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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve svém úvodním slově bych Vás chtěl informovat o tom, co se na základě schváleného rozpočtu v obci děje a buduje.
… Realizují se poslední desítky metrů výkopů
budované splaškové kanalizace. Vše prozatím
pokračuje podle schváleného harmonogramu

a na přelomu června a července by měla být
stavba dokončena. Ukončením se rozumí i provedení terénních úprav, oprav místních komunikací, poničených plotů atd. Věřím, že vše
bude uvedeno do stavu minimálně stejného
jako před stavbou. Pokud někdo nebude na počátku července spokojený, ať nás kontaktuje (ne
dříve).
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V areálu MŠ byl realizován chodník pro děti,
aby nemusely chodit na zahradu kolem cesty.
Byly dokončeny opravy v budově bývalého
sklenářství (podlaha, omítky, strop, dveře, okna,
přípojky, vytápění,…).
Byla provedena oprava WC a vstupních dveří
smuteční obřadní síně.
Na hřbitově byly vysázeny nové túje (cca 250
ks) a začaly projekční práce na návrhu nových
chodníků (hlavních tras).
Probíhá územní řízení pro stavbu Dostavba
chodníků Kozlovice střed. Jedná se o chodníky
včetně dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace (Váha — ulice ke škole, Vinotéka —
Fojtství).
Probíhá výstavba plánované dešťové kanalizace (DN500) lokalita Červenka.
Provádíme údržbu zeleně, především kosení
trávy. Na tomto místě bych rád poděkoval všem
občanům, pro které je údržba okolí kolem vlastních pozemků běžná a samozřejmá. Děkuji za
pomoc.
… Rada schválila dotace spolkům a organizacím v obci na základě podaných žádostí do vyhlášeného Programu na podporu spolkové činnosti v obci Kozlovice — aktivit v oblasti sportu,
kultury a využití volného času v roce 2011. Konkrétní přidělené částky jsou patrné z tabulky
uvnitř Zpravodaje. Na podporu spolkové činnosti, kultury a společenského života v obci
bylo přiděleno víc než 1 mil. Kč. Nutno podotknout, že tam ještě nejsou zahrnuty prostředky
na dofinancování provozu SRC a prostor v budově OÚ sloužící spolkům. To je dalších min.
300 tis. Kč.
… Rada obce dále schválila finanční prostředky
na odměny pro vedoucí dětských a mládežnických kolektivů. Práce vedoucích si velice vážíme a tímto drobným finančním darem jim
chceme za jejich práci poděkovat. Bližší informace uvnitř Zpravodaje.
… V dubnu proběhly Besedy s občany. Bylo to
víc než 10 hodin debat na „otevřené scéně“. Bohužel se těchto setkání zúčastnilo relativně
málo lidí. Asi je všechno v pořádku, a to mě těší.
(Některé připomínky nebo žádosti, které na besedách padly, jsme ještě nesplnili, ale myslíme
na ně.)

Kozlovice
… Velice mile mě překvapila žádost části Měrkovických občanů, kteří po nás chtěli přistavení
kontejneru s tím, že se domluvili a chtějí vyčistit území, na kterém bydlí - jarní úklid. Jak slíbili, tak také provedli. Děkuji. Příklad hodný následování. Co na to říkají např. spolky, které
obec dotuje?
… Jak se Vám líbí břehy našich potoků? Myslíte,
že je to vhodné místo pro ukládání pokosené
trávy, plevele, klestí, suti atp.? Velmi si toho všímají návštěvníci naší obce. Věřím, že to není
jedno ani nám domácím.
… V minulém čísle Zpravodaje jsem zapomněl,
proto informuji dnes. Na přelomu roku řady zaměstnanců obce opustili (odešli do důchodu)
dva dlouholetí pracovníci — pan Antonín Vlček
a Alois Tkáč. Za práci odvedenou pro obec jim
děkuji a přeji hodně pevného zdraví.
… Reklamní předměty obce — trička, čepice,
svíčky, brožury,… dostanete zakoupit v knihovně a částečně i na OÚ.
… Kanalizací jsem začal a také jí skončím. Apeluji na všechny, aby skutečně splnili literu zákona a urychleně zahájili práce na vlastním napojení (obecně začali řešit a hlavně vyřešili problematiku likvidace odpadních vod). Platí to
nejen v místech nově budované kanalizace, ale
i v těch částech, kde kanalizace již mnoho let
existuje, ale i tam, kde není. Neinvestovaly se
obrovské finanční prostředky a úsilí pro naše
potěšení, ale proto, abychom převážné většině
obyvatel obce problém likvidace odpadních
vod pomohli řešit. Děkuji za pochopení.
Z výše uvedených informací je zřejmé, že nejrozsáhlejší stavba v dějinách naší obce se již
chýlí ke konci. Věříme, že ještě těch pár týdnů
do dokončení finálních terénních úprav překonáte a že i Vy realizací přípojek přispějete k plné
funkčnosti nové, ale i stávající splaškové kanalizace.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
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Zprávy z obce
Je ãas zaãít likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem
zem Kanalizace/Aktuální stav (stoky označené
zeleně). Tento výkres se postupně aktualizuje
dle skutečného stavu.
Vlastní technická realizace připadá v úvahu
koncem osmého nebo od devátého měsíce (po
kolaudaci stavby).
Napojení na stávající splaškovou kanalizaci
je možné (po vyřízení příslušných povolení)
provést ihned.

Co se rozumí splaškami?
Splašky jsou veškeré odpadní vody, které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad z WC, ale
i kuchyně, koupelny atd.
Ze zákona je od 1. 1. 2008 zakázáno používání septiků, resp. vypouštění přepadu z nich do
povrchových a podzemních vod.
Žumpy mohou sloužit ke shromažďování odpadních vod z objektu, musí být však nepropustné a bezodtokové (technickou a stavební
stránku žumpy řeší stavební zákon). Odvoz obsahu žumpy a jeho likvidaci může provádět jen
oprávněná osoba. Množství vyvážených odpadních vod z žumpy musí přiměřeně odpovídat
spotřebě dodané vody do objektu (vodoměru).
Budování nové splaškové kanalizace postoupilo do fáze, kdy můžeme začít s vyřizováním povolení přípojek k vlastnímu napojení.
Je to možné u těch stok, kde již bylo provedeno
geodetické zaměření. Aktuální stav naleznete
na našem webu www.kozlovice.cz pod odka-

Pozor na napojení „načerno“! Pokuta může
být až 100 tis. Kč. Kdo je „náhodou“ takto připojený, ať urychleně zahájí jednání s provozovatelem a majitelem příslušné kanalizace —
v případě staré kanalizace je to SmVaK, v případě nové kanalizace je to obec. Nenechte to dojít
až ke správnímu řízení.
Základní zákony, které problematiku odpadních vod řeší:
— Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění platném
k 25. 3. 2011 o vodách a změně některých
zákonů (vodní zákon).
— Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném
znění.
— 515/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu
274/2001 Sb.
— Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Poznámka nakonec
Je potřeba dbát na důsledné oddělení vod
splaškových a dešťových (povrchových). Do
splaškové kanalizace nesmí být dešťové vody
zaústěny!
Při nejasnostech nás kontaktujte.
Obecní úřad

Opravte pfiekopy místních komunikací
Žádáme stavebníky, kteří v rámci své výstavby
prováděli překopy místních komunikací, aby je
uvedli do stavu v souladu s naším vyjádřením.
Okraje překopu musí být zaříznuty a povrch
upraven buď ABS, nebo betonovou dlažbou tl. 8
cm. Děkujeme za urychlené provedení nápravy.
Obecní úřad
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Zpráva velitele v˘jezdové jednotky hasiãÛ Kozlovice
Také začátkem letošního roku absolvovali členové výjezdové jednotky povinné školení. Toto
školení probíhá podle osnov odborné přípravy,
které vydává Generální Ředitelství HZS ČR, a je
zakončeno písemnou a praktickou zkouškou.
V prvním pololetí tohoto roku byla naše jednotka povolána k 5 událostem. Jednalo se o 2
požáry sazí v komínovém tělese a 3 požáry lesních a travních porostů. Více o těchto výjezdech
si přečtete na www.hasicikozlovice.cz.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům
výjezdové jednotky za odvedenou práci při zásazích, údržbě techniky a samozřejmě při mytí
cest v naší obci.
Pavlát T., velitel jednotky SDH Kozlovice

Upozornûní obãanÛm
Upozorňujeme občany, že skončily termíny
pro zaplacení poplatků ze psů (do 31. 3. 2011),
vodného (do 31. 5. 2011) a 1. splátka (do 30. 4.
2011) 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, a to nejpozději do 30. června 2011. Poplatky lze zaplatit osobně na Obecním úřadě
v Kozlovicích, kanceláři č. 4, 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. Poplatek může
zvýšit až na trojnásobek. U občanů, kteří neuhradí ani vyměřený platební výměr, může obec
přistoupit k vymáhání poplatků exekucí dle zákona o správě daní a poplatků.
U odběratelů vody, kteří včas a v plné výši neuhradí poplatek za vodné, může obec, jako dodavatel vody, přistoupit k přerušení dodávky
vody po předchozím upozornění.
Děkujeme všem, kteří poplatky včas zaplatili.
Dlužníky, kteří nesplnili svoji povinnost, vyzýváme, aby uvedený termín z důvodu nemalých
nákladů na vymáhání nedoplatků dodrželi.
Obecní úřad

Odmûny pro vedoucí dûtsk˘ch a mládeÏnick˘ch kolektivÛ
Rada obce Kozlovice na svém zasedání dne
2. 5. 2011 rozhodla o finančním ohodnocení vedoucích dětských a mládežnických oddílů, kolektivů, spolků a kroužků (do 18 let) v obci za jejich obětavou práci.
Žádáme proto statutární zástupce, aby nám
zaslali jména, adresy a tel. těchto vedoucích (po
projednání s dotyčnou osobou). Obec nebude
provádět žádný výběr, ani nikoho oslovovat. Vše
záleží na spolcích. Podmínkou je, aby práci vedoucího (trenéra) daná osoba vykonávala nepřetržitě minimálně po dobu tří let, bezplatně

a byla plnoletá. Zasílejte e-mailem na adresu
kozlovice@kozlovice.cz do 30. 6. 2011.
Odměna bude ve výši 2 000 Kč a bude předána formou darovací smlouvy na společném setkání.
starosta

Kozlovice
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Informace obãanÛm

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad v pondělí 4. července
2011 uzavřen. Děkujeme za pochopení.
OÚ Kozlovice

Na‰i jubilanti
Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví v měsíci dubnu až červnu tito naši občané:
pan Miroslav Němec
80 let
paní Emilie Pustková
84 let
paní Božena Červenková
80 let
paní Anežka Kahánková
83 let
paní Imelda Prašivková
80 let
paní Anna Juřicová
83 let
paní Ludmila Žvátorová
80 let
pan Jindřich Ugvic
83 let
paní Jarmila Adamčíková
80 let
paní Antonie Valentová
84 let
paní Marie Pustková
81 let
paní Božena Smržová
85 let
paní Emilie Vlčková
81 let
paní Marie Vyvialová
86 let
pan Alois Nedvěd
81 let
pan Rudolf Pustka
86 let
pan Štěpán Pavlíček
81 let
paní Žofia Závodná
86 let
paní Ludmila Laníková
81 let
paní Alžběta Gongolová
87 let
paní Jiřina Boráková
82 let
paní Jiřina Závodná
87 let
paní Olga Blahutová
82 let
pan Jaroslav Vyvial
88 let
paní Marie Konečná
82 let
pan František Tobola
88 let
paní Marie Krpcová
82 let
paní Anežka Krpcová
91 let
paní Žofie Škodíková
83 let
paní Aloisie Ulčáková
94 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
V měsíci březnu, dubnu a květnu nás navždy opustili:
ve věku 71 let pan Stanislav Vašuta,
ve věku 76 let pan Jan Pustějovský
ve věku 61 let pan Alois Červenka,
ve věku 85 let paní Marie Pattermannová
ve věku 85 let paní Marie Mrkvová,
ve věku 90 let paní Anežka Špačková
ve věku 66 let pan Jan Jalůvka
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
Od března do konce dubna se naše obec rozrostla o tyto nové občánky:
Ondřej Eliáš
Barbora Zemanová
Martina Šrubařová
Eliška Krpcová
Zdeněk Tománek
Maxmilián Glöckl
Jiřina Fusková
Kristýna Pavlátová
Jakub Moščák

Vítání nov˘ch obãánkÛ
V pátek 13. května jsme v sále obecního úřadu přivítali
s panem starostou ing. Miroslavem Toflem nejmladší občánky naší obce. Uvítáno bylo 19 dětí, a to 12 děvčátek a 7
chlapců.
Za první 4 měsíce tohoto roku se naše obec rozrostla
o 14 občánků, 5 dětí se narodilo ještě v loňském roce.
Dětem připravila obec Kozlovice dárky — hotovost
3000 Kč, polštářek s pohádkovým motivem a pamětní list,
maminkám kytičku. Ke zpestření programu přispěly svým
vystoupením děti ze souboru Valášek a jeho muzika.
Věra Pustková

Kozlovice
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Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
11. 6. 2011 … Dětský den
18. 6. 2011 … Beskydský pohár žáků ve skoku
na lyžích
19. 6. 2011 … Koncert žáků Lenky Lepíkové
25. 6. 2011 … Setkání s přáteli z Kozlovic
u Přerova
02. 7. 2011 … Mini Cup 2011
02. 7. 2011 … Turistický zájezd — Jeseníky
23. 7. 2011 … Reiningové závody
23. 7. 2011 … IMMORTAL SHADOWS vol. 14
24. 7. 2011 … Reiningové závody
06. 8. 2011 … Czech Paint Horse Show 2011

07. 8. 2011
13. 8. 2011
13. 8. 2011
14. 8. 2011
26. 8. 2011

…
…
…
…
…

Czech Paint Horse Show 2011
Turistický zájezd — Roháče
Mistrovství ČR ČJF v reiningu
Mistrovství ČR ČJF v reiningu
Zábava — rozloučení s prázdninami
03. 9. 2011 … Pohárová soutěž
10. 9. 2011 … Obecní slavnost
Podrobnější informace o připravovaných
akcích najdete na internetových stránkách
obce, případně na plakátovacích plochách.

Provozní doba knihovny v Kozlovicích o prázdninách
Od 12. 7. 2011 — 8. 8. 2011bude z důvodu čerpání dovolené knihovna uzavřena.
Od 9. 8. 2011 bude zahájen opět běžný provoz.
Přeji mnoho krásných chvil prožitých s knihou.

Dana Holubová

Policie âeské republiky
Statistick˘ pfiehled kriminality a pfiestupkÛ spadajících pod obec Kozlovice
za období: 1. 1. 2011 — 31. 3. 2011
I.
Evidováno celkem 10 trestných činů-přečinů.
Trestné činy proti majetku: 9 případů
— krádeže vloupáním do motorových vozidel: 2
— krádeže vloupáním do objektů rodinných domů, státních budov, živnostenských objektů: 4
— krádeže prosté: 2
— podvod: 1
Trestné činy proti životu a zdraví: 1 (ublížení na
zdraví)
II.
Statistický přehled případů na úseku
přestupkového zákona
Evidováno celkem 8 přestupků;
— přestupky proti majetku: 5
— přestupky proti občanskému soužití: 1
— přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích: 2
Chraňte svůj majetek!
Policisté z Obvodního oddělení policie České republiky v Palkovicích by rádi touto cestou upozornili všechny občany obce Kozlovice a okolních obcí
na vzrůstající počet krádeží. Především v posledním období z důvodu příznivého jarního počasí
dochází ke krádežím různé zahradní techniky, kterou lidé ponechávají na polích a zahradách bez zabezpečení. Rovněž stoupá počet zaznamenaných

případů krádeží pohonných hmot, kdy jsou lapkové motivováni aktuální cenou pohonných hmot na
českém trhu. Proto nenechávejte svůj majetek bez
dozoru a zabezpečení, a také se pokuste v nádržích
svých vozidel ponechat minimum pohonných
hmot. Každý občan může svým odpovědným přístupem předejít vzniku zbytečné škody.
Řidiči pozor!
S příchodem jara výrazně stoupá počet účastníků silničního provozu. V tomto ohledu je třeba
upozornit především na zvýšený počet cyklistů na
našich silnicích. Rádi bychom tímto vyzvali všechny řidiče, aby dbali nejen své bezpečnosti, ale také
bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu, především cyklistů. Řidiči, dodržujte proto povolenou rychlost v našich obcích a dbejte zvýšené
opatrnosti v úsecích se zvýšeným výskytem osob,
tedy v okolí základních škol a v blízkosti center
obcí. Bezpečná jízda rovná se bezpečné Kozlovice!
prap. Mgr. Ondřej Plečka, preventista
739 41 Palkovice č. p. 448
Tel.: +420 558 656 17/ +420 974 732 771
Fax: +420 558 432 159
Email: fmooppalko@mvcr.cz
Internet: http://www.pcrfm.cz/stranka/
oop-palkovice

Kozlovice

8

Fotozpravodaj

Kozlovice

9

10

Kozlovice

Kozlovice

11

12

Kozlovice

Kozlovice

13

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

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 2. 3. 2011
Přítomno: 14 členů zastupitelstva, 1 člen zastupitelstva omluven
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení minulého ZO splněna.
— Pokračuje výstavba kanalizace.
— Je připravena smlouva o Technické pomoci
Sm VaK Ostrava na provozování kanalizace
a Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností.
Smlouva o odvádění odpadních vod bude
uzavřena mezi obcí a vlastníkem příslušného objektu, stočné bude vybírat obec ve stejné výši, jakou účtuje Sm VaK Ostrava a. s.
— Je možné začít projektovat kanalizační přípojky — viz informace web. Podmínky pro
napojení kanalizačních přípojek bude vydávat Sm VaK Ostrava, a. s. (pro dokončené
a zaměřené úseky kanalizačního řádu).
— Probíhá výběrové řízení na úvěr na koupi CO
skladu (do komise pro hodnocení nabídek je
nutno jmenovat 5 členů a 5 náhradníků —
bude dohodnuto po skončení zasedání).
— Probíhají práce na opravě budovy bývalého
sklenářství (výměna střešní krytiny, zateplení stropu, zhotovena přípojka vody a přípojka splaškové kanalizace, vyřizují se podklady
pro povolení plynovodní přípojky).
— Opravy na budově smuteční obřadní síně.
— V rámci SMOPO proběhla elektronická
aukce na energie — úspora cca 240 tis.
Kč/rok včetně DPH.
— Proběhlo vytvoření nového spoje a navýšení
konektivity kozlovického internetu (bez nároku na finance). V této souvislosti mohou
občas nastat výpadky internetu — případné
problémy nahlásit na obec.
— Vlajka pro Tibet; tato akce — vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března — je organizována
každým rokem jako tichý protest proti obsazení Tibetu čínskou armádou a porušování
lidských práv obyvatel Tibetu.

Členové zastupitelstva obce hlasováním (6
pro, 2 proti, 6 se zdrželo hlasování) rozhodli,
že na budově OÚ nebude v uvedený den vyvěšena tibetská vlajka.
— Proběhla kontrola hospodaření obce za rok
2010 s výsledkem — bez výhrad (provedl
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava). Konečná zpráva ještě není k dispozici.
— Do pracovního poměru byli přijati dva noví
pracovníci (doplnění stavu po odchodu
dvou pracovníků do starobního důchodu).
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Rozpočet obce na rok 2011
Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu
jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce
schvaluje závazné ukazatele — je předloženo
paragrafové znění. Po schválení rozpočtu bude
provedeno jeho rozpracování podle podrobné
rozpočtové skladby.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
desce i elektronické úřední desce. Návrh obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Rozpočet zohledňuje plán práce, který rovněž
obdrželi členové zastupitelstva.
V rozpočtu není zahrnutý nákup CO skladu
(výdaj ani úvěr).
Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce, přítomni byli členové finančního výboru.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
Oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu je potřeba
provést následující úpravy:
— upravit příjmovou položku 4121 Neinvestiční dotace od obcí na žáky na částku 172 tis.
Kč (v návrhu uvedena částka 150 tis. Kč);
— položka 8123 Dlouhodobý přijatý úvěr —
částka 14 873 tis. Kč bude přesunuta na po-
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ložku 8115 Přebytek hospodaření minulých
let (na této položce se rozpočtuje celková
částka nevyčerpaného úvěru, částka na položce 8123 bude nulová).
Rozpočet obce na rok 2011 je navržen jako
schodkový ve výši 75 740 000 Kč. Schodek je
krytý přebytkem hospodaření z minulých let.
Vysvětlení k jednotlivým položkám a paragrafům podal pan starosta, zodpověděl rovněž dotazy členů zastupitelstva.
Pan Stanislav Pustka předložil návrh, aby zastupitelstvo obce pověřilo radu obce schvalováním
rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě (v případě změn není nutno
svolávat ZO).
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Kozlovice na rok 2011 ve výši 75 740 000
Kč. Schodek je krytý přebytkem hospodaření
minulých let.
Zároveň pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření do výše 500 000 Kč v jednotlivém případě.
3. Ceny obecních pozemků
Zastupitelé byli osloveni, aby podali návrhy, jak
oceňovat pozemky prodávané obcí. Byly zpracovány dva návrhy (Ing. Klímek, pan starosta). Tyto
návrhy byly konzultovány na pracovní schůzce.
Po společné schůzce navrhovatelů vznikl návrh
společný, který je dnes předložen zastupitelstvu
k posouzení, doplnění a schválení.

Kozlovice
tím nerozhodlo na základě usnesení ze dne 14.
10. 2010 - 66/2010 — Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem dalších obecních pozemků do
doby stanovení nových cen. Toto ustanovení se
netýká pozemků v lokalitě Fojtíková.
Jedná se o následující žádosti:
4.1 Žádost o prodej části obecního pozemku
parc. č. 2901/3 k. ú. Kozlovice za účelem výstavby garáže (pozemek vedle stávajících řadových
garáží u bytového domu čp. 638).
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
části obecního pozemku parc. č. 2901/3 k. ú.
Kozlovice. Cena 500 Kč/m2.
Pro nové členy zastupitelstva pan starosta objasnil postup při prodeji nemovitého majetku
ve vlastnictví obce (zveřejnění záměru, geometrické zaměření pokud předmětem převodu je
část pozemku — na náklady žadatele, rozhodnutí o prodeji).
Dotaz:
— jaký by byl postup, kdyby se po zveřejnění
záměru prodeje obecního majetku přihlásili
další zájemci?
— pan starosta — v případě zveřejnění záměru
na základě žádostí; takováto situace prozatím nenastala, rozhodnout by muselo zastupitelstvo obce — zřejmě by bylo rozhodováno podle pořadí podaných žádostí.
4.2 — Žádost o odkoupení části pozemku parc.
č. 1990/20 k. ú. Kozlovice, cca 300 m2.

Tento dokument nebude vydáván formou ceníku, bude sloužit jako metodický pokyn pro stanovení ceny při prodeji obecních pozemků.

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
části obecního pozemku parc. č. 1990/20 k. ú.
Kozlovice. Cena 300 Kč/m2.

K tomuto tématu proběhla diskuze členů zastupitelstva, byly podány návrhy, připomínky a dotazy. Konečný návrh po úpravách a doplnění
byl předložen zastupitelstvu obce ke schválení.

4.3 Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 121/2
k. ú. Kozlovice.

Zastupitelstvo obce schvaluje postup pro stanovení prodejní ceny obecních pozemků dle
předloženého návrhu — viz příloha zápisu. Zastupitelstvo obce si zároveň vyhrazuje právo
stanovit ve výjimečných případech cenu individuálně mimo uvedenou přílohu.

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
obecního pozemku parc. č. 121/2 k. ú. Kozlovice.
4.4 Žádost o odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 3914 k. ú. Kozlovice o výměře cca 18 m2.
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
části obecního pozemku parc. č. 3914 k. ú. Kozlovice.

Zastupitelé doporučili zveřejnit schválený metodický postup.

4.5 Žádost o odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 3914 k. ú. Kozlovice o výměře cca 18 m2.

4. Žádosti o odkup obecních pozemků
Obec eviduje několik žádostí o prodej obecních
pozemků, o kterých zastupitelstvo obce proza-

Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
části obecního pozemku parc. č. 3914 k. ú. Kozlovice.

Kozlovice
4.6 Žádost o koupi obecního pozemku za účelem výstavby 8—10 malometrážních bytů —
pozemek parc. č. 804/24 k. ú. Kozlovice.
Jedná se o pozemek u zdravotního střediska,
rada obce a stavební komise prodej nedoporučují.
Pro tyto účely je navrhován pozemek v lokalitě
Fojtíková parc. č. 2890/19 ve výměře 1126 m2.
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje
obecního pozemku parc. č. 804/24 k. ú. Kozlovice.
5. Darování pozemku obci
Vlastníci pozemku nabízejí obci darem pozemek pod komunikací a sousedící. Jedná se
o nově vyměřené parcely č. 4137 (149 m2) a 4138
(64 m2) k. ú. Kozlovice. Na pozemek parc. č.
4137 navazuje obecní místní komunikace.
V pozemku povede i nově budovaná kanalizace.
Zastupitelstvo obce přijímá darem pozemky
parc. č. 4137 o výměře 149 m2 a parc. č. 4138
o výměře 64 m2 k. ú. Kozlovice. Pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
6. Dotace FC Kozlovice
Byla předložena žádost FC Kozlovice o finanční
výpomoc ve výši 150 tis. Kč na opravu budovy
čp. 521.
O této žádosti byli již zastupitelé informováni
na pracovní schůzce, které se zúčastnil rovněž
předseda FC Kozlovice.
V rozpočtu obce na rok 2011 je tato částka zahrnuta.
Zastupitelstvo obce schvaluje účelovou dotaci
na opravu budovy čp. 521, která je v majetku FC
Kozlovice, ve výši 150 000 Kč. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
7. Vstup do Svazu měst a obcí ČR
Možnost právního poradenství, připomínkování zákonů,… Příspěvek 2 200 Kč/rok, členem je
2 451 obcí, cca 75 % obyvatelstva, členem jsou
rovněž ostatní obce SMOPO. Rada se vstupem
souhlasí.
Zastupitelstvo obce souhlasí se vstupem do
Svazu měst a obcí ČR.
8. Různé
8.1 Žádost občanů — lokalita Červenka
Občané — majitelé rodinných domů v lokalitě
Červenka — zaslali žádost adresovanou zastupitelstvu obce ve věci výpomoci při řešení situace v této lokalitě:
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— dostavba hlavního kanalizačního řádu
(splašková a dešťová kanalizace);
— vybudování minimálně tří zdrojů veřejného
osvětlení;
— oprava obecní komunikace;
— převzetí účelové komunikace.
Stavebníci byli ze strany obce ještě před koupí
pozemků upozorněni na skutečnost, že pozemky v této lokalitě nejsou zasíťované, že ve skutečnosti kupují „zelenou louku“. Rovněž byli
upozorněni na rozhodnutí zastupitelstva obce,
že obec nebude k soukromým pozemkům budovat jednotlivé inženýrské sítě.
V této lokalitě bylo realizováno pouze rozšíření
vodovodního řádu s propojením na stávající
řád (na této stavbě se finančně podíleli vlastníci jednotlivých pozemků — poskytli obci finanční dar).
Projekt Kozlovice — dostavba stokového systému neřeší odkanalizování této lokality, v době
zpracování PD a podání žádosti o dotaci stavby
ještě neexistovaly (PD v případě poskytnutí dotace musela řešit pouze odkanalizování již existujících objektů).
Tato záležitost byla projednána na pracovní
schůzce členů zastupitelstva obce, dále se
uskutečnila společná schůzka žadatelů, pana
Mgr. Goly, starosty a místostarosty.
Bylo přislíbeno zřízení veřejného osvětlení.
Částečně bylo přislíbeno vybudování části hlavníku splaškové kanalizace k odbočce komunikace. Prodloužení splaškové kanalizace by bylo
vhodné realizovat současně s dešťovou kanalizací (uložení nad sebou), jinak nelze technicky
vyřešit z důvodu nedostatečné šířky komunikace — nebyla by dodržena ochranná pásma jednotlivých řádů dle příslušných norem. Jedná se
ovšem o nesystémové řešení, ke kterému se
musí vyjádřit ZO. Na tuto skutečnost byli žadatelé starostou upozorněni. (Na stavbu dešťové
kanalizace bylo vydáno stavební povolení.)
Zřízení veřejného osvětlení bylo projednáno
s firmou TS a. s., příští týden budou předloženy
3 varianty řešení — o výběru nejvhodnější varianty bude rozhodovat rada obce.
Oprava komunikace — firma POHL cz, a. s. provede úpravu pouze v místech realizace splaškové kanalizace, obec bude provádět opravy až po
řádném sednutí zeminy.
Zastupitelům obce byl předložen k odsouhlasení návrh, aby na náklady obce bylo realizováno

Kozlovice
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prodloužení splaškové kanalizace po odbočku
komunikace. Z debaty vyplynulo, že by se jednalo o zhodnocení pozemků (i okolních) za
obecní peníze, což není v pořádku a zároveň je
to v rozporu s přijatými postupy, které schválilo
minulé ZO. Jediný argument, který hovořil pro,
bylo technické řešení. Nebylo přijato žádné
usnesení, přesunuto k projednání na dalším
jednání zastupitelstva.
Žadatelé se na jednání ZO nedostavili.
8.2 Odměny zastupitelům
Po schválení odměn na minulém zasedání zastupitelstva obce vyšlo nové nařízení vlády platfunkce
člen zastupitelstva
člen rady
člen výboru/komise
předseda výboru/komise

odměna
0 342 Kč
1 235 Kč
0 836 Kč
1 064 Kč

né od 1. 1. 2011, které odměny upravuje jinak,
než byly schváleny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Nařízení
vlády č. 375/2010 Sb., ze dne 7. 12. 2010, kterým
se s účinností od 1. 1. 2011 upravují (snižují) odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce
včetně příplatků k těmto odměnám.
Zastupitelstvo obce ruší své usnesení z 13. 12.
2010 přijaté ve smyslu tehdy platného Nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., týkajícího se odměňování
neuvolněných zastupitelů a s účinností od 1. 1.
2011 přizvává měsíční odměny a příplatky neuvolněným zastupitelům takto:
příplatek počet obyvatel
171 Kč
171 Kč
171 Kč
171 Kč

celkem
0 513 Kč
1 406 Kč
1 007 Kč
1 235 Kč

Při souběhu funkcí se odměny pro jednotlivé kategorie ve schválené výši sčítají.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 9. 3. 2011
Začátku jednání se zúčastnili čtyři členové rady,
omluven Král Libor (výjezd JSDH), přítomen
bodu 11, 12
Rada projednala:
01. Jmenování členů výběrové komise a jejích
náhradníků
02. Smlouvu o poskytování technické pomoci
03. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací

04.
05.
06.
07.
08.
09.

Ceník stočného horní konec
Smlouvy o právu stavby na cizím pozemku
Smlouvu o dílo — chodník
Žádosti o finanční příspěvek
Žádost o nákup obecních pozemků
Žádost o odkoupení části obecního pozemku
11. Dodatek smlouvy (Kozlovice — Sm VaK Ostrava a. s.)
12. Žádosti o pronájem sálu OÚ

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 11. 4. 2011
Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Rada projednala:
01. Kontrolu usnesení a informace starosty
02. Seznámení s projektem dostavba chodníku
Kozlovice střed
03. Ceník za řezání b. m. asfaltových a betonových ploch řezačkou NTC
04. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
05. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky „Zajištění bankovního
úvěru na akci „Koupě objektu čp. 169 na pozemku parcela st. 906, objektu čp. 206 na
pozemku parcela st. 905, včetně příslušen-

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

ství a pozemků parcela st. 905, st. 906
a 1873/14, v k. ú. Kozlovice“
Veřejné osvětlení lokality Červenka
Žádost okresního sdružení hasičů Frýdek–
Místek o finanční příspěvek
Návrh ZŠ a MŠ Kozlovice o změnu ročních
odpisů
Návrh ZŠ a MŠ Kozlovice na rozdělení hospodářského výsledku do fondů
Žádosti o pronájem sálu OÚ
Dodatek č. 5 k mandátní smlouvě k zajištění komplexního provozu veřejného osvětlení
Žádost o pronájem obecního sadu
Smlouvy pro stavby přípojek inženýrských sítí
Nabídka firmy AVE pro svoz odpadů

Kozlovice
15. Žádost římskokatolické farnosti Kozlovice
o finanční příspěvek
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16. Dotace spolkům
17. Rozpočtové změny

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 27. 4. 2011
Přítomno: 14 členů zastupitelstva, 1 člen zastupitelstva se dostavil při projednávání bodu 5.
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 8 občanů.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení minulého ZO splněna
— Pokračuje výstavba kanalizace, závěrečné
terénní úpravy proběhnou až ke konci výstavby (opravy plotů, úpravy pozemků,
opravy komunikací).
— Informace na webu o dokončených úsecích
kanalizace je průběžně aktualizována — je
možné vyřizovat dokumentaci pro přípojky.
— Dokončeny vnitřní opravy bývalého sklenářství (dle finanční situace bude na podzim
zhotovena nová fasáda), vyřizuje se potřebné povolení pro plynovodní přípojku.
— Soud Rodzenák — obec — kauza z roku
1997: rozsudek dosud nenabyl právní moci,
právním zástupcem pana Rodzenáka bylo
podáno odvolání.
— Proběhly besedy s občany (nízká účast zastupitelů — zúčastnili se pouze dva členové
zastupitelstva)
— Zasílání pozvánek a podkladů pro jednání
členům zastupitelstva prostřednictví
e-mailu — pan starosta vyzval zastupitele,
aby přijetí vždy potvrdili.
— Zasílání zápisu z jednání rady — zastupitelům bude zasíláno elektronickou poštou
(jednání rady obce je neveřejné).
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Závěrečný účet obce za rok 2010
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce
za rok 2010 zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi jej všichni
členové zastupitelstva.
Při projednávání závěrečného účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkum hospodaření provedl Krajský
úřad Moravskoslezského kraje Ostrava. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
a souhlasí s celoročním hospodařením obce za
rok 2010, a to bez výhrad.
3. Úvěr
3.1 Schválení záměru koupě areálu „CO skladu“
Dle informace Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, pracoviště ve Frýdku–
Místku proběhne výběrové řízení na prodej nemovitostí až koncem června 2011. Přesný
datum ještě není známý.
Zastupitelstvu obce je předloženo k projednání
a schválení: účast ve výběrovém řízení, vlastní
koupě nemovitostí a cena nemovitostí.
Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí obce ve
výběrovém řízení na koupi objektu čp. 169 na
pozemku parcela st. 906, objektu č. p. 206 na
pozemku parcela st. 905, včetně příslušenství
a pozemků parcela st. 905, st. 906 a 1873/14
v k. ú. Kozlovice. Souhlasí s koupí výše jmenovaných nemovitostí za cenu do 20 mil. Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce stanovením konkrétní nabídkové ceny. V případě podání nejlepší nabídky (vítězství ve výběrovém řízení) pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
3.2 Schválení úvěru na koupi „CO skladu“
Proběhlo výběrové řízení na úvěr ve výši 13 mil.
Kč za účelem koupě areálu bývalého CO skladu
v Kozlovicích. Nejlepší nabídku, kterou rada
obce schválila, podala ČSOB a. s., pobočka
F–M, úrok 0,9 % p. a. + měsíční sazba PRIBOR –
úrok bude činit cca 1,7 mil. Kč, splátky od 31. 1.
2015 do 31. 12. 2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru ve
výši 13 mil. Kč za účelem koupě objektu čp. 169
na pozemku parcela st. 906, objektu čp. 206 na
pozemku parc. č. 905, včetně příslušenství a pozemků parcela st. 905, st. 906 a 1873/14 v k. ú.
Kozlovice a pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy.
4. Rozpočtová změna
Podklady o čtvrtletním plnění rozpočtu byly zaslány zastupitelům, plnění je dle schváleného
předpokladu.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtových změn (nové položky na straně příjmů
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— sčítání lidu, úroky z úvěru, úprava § 3969 na
straně výdajů vyvolaná složením potřebné
kauce při účasti ve výběrovém řízení — koupě
CO skladu) — vysvětlení podal pan starosta.
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovými
změnami v celkové výši 55 710 Kč dle přiloženého návrhu, který je přílohou zápisu.
5. Pravidla pro budování inženýrských sítí
Na minulém zasedání zastupitelstva obce proběhla na toto téma debata. Jednalo se o konkrétní případ lokality Červenka. Je potřeba stanovit obecná pravidla a postupy, protože podobných případů je již v současné době více
a budou jistě přibývat.
Budováním sítí obec velmi výrazně zhodnocuje
soukromé pozemky. To není správné a je to
i právně napadnutelné. Na druhé straně je tu
obec od toho, aby pro své občany zajistila co
nejlepší podmínky pro jejich život (kvalitní inženýrské sítě k tomu patří).
Jednání zastupitelstva byli přítomni vlastníci pozemků a rodinných domů v lokalitě Červenka.
Zástupce vlastníků předal členům zastupitelstva situaci návrhu na řešení dobudování sítí
v této lokalitě. Ve svém vystoupení kritizoval
přístup obce při řešení situace.
Informaci ohledně budování sítí podal pan starosta.
Budování sítí se provádí na základě žádostí, případně na základě vlastního rozhodnutí obce
v návaznosti na finanční možnosti.
— Veřejné osvětlení
Buduje a financuje obec z vlastních prostředků
na základě rozhodnutí rady obce, která posuzuje každé rozšíření světelných bodů individuálně.

Kozlovice
kladu (kufru), konečný povrch komunikace
včetně dopravního značení by měla zajišťovat
obec. Po převzetí komunikace obec zajišťuje její
další údržbu. O přijetí komunikace (nemovitosti) rozhoduje zastupitelstvo obce.
— Plyn, elektřina — Zajišťují majitelé těchto
sítí.
Proběhla rozsáhlá diskuze ohledně budování
dalších sítí — vodovodu a splaškové kanalizace.
Každý případ by měl být opět posuzován radou
individuálně - (vliv na rozpočet obce).
Možné varianty zhotovení sítí:
— Individuálně žadatel — obec by v tomto případě měla po dokončení a předložení dokladů o výši nákladů poskytnout příslušný finanční podíl. U této varianty je nutno řešit
následné provozování příslušné sítě.
Obec jako vlastník a správce veřejného vodovodu uvádí do vyjádření podmínku, aby
po dokončení byla nově vybudovaná část
vodovodního řádu předána (prodána) obci
k dalšímu provozování.
V případě individuální výstavby splaškové
kanalizace vzniká riziko, že Sm VaK Ostrava
nepřevezmou příslušnou síť do provozování.
— Z toho důvodu bude zřejmě vhodnější varianta, aby tyto sítě budovala obec a příslušnou část nákladů vyúčtovala žadateli.
Je nutné přistupovat k řešení individuálně. Je
podstatný rozdíl, když je lokalita již obydlená
nebo se teprve připravuje. Ve druhém případě
by skutečně šlo o zhodnocení soukromých pozemků za prostředky obce, což je špatně. Rovněž je potřeba posoudit účelnost vynaložených
prostředků — případ odlehlých (vzdálených)
míst.

— Dešťová kanalizace
Dle stavebního zákona je povinností vlastníka
pozemku řešit likvidaci dešťových vod na vlastním pozemku. V mnoha případech (ve většině)
tomu tak bohužel není. Především voda z polí
lidem silně znepříjemňuje život. Dešťová kanalizace by měla sloužit především k odvodnění
komunikací. Dešťovou kanalizaci pro odvodnění místních komunikací buduje obec na základě individuálního posouzení a rozhodnutí rady
obce na základě dobré znalosti skutečného
stavu.

Hlasováním (8 členů pro) rozhodlo zastupitelstvo o tom, že finanční spoluúčast obce na budování sítí by měla být stanovena procentem
z celkových uznatelných nákladů (PD, vlastní
realizace, geodetické zaměření…).

— Komunikace
Soukromé komunikace by měla obec převzít do
svého vlastnictví po provedení základního pod-

Zastupitelstvo obce konstatovalo, že k soukromým pozemkům nebude obec automaticky budovat inženýrské sítě. Každý případ bude posu-

Ve 20.15 hodin pan starosta přerušil na 10
minut jednání zastupitelstva.
Po přerušeném jednání pokračovala debata
ohledně stanovení výše finanční spoluúčasti
obce. Zastupitelé se dohodli přesunout konečné rozhodnutí na další jednání zastupitelstva.
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zovat rada obce individuálně. Maximální procentní výše spoluúčasti obce bude definována
na příštím jednání zastupitelstva.
6. Prodej obecního pozemku
Na minulém zasedání zastupitelstvo obce
mimo jiné schválilo záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 1990/20 k. ú. Kozlovice,
který byl zveřejněn na úřední desce. Proběhlo
geodetické zaměření a je k dispozici geometrický plán, kterým byl oddělen nový pozemek
parc. č. 1990/48 ve výměře 218 m2 — viz zaslané
podklady.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 1990/48 k. ú. Kozlovice (geometrický plán č. 1319-24/2011) o výměře 218
m2, cena 300 Kč/m2.
7. Různé
7.1 Zpráva kontrolního výboru

Zprávu o jednání kontrolního výboru přednesl
předseda kontrolního výboru pan Mgr. Lukáš
Gola. Informoval, že ve spolupráci s finančním
výborem bude vypracován návrh zásad pro
provádění kontrolní činnosti jednotlivými výbory, který bude předložen zastupitelstvu obce.
Pan starosta při této příležitosti zdůraznil, že
pravomoci výborů jsou stanoveny v zákoně
o obcích, dalšími úkoly je musí pověřit zastupitelstvo obce.
Činnost výborů by měla být účelná, kontrola by
neměla být prováděna duplicitně.
Pan Mgr. Lukáš Gola předložil zastupitelstvu
návrh, aby v zápisech z jednání zastupitelstva
obce bylo uváděno konkrétní adresné hlasování.
Tento návrh zastupitelstvo obce neschválilo
(pro přijetí návrhu hlasovalo pouze 5 členů zastupitelstva).

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 2. 5. 2011
Jednání se zúčastnili čtyři členové rady — Mgr.
Štěpán Pustka omluven
Rada projednala:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Kontrolu usnesení a informace starosty
Reklamní předměty pro malé děti
Soubor Valášek — dotace
Ocenění práce vedoucích mládežnických
kolektivů do 18 let
Opravy místních komunikací
Žádost o odkoupení části obecního pozemku
Žádost o povolení stavby na cizím pozemku
Žádost o povolení stavby na cizím pozemku
(sdružení vlastníků lok. Červenka)

09. Výpověď z nebytových prostor dohodou
10. Žádost o finanční příspěvek
11. Stanovení výše nájmu nebytových prostor
v bývalém sklenářství
12. Cena nájmu v obecním sadu
13. Záměr pronájmu části obecního pozemku
v obecním sadu

Ze života školy
Environmentální v˘chova ve ‰kole
Environmentální výchova a vše, co s ní souvisí, má v naší škole pevně zakořeněnou tradici.
Některé aktivity, které probíhají nad rámec vyučování, se organizují celoročně — třídění odpadu ve třídách i ve škole, sběr starého papíru
(soutěž mezi jednotlivými žáky a mezi třídami),
jiné se váží k určitému období (jarní úklid řeky
Ondřejnice a okolí školy), popř. k určitému dni

v roce, a jsou obvykle zapracovány do vzdělávacího procesu jako projektový den 1.—9. ročníku. Jde především o Den Země, který najdeme
v kalendáři pod datem 22. duben. Je to ekologicky motivovaný svátek, který upozorňuje na
nevhodné působení člověka na přírodu. Některé výstupy zdobí chodby školy, s jinými jste se
mohli seznámit v podobě výstavky na plotě naší
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školní zahrady, na našich internetových stránkách. Své místo zde určitě mají i mimoškolní aktivity pro zájemce z řad dětí zaměřené na přírodu — sběr žaludů a kaštanů pro zvěř, Včelařský
kroužek, kroužek Mladých ochránců přírody…
Spousta aktivit se ale vymyká výše uvedenému a některé z nich bych dále ráda připomněla.
➢ Projekt EVVO „Pilotní ověřování metodik
pro výuku EVVO různých předmětů žáků
v přírodním prostředí“

Čtyřicet žáků 6.—7. ročníku mělo možnost
účastnit se několikadenního pobytu, který
byl pod dotačním názvem „Pilotní ověřování
metodik pro výuku EVVO různých předmětů
žáků v přírodním prostředí“ zcela financován z prostředků EU, a díky tomu byl výjezd
pro naše žáky zcela zdarma. Celý pobyt byl
zaměřen na environmentální výuku, kdy
žáci přímo v terénu zkoumali v přírodním
prostředí lesní a vodní ekosystém dané lokality a přítoků přehradní nádrže Morávka
(zaměření na předměty přírodopis a che-
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mii). Pro celý pobyt byla předem zpracována
výuková metodika, podle níž denní program
probíhal. Žáci byli rozděleni do tří skupin
a každý den pracovali na jiném tématu, nejprve v terénu při sběru vzorků, odpoledne
pak s využitím předem vytvořených pracovních listů. Pracovní listy metodiky byly členěny do tří skupin podle tématického zaměření cílové oblasti, kterou měli žáci zkoumat.
Pracovní listy se týkaly těchto oblastí:
1. Stromy a příbuzná témata
2. Vodní toky lesních ekosystémů
3. Chemické vlastnosti lesních a vodních
ekosystémů
Výuka měla z velké části probíhat mimo budovu venku v přírodě, šlo především o sběr
vzorků, ty měly být v odpoledních hodinách
dále zpracovávány. Počasí nám ale nepřálo,
takže jsme museli program přizpůsobit dešťovým podmínkám, pobyt venku zkrátit
a pracovní náplň přesunout do budovy.
Pobyt proběhl na Kolářově chatě na Slavíči.
Doprovod, výuku a bezpečnost po celou
dobu pobytu zajišťovali 3 pedagogové —
Bc. Jiří Brus, Mgr. Zdeňka Krpcová a Mgr.
Hana Ulčáková.
Výstupem projektu byla výuková metodika
nazvaná „Co vše skrývá les “, výstavka prací
na chodbě školní budovy a školní bulletin.
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➢ Vodní toky, prameny, stojaté vody v obci
Kozlovice a okolí ZŠ — projekt, který byl
z části realizován z dotace MŠMT v rámci
Rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty
(EVVO) ve školách. Projekt byl realizován
v rámci semináře z ekologie, učiva předmětu
přírodopis v 6., 7. a 9. ročníku, kroužku
„Mladých ochránců přírody“, a dále v celoškolních projektových dnech zabývajících se
čistotou vodních toků a studánek. Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky s problematikou vodních ekosystémů, a také s mizejícími druhy organismů bezprostředně spojených s vodním prostředím, nutností jejich

➢ Ekologický projekt EKOPOLIS — projekt
MŠMT a společnosti SCIO, který se týká ekologického cítění a schopnosti žáků vytvářet
ve hře „života schopné město“.
Jeho součástí je stolní desková hra, při které
se žáci formou soutěže naučí mnohé z ekologie, a také se seznámí s tím, co pro ně
představuje pojem „trvale udržitelný rozvoj“
— v tomto případě při vytváření města.

➢ RECYKLOHRANÍ — velká soutěžní hra pro
školy pořádaná pod záštitou MŠMT. Jejím
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností,

kvízů a menších projektů, ale také přímou
účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které
si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny,
charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstu-

aktivní ochrany. Výstupem byla mapa vodních toků a studánek v Kozlovicích a žáky určené a pozorované druhy obojživelníků
a ryb zde žijících. Celou brožuru vztahující
se k projektu naleznete na našich internetových stránkách.
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penek do divadel, kin a zoo. (Příklad —
v rámci projektu vytvářeli naši žáci plakáty,
které mají upozornit na problém zpětného
odběru baterií, které nepatří do komunálního odpadu. Tyto plakáty byly posléze vyvěšeny na veřejná místa v naší obci pro upo-

zornění občanů na tento problém, který se
týká nás všech.
Tímto výčet školních aktivit věnovaných ekologii ve škole zdaleka nekončí – chcete-li vědět
více, navštivte naše školní internetové stránky
www.skola.kozlovice.cz .
Mgr. Hana Ulčáková

Úspûchy na‰ich ÏákÛ ve ‰kolním roce 2010/2011
Předmětové olympiády a oborové soutěže
Každý školní rok jsou pro žáky základních
škol a žáky odpovídajících tříd víceletých gymnázií připraveny soutěže MŠMT — předmětové
olympiády, do kterých se zpravidla zapojují nejlepší žáci jednotlivých ročníků. Úspěšnější řešitelé školních kol olympiády postupují do okresních kol, žáci 9. ročníku i do krajských kol.
A jak jsme dopadli letos?
• Matematická olympiáda — ani letos jsme
se v silné konkurenci výběrových základních škol a odpovídajících tříd víceletých
gymnázií neztratili. 1. místo v kategorii Z6
v okrese Frýdek–Místek patří Milanu Prokopovi ze 6. A, 3. místo v kategorii Z8 Brendě Lesniczákové z 8. A, úspěšnými řešiteli
okresního kola kategorie Z5 jsou Štěpánka
Pustková a Adam Štefek z 5. A.
• Matematický KLOKAN — soutěž pro žáky
základních a středních škol, účastní se jí
zpravidla všichni žáci školy. Soutěží v několika kategoriích, všichni ve stejný den a hodinu. Výsledky žáků ve školním kole se pak
odesílají a zpracovávají v rámci okresu
a Milan Prokop ze 6. A se umístil v kategorii Benjamin na výborném 3. místě v okrese.
• Finanční gramotnost — družstvo ve složení
Brenda Lesniczáková z 8. A, Magdaléna
Závodná ze 7. A a Aneta Sobotíková ze
6. A obsadilo v okresním kole 1. místo, postoupilo do krajského kola, ve kterém získalo velmi pěkné 2. místo. V krajském kole
nahradila žákyni ze sedmé třídy Kamila
Tkáčová z 8. A.
• SAPERE — vědět, jak žít — soutěž, ve které
žáci v distanční formě odpovídali na zadané otázky, které se týkaly životního stylu
a zdravé výživy. Družstvo ve složení Veronika
Pavlisková a Daniela Sochová z 8. A a Kateřina Pavlisková z 9. A bylo v okrese nejlepší
a získalo 1. místo, v krajském kole se umístili na pěkném 2. místě.

• Olympiáda z českého jazyka — Tereza
Hrabcová z 9. A se umístila na pěkném 9.
místě v okrese.
• Fyzikální olympiáda — naše škola měla
opět v obou kategoriích své zástupce — 4
žáky, kteří postoupili ze školního kola: Tereza Hrabcová a Jaroslav Fojtík z 9. A, Petr
Střálka a Vojtěch Trubák z 8. A. Všichni žáci
dosáhli výborného výsledku a stali se úspěšnými řešiteli okresního kola FO. Nejlepší z nich byl Petr Střálka z 8. A, který obsadil krásné 5. místo.
• Recitační soutěž žáků I. stupně — ve 2. kategorii žáků 4. a 5. tříd nás výborně reprezentovala v těžké konkurenci nejlepších 14 dětí
okresu Sára Kokešová z 5. A.
• Pythagoriáda — matematická soutěž — úspěšnými řešiteli okresního kola byli žáci
z 8. A Brenda Lesniczáková a Petr Střálka,
pěkného výsledku dosáhli i Milan Prokop
ze 6. A (11. místo), Jan Rosínský ze 6. B (25.
místo).
Pěvecké soutěže
• Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2011 — celostátním
finále ve Velkých Losinách získala SÁRA
KOKEŠOVÁ z 5. A STŘÍBRNÉHO ZPĚVÁČKA.
• Pěvecká soutěž Loutnička pro žáky I. stupně
— v okresním kole si vyzpívala Michaela
Kohnová ze 4. A krásné 1. místo.
Sportovní soutěže
Celá řada našich žáků aktivně sportuje a dosahuje se svými sportovními kluby výborných
výsledků (skoky na lyžích, fotbal, florbal, TaeKwonDo, stolní tenis) . Ale i škola se zapojuje do
různých sportovních soutěží a v tomto školním
roce do těchto turnajů:
• Florbal — obrovského úspěchu jsme dosáhli s družstvem našich florbalistů ze 6.
a 7. třídy ve složení: Štefek Václav, Tabach
Richard, Ligocki Robin, Štefek Jakub, Hra-
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nický Patrik, Sýkora Martin, Chocholatý
Petr, Borák Martin, Borák Jaroslav, Stonavský Jonáš, Pustka Martin a Blažek
Ondřej. Tito žáci vybojovali vítězstvím
v krajském kole účast v kvalifikaci do celostátního kola. V tomto finále obsadili krásné 2. místo.
• Stolní tenis — družstvo starších žáků ve složení Vojtěch Tofel a Daniel Tobola z 9. A,
Vojtěch Trubák a Lukáš Tabach z 8. A vybojovali cenné 1. místo v okresním kole.
• ČEZ Street hockey — družstvo žáků ve složení Richard Tabach (kapitán), Václav Štefek, Patrik Hranický, Petr Chocholatý, Martin Pustka, Jakub Štefek (brankář) se probojovalo až do krajského finále v Ostravě.
Naše žáky pěkně povzbuzovali vybraní žáci
7.—9. třídy. Organizátoři turnaje vypsali
pro fanoušky soutěž a naši fandící žáci obsadili krásné 2. místo a získali vstupenky na

představení do Divadla loutek v Ostravě.
• Malá kopaná — družstvo žáků 8. a 9. třídy
zvítězilo v okrskovém kole a v okresním
kole obsadilo 4. místo.
• Mc Donald’s cup — kopaná žáků I. stupně,
obě družstva, tj. žáci 1.—3. tříd a 4.—5. tříd
obsadila v okrskovém kole 2. místo.
• Přehazovaná dívek 6. tříd — družstvo našich žákyň obsadilo v okrskovém kole 3.
místo.
• Preventan Cup — zúčastnili se žáci 5. A, obsadili 5. místo v okrskovém kole.
Začátkem června čeká naše žáky soutěž
v lehké atletice v Brušperku, kde změří své síly
s žáky škol Povodí Ondřejnice. Držíme jim
palce. Výsledky najdete na internetových stránkách školy www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Pfiijímací fiízení na S·
V letošním školním roce proběhlo přijímací
řízení žáků 9. ročníku na střední školy celkem
bezproblémově. Již ke dni 15. 5. měli všichni
žáci odevzdány Zápisové lístky na svou střední
školu. Mnozí se museli před letošními přijímacími zkouškami více připravovat, protože
mnohé střední školy zavedly zpět písemné přijímací testy.
A jak v letošním roce naši žáci uspěli? Z celkového počtu 30 žáků se umístili 24 žáci na ma-

turitní obory (z nich 3 se hlásí na gymnázia), 6
žáků se dostalo na tříleté učební obory.
Kromě žáků devátého ročníku nás letos
opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium
také 3 žáci 5. ročníku a jeden žák 7. ročníku.
Všem vycházejícím žákům blahopřeji k jejich
přijetí na střední školu a přeji jim hodně úspěchů a vytrvalost při náročném studiu na střední
škole.
Mgr. Zdenka Krpcová, výchovný poradce ZŠ

Jaro v matefiské ‰kole
Taky jste se všichni těšili na první paprsky jarního sluníčka, jako my?
Protože se naše děti stále nemohly dočkat
lepšího počasí, přivolaly si ho jarním obřadem
,,Vynášení Mařeny“. Jednoduše si z klacíků,
plátna, sena a korálků z vajíček vyrobily smrtku,
kterou pak hodily do říčky za Kovárkou. Při společném průvodu si s chutí zazpívaly: „Něseme
Mařenu, v oleju smaženu…“ A aby se náhodou
zima nevrátila, zahnaly ji říkankou: „Zimo, zimo
táhni pryč…“ někam hodně daleko — až za hory.
Další podobně vydařenou akcí bylo odpolední velikonoční tvoření dětí s rodiči. Děti si pro
ně na úvod připravily krátký program a pak se

společně s nimi vrhly do práce. Vyráběly různé
velikonoční ozdoby, dekorace, věnečky, malovaly vajíčka, pracovaly s keramickou hlínou, vystřihovaly a lepily obrázky s jarní tématikou,
pletly pomlázky, zdobily perníčky. Jako lidoví
umělci se neprojevily jen maminky, ale našli se
i odvážní tatínkové, kteří se s vervou pustili do
práce a byli na svůj výtvor právem hrdi.
Všechny výrobky si děti pyšně odnášely
domů: „Kdy se jim zase podaří vytvořit společné dílo…?“
Do konce školního roku zbývá ještě několik
týdnů, a proto neleníme a máme pro děti připravené další zábavné akce.
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Na co se ještě můžeme těšit:
— 27. 5. Divadlo v MŠ: Malá luční pohádka
— 28. 5. Pohádkový les — zábavné dopoledne
pro děti z MŠ (v případě nepříznivého počasí se akce překládá na 4. 6.)
— 31. 5. Fotografování dětí
— První týden v červnu Výlet vláčkem Podhoráč-

kem na Hukvaldy (přesné datum podle počasí)
— 2. 6. Ukázka dravců
— 9. 6. Informační schůzka pro rodiče nově
přijatých dětí (v 15.00 hod. ve třídě Motýlků)
— 23. 6. Rozloučení s předškoláky v 15.00 hod.
v obřadní síni OÚ v Kozlovicích.
Pavla Košťálová

Valašská dědina
Sára Koke‰ová je „Stfiíbrn˘ Zpûváãek 2011“
Během víkendu 13.—15. 5. 2011 hostily Velké
Losiny již XVII. ročník Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2011.
Jako každý rok, ani letošní vyvrcholení akce pořádané Folklorním sdružením České republiky
nemělo žádné „jasné“ favority. Princip soutěže
je prostý: kdo loni vyhrál, nemůže se dalšího
ročníku zúčastnit. A tak Zpěváček už sedmnáct
let generuje nové talenty lidové písně ve věku
od 10—15 let.

Na startu celé soutěže stálo zhruba 6000 mladých zpěváků z Čech, Moravy a Slezska. Do Velkých Losin, tedy na sobotní semifinálové koncerty, postoupilo 47 vítězů krajských kol. Všichni zazpívali 2 písně z oblasti, ze které pocházejí.
Jedna píseň byla á capella (bez hudebního doprovodu) a druhá s doprovodem muziky. Sára
Kokešová z DFS Valášek z Kozlovic soutěžila s halekačkou Ej, z Hrbkové, za kterou již ve 2. regionálním kole v Ostravě obdržela ocenění za vokál-
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ní projev á capella. Ve druhé písni Mamičko, mamičko ji doprovodil Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN) s primášem Fran-

tiškem Černým. Po velmi zdařilém výkonu se
Sára probojovala mezi dvacítku finalistů, čímž
potvrdila dosažený úspěch v loňském ročníku
soutěže Zpěváček. Odborná porota vedená nestorem tuzemské folklorní scény Janem Rokytou
hodnotila hlasové dispozice soutěžících, intonační čistotu, zvládnutí regionálního stylu, projev a schopnost spolupráce s doprovodnou hudbou. Během nedělního finálového koncertu se
tedy o pomyslné medaile utkalo třináct děvčat
a sedm chlapců a konečné umístění zní takto:
1. místo — Zlatý Zpěváček 2011 — Lucie
Rybníkářová z Hluku
2. místo — Stříbrný Zpěváček 2011 — Sára
Kokešová z Kozlovic a Patrik Hradecký
z Domažlic
3. místo — Bronzový Zpěváček 2011 — Tereza Kachlová z Bohumína a Klára Papřoková z Frýdku–Místku
Sáře moc gratulujeme k dosaženému úspěchu
a přejeme jí, ať ji zpívání stále baví tak jako dosud.
Prašivková Petra, DFS Valášek z Kozlovic

Kynologové slaví 40
V únoru 1971založilo dvanáct nadšených pejskařů v čele s panem Václavem Zemanem, pozdějším předsedou, v Kozlovicích základní kynologickou organizaci.

Náš první výcvikový prostor byl areál bývalé
traktorové stanice JZD, jako klubovna nám
sloužil vyřazený autobus. Za necelé čtyři roky
jsme museli tento prostor opustit a přemístit se

Kozlovice

27

na pozemek za navijárnou motorů v Říčkách.
Tam jsme začali budovat nové cvičiště. V srpnu
1989 pod vedením předsedy pana Karla Havla
zahájili všichni členové výstavbu nové klubovny, která nahradila bývalý autobus.
Od založení do dnešních dnů prošlo v naší organizaci výcvikem více než 400 psů různých plemen a psovodi s nimi složili více než 200 zkoušek z výkonu. Psovodi se s nimi zúčastňovali
různých závodů, soutěží, výstav a dalších akcí.
Největšího úspěchu dosáhl pan Lubomír
Klesla, který získal v letech 1997 a 1998 titul Nejlepší stopař ČR a reprezentoval republiku na
Světovém poháru stopařů v Hannoveru. Také

pan Josef Němec dosahoval v závodech na
úrovni republiky velmi dobrých výsledků.
Další naši psovodi byli úspěšní v okresních
závodech.
V současnosti se naše kynologická organizace zabývá zejména základním výcvikem poslušnosti psů různých plemen, ale také obranou
a pachovými pracemi a umožňuje zájemcům
psů přípravu na zkoušky všech typů a úrovní.
Děkujeme obecnímu úřadu za podporu naší
činnosti a srdečně k nám zveme všechny zájemce o výchovu a výcvik svých čtyřnohých
psích přátel.
Josef Němec, předseda ZKO Kozlovice

Sport
Sezóna florbalu 2010/2011 je u konce
Letošní florbalová sezóna byla pro FbC Kozlovice opravdu bohatá. Činnost našeho klubu
byla organizována ve čtyřech kategoriích.
Poprvé začal samostatně pracovat tým těch
nejmenších — přípravky. Ten se v průběhu
roku postupně rozrostl až na 15 členů. Zmiňovanou kategorii má v klubu na starosti p. Ivona
Kabátová. Se svými svěřenci se od ledna postupně začali prokousávat florbalovými základy
a v příští sezóně se poprvé pokusí změřit své
síly v Podbeskydské lize pořádané TJ Sokolem
Frýdlant n.O. Nutno podotknout, že v této kategorii netrénují jen chlapci, ale i děvčata, a jde
o hráče narozené v r. 2000—2002.
Nejúspěšnější kategorií letošní sezóny se pak
stala kategorie mladších žáků (hráči narození
v r. 1997—1999), která se pod trenérským vedením p. Horymíra Kabáta vyšplhala v Podbeskydské lize na samotný vrchol. V sérii tří kol
vzájemných zápasů s dalšími 6 družstvy dokázali mladší žáci až na jeden jediný zápas všech
dalších 17 zápasů dotáhnout do vítězného
konce. Ze soutěže si pak odnesli všechny vítězné poháry, a to nejen za 1. místo v celkové soutěži, ale i pohár za první místo v kategorii střelců (R. Tabach) a pohár za nejúspěšnějšího
brankáře (R. Ligocki). V příštím roce se tato kategorie, která dnes sčítá celkem 21 členů, do
dalších ligových soubojů rozdělí, a to na kategorii mladších a starších žáků.

Další početnou skupinou (celkem 17 hráčů)
je kategorie mužů, jejíž hlavní soutěží byla liga
ČFbU. Zde se muži utkali s dalšími 8 družstvy
a na to, že FbC Kozlovice byly v letošním roce
v této soutěži nováčkem, bylo konečné 3. místo
pro naše hráče obrovským úspěchem. Utkali se
celkem ve 24 zápasech, z toho 14 bylo vítězných, 3 remízy a 7 proher. V tabulce střelců se
pak v první desítce umístili na 5. místě P. Janotka a na 10. místě M. Janák a v tabulce brankářů
se mezi prvními pěti umístili oba naši gólmani
— T. Janák i P. Jendřejas. Doprovodnou soutěží
mužů byla i jejich účast v Podbeskydské lize,
zde pak se z celkového počtu 9 zúčastněných
družstev umístili na konečném 6. místě.
Poslední kategorií jsou veteráni. Těmto celkem 14 hráčům pak po celou sezónu patřilo
v tělocvičně nedělní odpoledne.
Našimi dalšími aktivitami bylo pořádání třídenního společného soustředění přípravky
a mladších žáků na Hukvaldech, mladší žáci
pak úspěšně spolu s dalšími žáky ZŠ Kozlovice
reprezentovali kozlovickou školu ve florbalovém Orion Cupu, kde se probojovali až před
brány celostátního kola. Muži se pak účastnili
různých přátelských turnajů a utkání a vrcholem pak bylo uspořádání 1. velikonočního turnaje mužů, na který náš klub sezval celkem 8
družstev.
Celý rok se naše týmy poctivě připravovaly
a věříme, že v příštím roce budeme minimálně
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stejně tak úspěšní, jako v tomto. Všechny tyto
aktivity jsme částečně mohli realizovat také
díky finanční dotaci obce Kozlovice. Děkujeme

všem hráčům za reprezentaci a rodičům a všem
fanouškům za podporu.
Martina Štefková

Klubovna mládeÏe v Mûrkovicích
V průběhu měsíce května byla provedena rekonstrukce klubovny v přilehlé budově měrkovského hřiště. Po nezbytných zednických úpravách byla klubovna nově vymalována a dovybavena kuchyňským koutem včetně spotřebičů, satelitním přijímačem s LCD televizorem a DVD
přehrávačem. Dále je v klubovně umístěn air
hockey(tzv. vzdušný hokej) a stolní fotbal (tyto

přístroje jsou na mince, šipky, rotoped). V dohledné době bude rovněž zakoupen rozkládací
pingpongový stůl s příslušenstvím a před budovou bude realizováno venkovní posezení. Provozní doba klubovny bude vyvěšená na webových
stránkách obce, na stánkách sdružení SportJunior (www.sportjunior.cz) i na budově klubovny.
SportJunior

O pohár starosty Lhotky
Mezinárodní turnaj přípravek ročník 2001
a mladší
21. 5. 2011 se uskutečnil za účasti 8 mužstev
mezinárodní turnaj přípravek O POHÁR STAROSTY LHOTKY. Přivítal nás útulný sportovní
areál „Kuřín“ ve Lhotce.

V příjemném prostředí a za hezkého počasí
se mužstva utkala spravedlivým systémem
(každý s každým) v zápasech hraných 1 × 15
min.
Pořádajícímu SPORTJUNIORU Kozlovice nevyšel optimálně začátek turnaje (jako již tradič-
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ně), když kluci v prvním zápase remizovali
s Frýdlantem a o jediný gól prohráli s 1. Valašským FC. Ve zbylých zápasech již nenašli přemožitele a nakonec při rovnosti bodů skončili
na druhém místě, když rozhodoval vzájemný
zápas právě s 1.Valašským FC.
Volen byl nejužitečnější hráč každého týmu,
kterého volili vždy všichni trenéři ostatních
klubů. Za SPORTJUNIOR byl dle hlasování trenérů soupeřů zvolen Jan Fulnek.
Až na vydatnou dešťovou přeháňku v závěru
turnaje vše klapalo. Dle reakcí zúčastněných
družstev a jejich příznivců byli všichni nadmíru
spokojeni a velmi se jim na turnaji líbilo.
Celkové pořadí:
1. 1. Valašský FC
2. SPORTJUNIOR KOZLOVICE
3. Juventus Žilina
4. Rekord Bielsko-Biala
5. FC Vítkovice
6. FK Fotbal Třinec
7. 1. BFK Frýdlant n. O.
8. FC IRP Český Těšín
Tomáš Nezhoda

SPV Kozlovice — Junior
Občanské sdružení Sport pro všechny Kozlovice se už řadu let věnuje rekreačnímu a kondičnímu sportu pro ženy všech věkových kategorií. Lekce aerobiku, stepaerobiku, pilatesu

a cvičení na overbalu probíhají pravidelně
podle rozvrhu ve sportovně rekreačním centru
v Kozlovicích pod vedením zkušených instruktorek.
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Asi před šesti lety vznikl pod tímto sdružením
oddíl junior aerobiku pro dívky od 3 do 15 let.
V posledních dvou letech se tento oddíl rozdělil na skupinu PŘEDŠKOLNÍ ( pro děti od 3 do
6 let — nejen děvčata), kde se děti cvičí v základních hudebně pohybových a rytmických
dovednostech pouze hravou formou, a to každé
úterý v 15.00 hod.
Starší děvčata jsou rozdělena do dvou skupin: 07—10 let (úterý 15.45—16.30)
11—15 let (úterý 16.30—18.00).
Tyto dívky už procházejí náročnější taneční
a pohybovou průpravou přiměřenou věku.
Zkoušejí různé taneční styly a nacvičují choreografie, se kterými se rády předvedou při růz-
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ných kulturních a sportovních příležitostech
nejen v Kozlovicích.
Letos v červnu nás čeká třídenní soustředění
na Horní Bečvě pro obě starší skupiny, které je
jakousi odměnou za celoroční práci v oddílu.
Toto soustředění však není pouze odpočinkem,
ale také náročnou přípravou na letošní vystoupení (Dětský den v Kozlovicích a ve Lhotce,
Kozlovické slavnosti…). No a po prázdninách se
budeme těšit nejen na nová děvčata, která ráda
tančí a přijdou mezi nás, ale samozřejmě i na
naše „staré zkušené“ tanečnice. Během letních
prázdnin se mohou ženy a dívky všech věkových kategorií těšit na zvláštní cvičební rozvrh
v relaxačním centru Kozlovice — viz příloha.
Lenka Nevludová
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KOUPÍME
rodinný dům nebo
pozemek k výstavbě
RD v Kozlovicích
a okolí.
Cenu respektujeme,
solidní jednání.
Kontakt 777 071 524
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Čtyřleté a osmileté gymnázium,s.r.o,
Cihelní 410, 738 01 Frýdek–Místek
Tel., fax.: 558 433 572 www.cogfm.cz

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2011/2012.
Přijímací zkoušky se nekonají.
Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků ze ZŠ.
Přihlášky ke studiu budou přijímány průběžně až do 31. 8. 2011
na sekretariátu školy
v době od 7.00 do 15.00 hodin.
Nabídka studijních oborů pro školní rok 2011/2012
79-41-K/81 — gymnázium (osmiletý studijní cyklus pro žáky po 5. třídě ZŠ)
79-41-K/41 — gymnázium všeobecné (čtyřletý studijní cyklus pro žáky po 9. třídě ZŠ)

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po — Pá 8.00 — 16.00.
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru.
Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je
možné doplnit různým příslušenstvím.

PLOTY – PLETIVO — zabýváme prodejem
i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná
pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55 Kč/m.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny — stínovku.
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Charita ve Frenštátě pod Radhoštěm
poskytuje bohatou škálu služeb
Vážení občané, v následujícím přehledu vám představujeme služby frenštátské Charity.
Ošetřovatelská služba
Úkony ošetřovatelské služby jsou, po schválení ošetřujícím lékařem, hrazeny zdravotními pojišťovnami. Provádí je kvalifikované zdravotní sestry 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Masáže u vás doma
Masérskou službu poskytuje kvalifikovaná pracovnice v oblasti zdravotních masáží. Nabízí zdravotní masáž proti bolesti,
zklidňující sportovní a rekondiční masáž, relaxační masáž lávovými kameny, aromatickou, kosmetickou a zdravotní lymfatickou masáž. Služba je zpoplatněna částkou 100 Kč za 30 minut.
Pečovatelská služba
Registrovaná pečovatelská sociální služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
Hradí ji klient. Výše úhrady poskytnutých úkonů se řídí platným ceníkem pečovatelské služby Charity Frenštát p. R. Pečovatelskou službu poskytujeme ve všední dny od 7.00 do 19.00 hodin. Mimo uvedenou dobu je služba poskytována po dohodě
s klientem. Dle potřeby můžeme navštívit klienta i několikrát za den, popř. mu zajistit několikahodinovou péči.
Osobní přeprava
V rámci komplexní péče o klienta, nabízíme službu „Osobní přeprava“ zájemcům o dopravu a asistenci, např. při návštěvě lékaře, zdravotnických zařízení, úřadů atd. Služba je poskytována pro rodinu a domácnost.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Pracovníci Charity vám pomohou s výběrem vhodné pomůcky, poskytnou poradenskou službu a dopraví požadovanou pomůcku do vaší domácnosti. Zapůjčení je možné krátkodobě i dlouhodobě.
Nabízíme elektrické polohovací postele, chodítka, WC křesla, mechanické vozíky, zvedáky do vany, sedátka na vanu, pleny,
podložky, močové sáčky, rukavice, převazový materiál atd.
Uvedené pomůcky a zdravotnický materiál si můžete v této půjčovně i zakoupit.
Mateřské centrum Klubíčko
Mateřské centrum (MC) je místem setkávání maminek či tatínků na mateřské dovolené a jejich dětí. Umožňuje rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. V MC je pro vás připraven zajímavý program, na jehož tvorbě se můžete podílet. Je založeno na principu dobrovolnosti a vzájemné výpomoci, naslouchání a předávání zkušeností. Rodiče ve v MC setkávají v úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin, ve středu od 17.30 hodin.
Penzion pro seniory
Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit všem klientům být co nejdéle soběstačnými a strávit stáří na odpovídající životní úrovni. Klienti jsou zde ubytování v devíti garsoniérách vybavených kuchyňským
koutem a samostatným sociálním zařízením.
Klub K9
Klub K9 je určen seniorům, kteří mají chuť se aktivně zapojit do nabízených aktivit, např. cvičení pro seniory, řemesel (batikování, pletení z papírů, paličkování, malování na sklo…). Nabízí také přednášky z oblasti zdraví, mezilidských vztahů, prevence kriminality pro seniory, zájezdy či taneční večery.
Pro všechny zájemce je klub otevřen v úterý od 9.00 hod v prostorách Charity Frenštát p. R.
Klub anonymních alkoholiků
Společenství mužů a žen Anonymní alkoholici se navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje. Cílem je řešit společný problém
a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít. Nejsou tu žádné povinné poplatky. Soběstačnost umožňují dobrovolné příspěvky. Klub není spojen s žádnou sektou, církví nebo politickou organizací. Nepřeje si zaplést se do jakékoli rozepře. Nepodporuje žádné programy, ale ani jim neodporuje. Prvořadým cílem je setrvat ve střízlivosti a pomáhat k ní jiným alkoholikům. „AA“ se schází v sále Charity vždy v úterý od 18.30 hodin.
Místní klub náhradních rodin
Místní klub náhradních rodin je místem, kde se setkávají náhradní rodiče, aby zde nalezli prostor pro vzájemné naslouchání,
výměnu zkušeností, sdílení starostí i strastí s náhradní rodinnou péči. Snahou rodičů, kteří se rozhodnou vzít si domů na výchovu dětí z ústavu nebo z rozpadlých rodin, je umožnit těmto dětem prožít spokojené dětství v kruhu rodiny a v rámci možností je plnohodnotně připravit do života. Ne vždy je to jednoduchý a bezproblémový proces. Místní klub připravuje programy, o kterých náhradní rodiče přímo rozhodují, pořádají společné výlety, přednášky, odborné semináře, pobyty s dětmi, setkávání s odborníky, terapeutické semináře a volnočasové aktivity pro děti. Náhradní rodiny se schází v sále Charity každou sobotu od 15.00 hodin.
Lenka Tabachová, ředitelka Charity Frenštát pod Radhoštěm
Adresa: Charita Frenštát pod Radhoštěm
Kostelní 15, 744 01
Tel. 556 83 69 37, 556 83 19 09
www.frenstat.caritas.cz, e-mail: frenstat@caritas.cz
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KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
NABÍZÍME CELKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPOJKY VAŠÍ NEMOVITOSTI
NA BUDOVANÝ STOKOVÝ SYSTÉM SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V KOZLOVICÍCH.
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VAŠÍ PŘÍPOJKY BUDE OBSAHOVAT:
1. VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NUTNÉ PRO ÚZEMNÍ
SOUHLAS, PŘÍPADNĚ SPOJENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY
2. VYŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU, NEBO SLOUČENÉHO ÚZEMNÍHO
ŘÍZENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ MAGISTRÁTU
MĚSTA FRÝDKU–MÍSTKU
3. ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ, SPRÁVCŮ
SÍTÍ A ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ
4. ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PŘÍPOJKY VČETNĚ NEZBYTNÝCH NUTNÝCH
ÚPRAV SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBJEKTU
CENA:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE ČTYŘECH VYHOTOVENÍCH A VYŘÍZENÍ
POVOLENÍ: 1 900 KČ
REALIZACE: PODLE INDIVIDUÁLNÍ CENOVÉ KALKULACE NA ZÁKLADĚ
DÉLKY A TECHNICKÉ NÁROČNOSTI.
TERMÍN:
PODLE DOHODY A PODLE POSTUPNÉHO UVÁDĚNÍ STOKOVÉHO SYSTÉMU
DO PROVOZU.
KONTAKT:
ING. ARCH. VÁCLAV CVIČEK
739 47 KOZLOVICE 56
IČO: 13589521, DIČ: CZ570623061553
TEL.: 602 939 647, 558 697 021
E-MAIL: vaclavcvicek@gmail.com
ZDENĚK BRAŽINA
739 47 KOZLOVICE 854
IČO: 60289635, DIČ: CZ6008172911
TEL.: 602 767 624
E-MAIL: FaBrazina@seznam.cz
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Lesostavby Frýdek–Místek a. s.
Slezská 2766, 738 32 Frýdek–Místek
www.lesostavby.cz

Naše dřevařská výroba vám nabízí široký sortiment
palivového dříví.
Dodáváme — tvrdé listnaté palivo (buk, dub, habr)
— ostatní listnaté palivo
— jehličnaté palivo (smrk)
Všechny dřeviny vyrábíme v délkách:
— 1 metr, uloženo do prostorových metrů (PRM)
— 25, 33, 40, 50 cm, — sypáno do kontejnerů (SPRM)
— baleno na paletách a obaleno v síťovině
(1 paleta = 1,6 SPRM)
Palivo dopravujeme kontejnerovou Avií s hydraulickým ramenem.
Na jednu fůru naložíme max. — 6 PRM
— 8 SPRM
— 5 palet (Tatra až 10 palet)
Podrobné informace o cenách dříví i dopravy získáte
na našich internetových stránkách
www.lesostavby.cz, (výroba palivového dříví), nebo na tel. viz kontakt.
Dále vám nabízíme výrobu — kompletních krovů
— hranolů a latí na různé dřevostavby
— prkna
Vše na zakázku dle vašich požadavků. Řezivo do rozměrů
200×200×11000 mm je řezáno vidiovými kotouči, z kulatiny 40+,
má velmi kvalitní povrch a přesné rozměry.
Krátké dodací lhůty s možnosti zajištění dopravy.
Kontakt: palivové dříví
stavební řezivo

tel: 725 782 707 (724 519 865)
tel: 724 519 865
mail: chovanecj@lesostavby.cz
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