry, napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, případně podhrabové desky.
Dále nabízíme branky a vrata ve všech velikostech a jiný sortiment na stavbu oplocení
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POZOR AKČNÍ SLEVA — PŘI OBJEDNÁVCE DO LEDNA 2010
SLEVA 25 %! POZOR
Vážení občané,
ve vaší obci KOZLOVICE se bude v příštím roce zahajovat
stavba kanalizace. Mnozí z vás se budou chtít na tuto
kanalizaci připojit, což se neobejde bez vypracování
a schválení projektu kanalizační přípojky.
Tuto projektovou dokumentaci vám nabízím za částku 2000 Kč.
Při objednávce do konce ledna 2010 se slevou 25 % za částku
1500 Kč. Nejsem plátce DPH a tato částka je pro vás konečná.
Co za tuto cenu dostanete?
— osobní konzultaci a místní provedení šetření, jak tuto
kanalizační přípojku napojit na nejvhodnější místo ve vašem
rodinném domě a vyvést ji nevhodnější trasou po vašem
pozemku do obecní kanalizace
— 4 paré odborně vypracované projektové dokumentace,
orazítkované autorizací na vodohospodářské stavby
— na základě plné moci projednání na stavebním úřadě
a zajištění stavebního povolení na SÚ

ZK PROJEKT — projektová činnost ve výstavbě
Ing. Zdeněk Kocich
Kunčičky u Bašky č. p. 353
739 01 Baška tel.: 603 453 968
e-mail: kocich.zdenek@centrum.cz
http://vodoprojekty.firemni-web.cz/
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o.,
Cihelní 410, Frýdek—Místek
www.cogfm.cz,
tel.: 558 433 572, 558441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o.kotaskova@seznam.cz

Charakteristika školy:
soukromá škola s patnáctiletou tradicí
(školné 12 000 Kč ročně)

➢ čtyřletý cyklus po 9. třídě ZŠ
➢ osmiletý cyklus po 5. třídě ZŠ
Možnost přijetí i po 7. třídě na základě rozhodnutí
ředitelky školy.

➢ Den otevřených dveří:
14. ledna 2010
11.00—16.30 hod.

39

40

Kozlovice
Vánoce… svátky dûtské radosti, dárkÛ, pohody,
klidu, úsmûvÛ, setkání celé rodiny, vzpomínání…
takové svátky vám v‰em pfieje redakce Zpravodaje

Vydává: Obecní úřad v Kozlovicích. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Spolupracuje:
Mgr. Kateřina Lepíková. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 1. března 2010.
Příspěvky dodané po termínu a bez uvedení autora nebudou zveřejněny — za správnost příspěvku
odpovídá autor.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

Co vás mÛÏe nebo musí zajímat
Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme.
Místní poplatek ze psů ve výši 80 Kč za prvního psa a 140 Kč u druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, stanovený obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích č. 2/2003, ze dne 26.
listopadu 2003, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, je splatný nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 408 Kč je splatný ve dvou stejných splátkách po 204 Kč,
a to v termínu nejpozději do 30. 4. a do 31. 10. příslušného kalendářního roku, nebo v celkové
výši 408 Kč jednorázově nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.
V případě, že dojde ke vzniku poplatkové povinnosti po 31. 10., je tato část místního poplatku
splatná nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
V případě, že nebudou poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Obecní úřad Kozlovice tyto poplatky platebním výměrem a včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může zvýšit až na jejich trojnásobek.
Vodné musí být zaplaceno do 31. 5. kalendářního roku. Cena pro rok 2010 činí: vodné 17 Kč/m3,
stočné vybírané obcí Kozlovice 26 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
Velkoobjemový odpad mohou občané odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného u „Vlčkovy stodoly“ — po pravé straně přístupové cesty k zadní bráně hřbitova.
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat níže uvedené materiály, které však nesmí být znečištěny nebezpečnými látkami (ceník č. 8/2009):
Beton
1 t/480 Kč
Cihly
1 t/480 Kč
Pálené tašky a keramické výrobky
1 t/480 Kč
Zemina a kamení
1 t/100 Kč
Nabídka prací mechanismů (ceník č. 06/2009):
01. Nákl. automobil DAEWOO AVIA — doprava, všechny ujeté km
doba nakládky + vykládky, manipulace s kontejnerem, čekání
02. Multicar, sklápěč — doprava,všechny ujeté km
doba nakládky+vykládky
03. Kolový bagronakládač KOMATSU WB93
(výkon stroje včetně přejezdu)
čekací doba stroje vč. obsluhy
04. Rypadlonakládač UNC 750 — výkon stroje vč. přejezdu
čekací doba, prostoj
05. Traktor s vlekem vč. obsluhy
06. Traktor + drtič větví vč. obsluhy
07. Traktor + nosič kontejnerů (přeprava, každá započatá 15 min.)
každá započatá 15 min. práce hydraulickým ramenem nebo nakl. + vykl.
08. Příplatek za každou hodinu výkonu stroje nebo přistavení
v sobotu, neděli, svátek
09. Zapůjčení kontejneru k nákl. automobilu DAEWOO AVIA 60 Kč/den
Cena za pronájem neobsahuje náklady za přistavení, manipulaci
a odvoz popřípadě náhradu za poškození kontejneru způsobeného
po dobu nájmu. Za den přistavení se nájem neúčtuje.

023 Kč/km
100 Kč/15 min.
020 Kč/km
050 Kč/15 min.
800 Kč/hod.
400 Kč/hod.
550 Kč/hod.
275 Kč/hod.
500 Kč/hod.
500 Kč/hod.
125 Kč/15 min.
100 Kč/15min.
100 Kč/hod.

10. Hodinová sazba pracovníka
Všechny výše uvedené ceny zahrnují DPH ve výši 19 %.

180 Kč/hod.

Bezplatné právní služby občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací jsou poskytovány v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu Kozlovice vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů
v době od 15.30 do 17.30 hodin — v roce 2010 v termínech:
12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 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., 28. 12.
Odborné poradenství vlastníkům lesů v roce 2010 poskytuje ing. Tomáš Svoboda. Konzultační
hodiny 1× za 14 dnů, a to každou středu v sudém týdnu od 14.00 do 14.45 hod v místnosti bývalé pošty na OÚ
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).
Poruchy na dodávkách elektřiny
V případě poruch na dodávkách elektřiny zjištěných mimo rozvody v objektu volejte vždy dodavatele — společnost ČEZ a. s. na poruchovou linku 840 850 860.
Poruchy v dodávkách zemního plynu
Zjištění úniku plynu nebo poruchy v dodávkách ohlaste na zákaznickou linku dodavatele plynu,
tel. č. 1239.
Obec Kozlovice ani obecní úřad není dodavatelem výše uvedených energií, proto žádá občany,
aby v zájmu urychlení vyřízení svých požadavků kontaktovali vždy smluvního partnera — dodavatele na výše uvedených telefonních číslech.
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných jídel
ve skle firmy HOTOVKY s. r. o., Dobrá. Cena jednoho jídla je 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 rok 2010:
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

15. 01. 2010
19. 02. 2010
19. 03. 2010
16. 04. 2010
14. 05. 2010
18. 06. 2010
16. 08. 2010
17. 09. 2010
15. 10. 2010
12. 11. 2010
10. 12. 2010

odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení

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

Založte si do kalendáře pro rok 2010

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

18. 01. 2010
22. 02. 2010
22. 03. 2010
19. 04. 2010
17. 05. 2010
21. 06. 2010
19. 08. 2010
20. 09. 2010
18. 10. 2010
15. 11. 2010
13. 12. 2010

