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Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané.
Na svém posledním jednání zastupitelstvo
schválilo rozpočet naší obce na rok 2014. To Vás
možná až tak moc nezajímá, ale je to základní
„zákon“ obce, který nám říká, co si můžeme dovolit — opravit, postavit, zakoupit, provozovat, jak
můžeme podpořit kulturu a sport,…
Z rozpočtu, který naleznete uvnitř Zpravodaje
jasně vyplývá, že je na tom naše obec finančně
velmi dobře.

Co tedy rozpočet zohledňuje a co budeme
dělat? V prvé řadě musíme zabezpečit základní
chod obce. Pod tím se skrývá velké množství
činností spojených s provozem vodovodu,
kanalizace, odpadového hospodářství, lesního
hospodářství, údržbou místních komunikací,
veřejných prostranství, údržbou zeleně,
hřbitova, autobusových zastávek, mostů a lávek,
internetu, webu, chodu ZŠ a MŠ, knihovny,
sportovišť, rozvozy obědů, opravami obecních

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 5. června 2014

2
bytů a dalších obecních budov, zajištěním
požární ochrany, běžných oprav a servisu,
správních činností, účetnictví, pracovněprávních vztahů atd. Nesmíme zapomenout
na pořádání a spoluorganizování tradičních kulturních a sportovních akcí. To jsou všechno činnosti
samozřejmé, které možná ani nevnímáte,
ale když přestanou fungovat, okamžitě způsobí
problémy.
Z prací, které jsou vidět více, vybírám:
opravy zpevněných ploch na hřbitově (chodníky), opravy smuteční obřadní síně (střecha,
skleněné výplně), opravu budovy OÚ (nová
fasáda, vstupy, sokl), výstavba dětského dopravního hřiště u MŠ, opravy v obecních bytech
(dlažba na chodbě, sprch. kout), oprava části
střechy Základny, oplocení staré základny,
rekonstrukce WC a umyváren v MŠ, uvažujeme
o vybudování lezecké stěny a beach volejbalového
hřiště. Budeme pokračovat v obnově vodovodu
v úseku od místa, kde jsme vloni skončili, až po
benzínovou pumpu (cca 1 km). Projekčně se
začal zpracovávat záměr výstavby chodníku od
„kříže“ po AZ Kozlovice Jednota. Pokusíme se
vydat publikaci historických fotografií obce
a stolní kalendář na příští rok.
Za jeden z nejdůležitějších úkolů letošního
roku považuji zajištění projektové dokumentace na akci Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice. V minulém čísle Zpravodaje jsem dlouze
popisoval všechny problémy a úskalí s tím spojené. Chci Vás informovat, že po dlouhých
diskuzích, zvažování všech pro a proti, byla
zvolena varianta přístavby stávající ZŠ kolem
hlavní silnice.
Tento plán práce je sestaven jako maximalistický,
jeho kompletní naplnění bude záležet na okolních vlivech — počasí, nepředvídané události,
změn zákonů, cen, apod.
Kde budeme letos „opravovat“ vodovod, jsem
vzpomněl výše. Místní komunikaci (Malou
Stranu), která je pracemi postižena, plánujeme
opravit celou a celoplošně. Aby byla oprava
účelná, je potřeba, aby si výkopy „sedly“. Oprava
tak připadá až na rok 2015.
Dále Vás chci informovat o rekonstrukci
mostu Ve dvoře ev.č. 4848–13 (směr Myslík). Re-
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alizace této stavby by měla začít v dubnu
letošního roku a měla by trvat 5 měsíců. Součástí
je rovněž celoplošná oprava silnice v úseku Myslík
kaple po OÚ Kozlovice. Po dobu výstavby bude
doprava vedena po provizorním obousměrném přemostění (i pro pěší), takže by nemělo dojít
k větším dopravním problémům. Podotýkám, že
investorem stavby je Moravskoslezský kraj, takže
na její chod máme pramalý vliv. Až budeme znát
bližší informace, sdělíme je prostřednictvím internetu.
Velmi často se mě někdo ptá, jak budeme
postupovat u lidí, kteří se prozatím nenapojili na
kanalizaci. Převážná většina obydlí se již na
splaškovou kanalizaci napojila — jak na tu vybudovanou v minulosti, tak i na tu novou. Momentálně sestavujeme seznam těch, kteří napojeni
nejsou a napojit se měli (technicky to jde).
V dohledné době obdrží dopisy, kde budeme
požadovat vysvětlení. Případy, kde nedostaneme
uspokojivou odpověď, předáme Magistrátu
města FM odboru životního prostředí
a zemědělství. Trpělivost došla.
Vzhledem k tomu, že je před námi velký projekt přístavby školy a mnoho dalších plánů, rádi
bychom s Vámi podiskutovali napřímo. Chceme
znát Vaše názory, připomínky a zároveň Vám sdělit
i naše problémy, nápady a prosby. S místostarostou
obce, panem Lumírem Červenkou, Vás proto
zveme na „Besedy s občany aneb kam kráčí Kozlovice“, které proběhnou vždy od 18 hodin a to:
v pondělí 7. 4. 2014 na OÚ v zasedací místnosti
(přízemí, bývalá pošta), v úterý 8. 4. v restauraci
Ve Dvoře, ve středu 9. 4 .v restauraci U Kováčka
a ve čtvrtek 10. 4. ve škol v Měrkovicích. Těšíme
se na setkání s Vámi.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Kozlovice
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci lednu až březnu oslavili:
pan Jaromír Tomek
pan Zdeněk Opěla
paní Ludmila Toflová
paní Vlasta Tkáčová
paní Pavla Tkáčová
paní Vlasta Skalová
paní Marta Tkáčová
paní Božena Pavlíčková
paní Marta Tabašková
paní Marie Jalůvková
paní Anna Nedvědová
paní Ludmila Juřenová
pan Bohumír Zeman
paní Drahomíra Buchtová
pan Oldřich Urbiš
paní Julie Šmiřáková

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
83 let
83 let
84 let
84 let

paní Anna Benová
paní Anežka Harabišová
pan Josef Juřica
paní Miluše Hladná
paní Jarmila Šoltýsová
paní Libuše Miková
paní Marie Papíková
paní Vlasta Volná
paní Marie Ulčáková
paní Naděžda Vašendová
paní Jiřina Pustková
paní Františka Žabenská
paní Marie Vyvialová
pan Jan Valenta
pan Jan Mrkva
paní Zdenka Pustková

84 let
84 let
84 let
84 let
85 let
85 let
86 let
87 let
87 let
87 let
88 let
88 let
89 let
90 let
90 let
94 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
V měsíci prosinci 2013 až únoru 2014 zemřeli:
ve věku 76 let paní Julie Juřicová
ve věku 68 let pan Ladislav Habrnal
ve věku 53 let pan Václav Víta
ve věku 79 let pan Alois Kocich
ve věku 91 let pan Jaroslav Chýlek
ve věku 65 let paní Zdeňka Vyvialová
ve věku 80 let paní Julie Pustková
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
OÚ — Pustková

Statistika obyvatel za rok 2013
Od 1. 1. 2013 obce nedostávají údaje o změnách obyvatel hlášených k trvalému pobytu. Předávání
těchto údajů není legislativně upraveno. To znamená, že za rok 2013 obce nemají přesné informace
o narozených dětech, zemřelých a odhlášených občanech.
Podle informativního přehledu vytvořeného z údajů vedených v evidenci obyvatel má obec Kozlovice k 1. 1. 2014 celkem 2 990 obyvatel, z toho je 2980 občanů ČR a 10 cizinců.
Z celkového počtu je 1480 mužů a 1510 žen.
OÚ — Pustková

Dotace obce — informace o vyhlášeném programu
Rada obce schválila Program na podporu spolkové činnosti v Obci Kozlovice — aktivit v oblasti
sportu, kultury a využití volného času na rok 2014. Tyto prostředky velmi významně podporují činnost
našich spolků a organizací.
Všechny potřebné dokumenty a informace naleznete v elektronické podobě na webových
stránkách obce www.kozlovice.cz pod odkazem: Spolky, organizace/Dotace/Dokumenty. Informace
podáme rovněž e–mailem, telefonicky nebo ústně.
Žádáme Vás o dodržení pravidel a termínů. V opačném případě nemůže být dotace schválená.
Děkujeme.
Starosta obce

Kozlovice
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Obecní vodovod Kozlovice
— vodovod s historií
„V roce 1926 a 1927 probíhala stavba chudobince spolu se zřízením prvního obecního
vodovodu ze zřídla na Drahách, který byl dotažen
až do školy, aby sloužil také pro její potřebu.“
Tolik citace z knihy Kozlovice — dědina
valašských vojvodů, kde jsme našli první zmínku
o vodovodu v obci.
Za skutečný začátek můžeme považovat rok
1946 (20. 5.), kdy Ing. Vladimír Chudárek provedl
chemický rozbor pramenité vody v Ondřejníku.
V červnu téhož roku bylo Ing. Eduardu Mislerovi
z Luhačovic zadáno vypracování projektové dokumentace skupinového vodovodu pro obce Kozlovice, Měrkovice a Myslík. Projekt byl dokončen
v roce 1948. Byla podána žádost o vodoprávní projednání a 6. 5. 1949 byl tehdejším ONV Místek
vydán tzv. Výměr a výstavba mohla začít.
Po dobu několika desetiletí se o provoz
a rozšiřování vodovodu (pod hlavičkou MNV
a OÚ) staral pan Rudolf Pustka, za což mu patří
velké poděkování. V současnosti je to pan
Augustin Zeman.
Současnost
Vodovod Kozlovice je ucelené vodohospodářské
dílo, které slouží k zásobování pitnou vodou.
Jeho celkový rozsah je cca 23 km potrubních
řádů zásobujících Kozlovice, Měrkovice a okrajovou část Myslíka.
Zdrojem pitné vody jsou pramenní jímky
v Ondřejníku (zásobují Kozlovice) a jímací
zářezy v Kazničově (zásobují Měrkovice). Od
roku 1996 je tento vodovod napojen i na
přívodní řád OOV (Ostravský oblastní vodovod).
Voda z přivaděče je již upravená.

Odpadové hospodářství obce
Trochu teorie
Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje,
nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Komunální odpad je podle legislativy veškerý
odpad vznikající při činnosti fyzických osob
(domácností) na území obce. Komunální odpad
se dělí na:
a) využitelné složky
b) nebezpečný odpad a zpětně odebíraná
elektrozařízení
c) objemný (velkoobjemový) odpad
d) směsný komunální odpad
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Všechny tři zdroje je v případě nutnosti
možné propojit. Celý systém zásobení je gravitační (7 tlakových pásem) a je uzpůsoben kaskádovitě. Od doby napojení na přivaděč nedošlo
nikdy k omezení dodávky vody z důvodu jejího
nedostatku.

Oprava poruchy vodovodu, archiv obce
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je
Obec Kozlovice. Obec má vlastní odborné pracovníky a potřebnou techniku pro zabezpečení
jeho provozu.
Pro vodovod je vypracovaný a schválený tzv.
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
obce Kozlovice. Vodovod je postupně obnovován, opravován, rozšiřován a jsou
prováděny veškeré úkony, stanovené legislativou.
Na vodovod je napojeno cca 930 přípojek
a celková roční spotřeba je asi 100 tis. m3.
Starosta obce
Za likvidaci těchto odpadů platí občané
poplatek, který v současné době činí 492
Kč/osoba/rok.
Ad a) Využitelnými složkami komunálního
odpadu jsou papír, plasty, bílé a barevné sklo,
nápojové kartony a kovy. Pro tříděný sběr těchto
složek jsou určeny kontejnery rozmístěné po
obci (22 míst):
• barva modrá — papír (např. noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové
obaly)
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• barva žlutá — plasty a nápojový kartón (např.
stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén,
nápojové kartony)
• barva bílá — sklo čiré
• barva zelená — sklo barevné
• barva červená — železo (např. plechovky,
konzervy).
Využitelnou složkou je rovněž biologicky rozložitelný odpad ze zeleně.
Plasty, sklo, kov a biologicky rozložitelný odpad
ze zeleně je možné rovněž celoročně ukládat do
označených kontejnerů umístěných v prostoru
sběrného místa.
Ad b) Za nebezpečný odpad se považuje např.
suchý elektrický galvanický článek, nepoužitelná
léčiva, odpady azbestu, izolační materiály s obsahem azbestu, azbestové stavební hmoty,
odpadní oleje, baterie a akumulátory, výbojky
a zářivky, chladničky a mrazáky, olejové filtry,
zbytky barev, staré nátěrové hmoty, spotřební
chemie, kosmetika, čistící prostředky, chemické
prostředky pro zahrádkáře a zemědělce, fotochemikálie, nádoby se zbytky škodlivin atd.
Sběr tohoto odpadu se provádí 2× ročně svozem
z definovaných míst na území obce. Občané jsou
vždy s dostatečným předstihem informováni.
Vysloužilá elektrozařízení pocházející z domácností: velké domácí spotřebiče (pračky, myčky,
sporáky, lednice, elektrické radiátory, ventilátory, sekačky atd.), malé domácí spotřebiče
(vysavače, šicí stroje, žehličky, kávovary, fény,
atd.), elektrozařízení (počítače, televizory, monitory, telefony, mobily, kamery, tiskárny, kalkulačky, hudební nástroje atd.), světelné zdroje
(zářivky, výbojky), přenosné baterie se odevzdávají ve sběrném místě.
Ad c) Objemným (velkoobjemovým) odpadem je
komunální odpad, který pro rozměry či charakter není odpadem směsným a nelze jej proto odkládat do sběrných nádob na směsný či tříděný
odpad. Jedná se například o koberce, nábytek
a jeho části, matrace a další. Sběr tohoto odpadu
se provádí 2× ročně z definovaných míst na
území obce do přistavených kontejnerů. Občané
jsou vždy s dostatečným předstihem informováni. Celoročně je možné tento odpad ukládat do označených kontejnerů umístěných ve
sběrném místě. Odpad je potřeba upravit tak,
aby měl co nejmenší objem (např. nábytek je
potřeba před odevzdáním rozebrat).
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Ad d) Směsným komunálním odpadem je zbylý
komunální odpad po stanoveném vytřídění, viz
předchozí text. K odkládání směsného komunálního odpadu slouží popelnice, které si občané
sami zakoupí. Odvoz tohoto odpadu provádí
svozová firma pravidelně 1× týdně
(v pondělí). V době odvozu musí být popelnice
přístupná.
Pamatujme, že popelnice jsou nejpohodlnější,
ale také nejdražší způsob, jak se zbavovat
odpadu z domácnosti!
Dalším druhem odpadu je tzv. stavební a demoliční odpad, který není odpadem komunálním. Jeho likvidace není zahrnuta v poplatku dle
vyhlášky.
Je zakázáno odkládat tento odpad do sběrných
nádob na směsný komunální odpad a do nádob
a kontejnerů na využitelné složky komunálního
odpadu.
Tento odpad můžou občané uložit na obecní
skládku za příslušný poplatek dle platného
ceníku. Rovněž je možné využít kteroukoliv
jinou skládku v okolí — např. ve Staříči či FM.
Za úplatu může obec poskytnout stavebníkovi
kontejner, vč. jeho odvozu (dle platného ceníku).
Uložení odpadu na obecní skládku je potřeba
dohodnout s pověřeným pracovníkem obecního
úřadu, panem Jiřím Tobolou.
Něco málo ekonomiky
Za likvidaci směsného odpadu zaplatíme cca
1600 Kč/t, za likvidaci objemového odpadu cca
1 500 Kč/t.
Naopak za sklo, papír, železo a plasty peníze
inkasujeme. Sklo cca 500 Kč/t, papír 1 700 Kč/t,
železo 4 500 Kč/t a plasty 1 900 Kč/t. Rovněž za
elektrospotřebiče inkasujeme peníze. Uvedené
ceny nejsou přesné, protože dochází k jejich pohybu, ale pro ilustraci jsou jistě dostatečné.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že třídit odpad
se vyplácí! Zatímco tuna plastů odložena do
popelnic nás 1 500 Kč stojí, separovaná nám
1 900 Kč vydělá. Výši poplatku tedy máme
všichni plně ve svých rukou.
Informace, dotazy ohledně odpadového
hospodářství
Tel.: 558 697 205, 728 733 931 — pan Jiří Tobola
Email.: tobola@kozlovice.cz
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Sběrné místo
Kde je? Domnívali jsme se, že to všichni vědí, ale není
tomu tak. Do sběrného místa se dostanete tak, že
odbočíte z hlavní silnice u večerky Švrček do ulice,
a pak první možnou odbočkou doprava (cca po 100 m).
Jak to tam vypadá? Jedná se o oplocený prostor, ve kterém
jsou umístěné kontejnery na jednotlivé druhy odpadu.

Kontejnery jsou popsané. Z popisu je jasné,
co kam patří. Prosíme, abyste tyto pokyny
přesně dodržovali.
Co můžu ve sběrném místě odevzdat?
Plasty, sklo, železo, vysloužilá elektrozařízení, velkoobjemový odpad a biologicky
rozložitelný odpad ze zeleně.
Co ve sběrném místě odevzdat nemůžu?
Papír, stavební a demoliční odpad
a nebezpečný odpad.
Kdo může sběrné místo využít? Sběrné
místo
slouží
výhradně
občanům
a chatařům obce Kozlovice, případně podnikatelům zapojeným do systému
odpadového hospodářství obce. Dbejte
pokynů uvedených na kontejnerech. Děkujeme.

Sběrné místo, foto archiv obce
Sběrné místo je (bude) monitorováno
kamerovým systémem se záznamem.
Jaká je provozní doba sběrného místa?
Momentálně je přístup možný ve dnech
pondělí až sobota, v době 6.00 až 18.00
hodin. Pokud se „disciplína“ třídění nezlepší, bude ve sběrném místě obsluha
a provoz se omezí. To jistě nebude
zadarmo.

Sběrné místo, foto archiv obce

Podmínky ve sběrném místě se mohou
měnit, proto dbejte přesně pokynů, které
jsou uvedeny na banerech na místě.

Jak v obci třídíme a kolik odpadu vyprodukujeme? Podívejte se na graf — viz níže.

Starosta obce

Kozlovice
Sbíráme použité světelné zdroje
Upozorňujeme občany, že ve sběrném místě
„Za Vlčkovou stodolou“, je možno odkládat
kromě použitých velkých elektrozařízení,
malých elektrospotřebičů, televizorů a monitorů
k počítačům také použité světelné zdroje, jako
jsou zářivky, výbojky a žárovky všech druhů.
Sběr těchto použitých světelných zdrojů a jejich odvoz zajišťuje Obec Kozlovice smluvně
prostřednictvím firmy EKOLAMP s.r.o.

Změna jízdních řádů
od 15. 12. 2013 — úpravy
Jak jste již jistě zaznamenali, od 15. 12. 2013
došlo ke změnám jízdních řádů u přepravců
ARRIVA MORAVA a.s. a ČSAD Frýdek–Místek a.s.
Tito dopravci změnili u některých spojů časy
odjezdů, trasy, některé spoje byly zrušeny. To vše
v rámci projektu Optimalizace veřejné linkové
osobní dopravy v oblasti Frýdecko-Místecka.
Obci se na základě podnětů občanů podařilo
vyjednat tyto úpravy:
1) Linka č. 910380 společnosti Arriva Morava —
Ostrava — Frýdek–Místek — Frenštát pod
Radhoštěm — Rožnov pod Radhoštěm — H.
Bečva:
— spoj č. 12 — v 10.02 hod. od Kozlovice střed
— spoj č. 32 — v 10.35 hod. od Kozlovice střed
— spoj č. 16 — ve 12.01 hod. od Kozlovice střed
zastavují od 2. března 2014 na zastávce u Pily,
avšak pouze na znamení, tzn., že autobus
zastaví pouze v případě, kdy cestující projeví
zájem nastoupit, či vystoupit.
2) Linka č. 860324 společnosti ČSAD FM Kozlovice — Ostrava Kunčice NH
— spoj č. 2 od 2.března 2014 má nástupní
místo již od Kozlovice — Garáž ČSAD v 3,57 hod.
3) Linka č. 860301 společnosti ČSAD FM Kozlovice Pila — Kozlovice ČSAD
— na žádost o změnu času odjezdu školního
autobusu, spoje č. 9 na lince 860310 směr Kozlovice Pila — Kozlovice Garáž ČSAD odjezd
z 11.28 hod. na 11.48 hod. nám bylo přislíbeno,
že k úpravě času odjezdu dojde v červnových
změnách jízdních řádů.
OÚ — Tobolová
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Firma EKOLAMP s.r.o. v letošním roce vyplácí
nejlepším třem sběračům použitých světelných
zdrojů, v rámci svého motivačního programu,
mimořádné odměny. Jedná se o částky ve výši
20 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč. Zapojte se i Vy
do sběru těchto použitých světelných zdrojů, ať
neskončí někde v lese, nebo na louce, ale tam
kde patří, tj. u specializované firmy, která se
postará o jejich odbornou likvidaci. Hmotnost
sebraných světelných zdrojů se přepočítává na
1 obyvatele. Udělejte něco pro čistotu obce a zapojte se do soutěže „Nejlepší sběrač“.
OÚ — Tobola

Zpráva velitele výjezdové jednotky hasičů
Vprosinci loňského roku dostala naše jednotka od
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezskéhokraje
4 kusy radiostanic Matra. Tyto radiostanice pracují
v digitálním režimu, používají je profesionální jednotky hasičů, policistů a záchranářů. Hlavně díky
prostředkům z Moravskoslezského kraje a HZS,
se tyto radiostanice rozšířily i do jednotek SDH obcí.
Rok 2014 jsme jako předchozí roky začali
pravidelným školením jednotky. Osnovy na tato
školení každoročně aktualizuje a rozesílá
Generální ředitelství HZS ČR.
Začátkem března se jednotka dostavila na
stanici HZS ve Frýdku–Místku, kde absolvovala
výcvik ve vyhledávání osob v zakouřeném
prostředí se vzduchovými dýchacími přístroji.
V letošním roce naše jednotka vyjela ke
dvěma událostem. Jednalo se o požár
průmyslového objektu ve Frýdlantě a požár kontejneru na Hukvaldech.
I technika a technické prostředky potřebují
svou údržbu a drobné opravy, které si v rámci
možností provádí strojníci sami, a od začátku
roku již na nich odpracovali spoustu hodin.
Za odvedenou práci bych chtěl členům jednotky poděkovat.
Pavlát T., velitel JSDH Kozlovice

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku:
— letního azimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
— lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
— látek (minimálně 1m2)
— domácích potřeb — nádobí bílé i černé, skleničky
— vše nepoškozené
— peří, vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
— obuvi — veškerou nepoškozenou
— hraček — nepoškozené a kompletní
— menších funkčních elektrospotřebičů
Sbírka se uskuteční v pátek 11. dubna 2014 v době
9 —11 hod. a 15 — 17 hod. v zasedací místnosti
v přízemí OÚ Kozlovice. Věci prosíme zabalit do
igelitových pytlů či krabic.
OÚ Pustková

Kozlovice

10
Víme všichni,
kam máme volat v tísni?
Nedokážeme ovlivnit to, zda se staneme
účastníky dopravní nehody, požáru či jiné
události. Víte, jaké číslo máte v případě nouze
vytočit a kam se dovoláte?
V České republice jsou čísla tísňových linek
pevně stanovena. Jistě je většina z nás máme
v podvědomí, ale pro přehlednost si je nyní
připomeneme. V naší republice jsou zavedena
tzv. „národní“ čísla tísňového volání:
— 150......... hasičský záchranný sbor
— 155......... zdravotnická záchranná služba
— 156......... městská policie (je-li zřízena)
— 158......... Policie ČR
Dále je pak v naší republice zavedeno číslo:
— 112............„mezinárodní“ číslo tísňového volání
Toto mezinárodní tísňové číslo je určeno
především pro zahraniční návštěvníky naší
země, turisty, pro zahraniční studenty, cizince,
kteří na území naší republiky pobývají. V telefonních centrech pro příjem tísňového volání
112 pracují speciálně vyškolení operátoři, kteří
jsou schopni celkově vyhodnotit zprávu volajícího a okamžitě ji předat příslušným složkám
integrovaného
záchranného
systému.
V Moravskoslezském kraji jsme ještě o krok

napřed, poněvadž v Ostravě je v plném provozu
od prosince roku 2010 tzv. Krajské centrum
tísňového volání, kde na jednom pracovišti sedí
pohromadě operátoři všech tísňových linek. Na
toto pracoviště jsou směrována všechna
„národní čísla“ tísňového volání i tísňová linka
112 z území celého Moravskoslezského kraje
a číslo 156 pro Ostravu a okolí, ať už voláte
z pevného nebo mobilního telefonu.
Velmi důležité je, abyste při volání na tísňovou
linku dodrželi jednoduché zásady a operátorům
sdělili následující informace:
— vaše jméno a příjmení
— číslo telefonu, ze kterého voláte
— co se stalo, jaký je rozsah události
— kde k události došlo (adresa, popis místa,
popis dojezdu na místo)
— další informace podle pokynů operátora
Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou
zřízeny pro přijetí stavů nouze. Nezneužívejte je!
Vaše nezodpovědnost může mít za následek
oddálení pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují! Poučte o tom i své děti.
nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek– Místek
email: dalibor.kubatka@hzsmsk.cz

Skončení platnosti občanského průkazu
— kdy lze podat nejdříve žádost?
V letošním roce skončí doba platnosti občanských průkazů tisícům občanů správního obvodu Frýdku–Místku. Občané, kteří se dostavili
už v průběhu ledna nebo února na Magistrát
města Frýdku–Místku s úmyslem požádat o vydání nového občanského průkazu, ačkoliv doba
platnosti skončí např. v červenci, bohužel
neuspěli, přišli „příliš brzy“. Žádosti je možné
podat nejdříve 60 dnů (ideálně 30 dnů) před
skončením platnosti.
V případě vydání prvního občanského
průkazu v 15 letech je nutné podat žádost nejdříve
v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský
průkaz byl vydán bez správního poplatku
a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku
tak, aby se občan nedopustil přestupku.
Občané se zdravotními potížemi, kteří nemohou osobně navštívit úřad ve Frýdku–Místku,

mohou požádat o vydání nového občanského
průkazu přímo doma nebo v zařízení, kde se
toho času občan nachází (bez ohledu na adresu
místa jeho trvalého pobytu). V případě zájmu
o takovou službu volejte na tel. 558 609 455 nebo
558 609 458.
Také je možné, aby občané využili možnosti
objednávek na úterky a pátky v době od 8:00 do
13:00 hod., a to telefonicky na výše uvedená čísla
(jedná se o provizorní řešení k odbavení těch
klientů, kteří nechtějí nebo nemohou čekat
v úřední dny).
Úřední hodiny pro vyřízení občanského průkazu:
pondělí a středa 7:30 — 11:30; 12:15 — 17:00 hod.
čtvrtek 7:30 — 11:30; 12:15 — 15.00 hod.
OÚ—Pustková

Kozlovice

11

Tříkrálová sbírka 2014
Jako každoročně i v letošním roce proběhla na území obce Kozlovice Tříkrálová sbírka, kterou pořádala prostřednictvím pokladniček Charita Frenštát pod. Radhoštěm. Na území naší obce bylo
v letošním roce použito 25 pokladniček, do kterých bylo vybráno celkem 78 703 Kč.
Z jedenácti obcí, které se v rámci působnosti Charity Frenštát pod Radhoštěm sbírky zúčastnily,
byla nejvyšší částka vybrána v obci Kozlovice. Všem občanům, kteří přispěli na sbírku, patří dík
a může je hřát dobrý pocit, že přispěli na dobrou a potřebnou věc.
OÚ—Tobola

Informace z knihovny
Knihovna je stále navštěvovaným místem obce,
nejen občany našimi, ale také se zde zastaví mnoho
turistů, kteří navštíví naši obec a potěší je turistické
razítko s logem kozlovického kozlíka. V roce 2013 naši
knihovnu navštívilo celkem 4 674 lidí, což je opět více
než v loňském roce, a také více, než je obyvatel Kozlovic. Knihovní fond byl obohacen 477 novými
tituly ato jak znašeho knihovního fondu, tak izregionálního
fondu, takže v současné době máme 8195 svazků +
výměnný výpůjční regionální fond, který se obnovuje a je obohacením knižní nabídky. Je tedy z čeho
vybírat. Hojně jsou také vypůjčována periodika.
Oproti jiným knihovnám nebyl navýšen registrační poplatek. Je stejný jako v předchozích letech
— dospělí 50 Kč na jeden rok a děti 20 Kč.
V knihovně rovněž probíhají knihovnické akce.
Nejvýznamnější bylo Pasování prvňáčků dvou 1. tříd
na čtenáře knihovny. (Záznam si můžete prohlédnout
na kozlovických internetových stránkách Kozlovice.tv).
Hojná účast byla na besedách pořádaných knihovnou.
Každoročně probíhá vknihovně soutěž oNejpilnějšího
čtenáře z řad dospělých i dětí. Také se vyhodnocují
Nejčtenější tituly, jak z literatury pro děti a mládež, tak
i literatura pro dospělé.
Nejpilnějšími čtenáři v roce 2013 byli:
Dospělí
1. Kohutová Jana
2. Turková Dana
3. Pavlíčková Anna
4. Fojtík Miroslav
5. Martínková Vlasta
Děti a mládež
1. Tkáčová Barbora
2. Zpěvák Jakub

vypůjčeno 202 titulů
169 titulů
148 titulů
138 titulů
124 titulů
vypůjčeno 176 titulů
97 titulů

3. Mikulcová Dorota
90 titulů
4. Cibulec Denis
79 titulů
5. Krpcová Adéla
77 titulů
Nejčtenější tituly v minulém roce:
Dospělí
1. Přísaha
vypůjčeno 13×
Černá Jaroslava
2. Zlatá země
vypůjčeno 12×
Wood Barbara
3. Perlová koruna
vypůjčeno 11×
Černá, Jaroslava
4. Miluj svůj život
vypůjčeno 10×
Hay Louise
5. Dům Tibeťanky
vypůjčeno 9×
Frederica De Cesto
Děti a mládež
1. O mašince Tomáškovi
vypůjčeno 18×
2. Není král jako král
15×
3. Barry Trotter
11×
4. Pirátské příhody
10×
9×
5. Kluby tygrů

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vydala v letošním roce publikaci „Knihovny
moravskoslezského kraje v novém“ . I naše knihovna
je prezentována v této publikaci knihoven, protože
byla odborníky hodnocena jako jedna z nejhezčích
jak vybaveností, tak i svým interiérem, příjemným
prostředím pro návštěvníky. Je to hezká reprezentace naší obce.
Tak jako každoročně je měsíc březen vyhlašován
Měsícem čtenářů, v tomto měsíci jako vždy budou
prezentovány nové knihy jak naším fondem, tak i fondem regionálním. V knihovně také prodáváme různé
suvenýry a oděvy s logem obce.
Věřím, že i nadále se knihovna bude těšit vaší
přízni a čtení bude obohacením vašeho života.
Danuše Holubová, knihovnice

Připravované kulturní, sportovní a společenské akce
26. 3. 2014
28. 3. 2014
07. 4. 2014
11. 4. 2014
13. 4. 2014
19. 4. 2014
20. 4. 2014
10. 5. 2014

Večer s Miroslavem Donutilem
Drums To Fit
Bazar dětských věcí a oblečení
Prodejní výstava květin
Křížová cesta
Taneční party — Electrobones
Velikonoční diskotéka s karaoke
Po zarostlém chodníčku
— pochod
15. 5. 2014 Miroslav Donutil

16. 5. 2014
16. 5. 2014
31. 5. 2014
06. 6. 2014
14. 6. 2014
15. 6. 2014
20. 6. 2014
28. 6. 2014
13. 7. 2014
01. 8. 2014

Školní akademie — pro školu
Školní akademie
Dětský den
No Name — koncert
Náhradní termín — Dětský den
Koncert žáků Lenky Lepíkové
Beskydský pohár — skoky
Mini Cup 2014, Měrkovice — 225 let
Pastýři Na Mlýně
Letní večer s Trifidem
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Paragrafy bez paragrafů — 4. díl
Současná doba je velmi složitá a člověk se může bez vlastního zavinění, lépe řečeno bez toho, aniž by
si byl něčeho vědom, dostat do problémů. Často dochází k různým nedorozuměním i ve vztahu k nám
(obci). V článcích pod nadpisem „Paragrafy bez paragrafů“ se Vám budeme snažit zcela jednoduchou,
laickou formou vysvětlit některé postupy a pravidla ve vztahu obec, obecní úřad versus
občan a další postupy, o kterých by každý měl alespoň tušit, že existují. Vyhneme se
jakýmkoliv odkazům na čísla zákonů a paragrafů. Odborníci nechť prominou.

Dnešní téma: Územní plán obce
Územní plán stanoví základní koncepci
rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání („urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Hlavním cílem je
vytvoření podmínek pro rozvoj správního území
obce při respektování historického vývoje
zástavby a osídlení.
Jednoduše řečeno, územní plán je mapa,
která rozdělí území obce na jednotlivé plochy
a přesně definuje jejich možné využití. U každé
plochy definuje její hlavní využití, přípustné
využití a využití nepřípustné.
Jako příklad uvedu plochy „Smíšené obytné“.
Zde je:
Hlavním využitím — výstavba rodinných
domů, stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, nové stavby a zařízení pro
obchod s prodejní plochou do 400 m2,
stravování, ubytování, administrativu, veřejná
prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel,
zeleň veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť,
komunikace, parky …
Přípustným využitím — bytové domy, stavby
a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž negativní
účinky na životní prostředí nepřekračují limity,
stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat
pro vlastní potřebu, hromadné garáže, účelové
komunikace, nezbytné manipulační plochy,
oplocení, studny …
Nepřípustným využitím — hřbitovy, zahrádkové osady, nové stavby pro obchod s prodejní
plochou nad 400 m2, stavby a zařízení pro těžký
průmysl a energetiku, lehký průmysl, pro těžbu
nerostů, samostatné sklady…
Územní plán rozlišuje tyto další plochy:
rekreace rodinné, občanského vybavení — veřejné
infrastruktury, občanského vybavení

— sportovních zařízení, občanského vybavení
— hřbitovů, zemědělské — zahrady, zemědělské
— sadů a školek, smíšené výrobní a skladování,
specifické — skládek inertního dopadu,
prostranství veřejných, technické infrastruktury,
smíšené nezastavěného území, lesní, zemědělské, vodní a vodohospodářské a přírodní
— územního systému ekologické stability.
O pořízení územního plánu rozhoduje
zastupitelstvo obce a to buď z vlastního podnětu, nebo na návrh orgánu veřejné správy, nebo
na návrh občana obce, nebo na návrh fyzické
nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo
obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území
obce, nebo na návrh oprávněného investora.
Vlastní tvorba a zpracování územního plánu
je velmi složitá, drahá a zdlouhavá činnost, která
se přesně řídí příslušnými zákony a vyhláškami.
Jednou za čtyři roky se dělá revize, kde se konstatuje, zda ÚP vyhovuje nebo je potřeba jeho
změny či doplnění. Naše obec má územní plán
schválený v září 2011.
Ani zdaleka se mi nepodařilo problematiku
územního plánu dopodrobna popsat. Tímto
článkem jsem Vás chtěl hlavně upozornit na to, že:
Je velmi důležité, abyste se před koupí
pozemku, či zamýšlenou výstavbou vždy
seznámili s platným územním plánem. Vyhnete
se tak značným nepříjemnostem, či zklamání.
Ke změně jedné plochy na druhou se vyjadřuje
tolik orgánů a organizací, že skutečně se nedá
předvídat výsledek!
Územní plán je v papírové podobě k nahlédnutí na obecním úřadě, v elektronické podobě
na našem webu pod odkazem Obecní
úřad/Územní plán. Rádi vám poradíme, avšak
oficiální stanovisko vám může vydat jen Magistrát
města FM, odbor územního rozvoje a stavebního řádu.
Starosta obce

Kozlovice

13

Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, a co na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím
nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte Slávka
Vašendu na OÚ. Email: vasenda@kozlovice.cz, mobil 721 222 633, tel. 558 697 205.
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Prosba
Vážení spoluobčané, hledáme pamětníky,
kteří byli svědky nebo si pamatují na havárii
amerického letadla za ll. světové války dne 29. 8.
1944 na rozhraní obce Metylovice a Lhotky. Bylo
jedním z devíti letadel sestřelených toho dne při
náletu na Ostravu. Blíží se 70. výročí letecké

bitvy v Bílých Karpatech a případné fotografie
nebo předměty související s touto událostí
mohou obohatit vzpomínkové akce, které se
připravuji ve Zlínském kraji.
Jakékoli vzpomínky nebo informace prosím
sdělte na adresu: Jana Krpcová, Kozlovice 142
nebo na mobil 731 933 645. Děkuji.
Jana Krpcová

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.

Zápis č. 4 –2013 ze zasedání Zastupitelstva Obce Kozlovice konaného dne
12.12. 2013 v 17.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 7 občanů.
Jednání zastupitelstva zahájil a řídil pan
starosta. Uvítal všechny přítomné a konstatoval,
že je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se
usnášet.
Při zahájení jednání bylo přítomno 15 členů
zastupitelstva.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
— Proběhl povinný průběžný audit — přezkum
hospodaření pracovníky odboru kontroly
MSK s výsledkem: Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Zhodnocení letošního roku
Personální obsazení:
Obec zaměstnává 5 úředníků, 9 pracovníků tzv.
rychlé roty, jednu knihovnici, jednu uklízečku,
jednoho správce budov (ten má na starosti i organizaci všech kulturních a sportovních akcí
a správu sportovišť).
Provedené práce:
— Bylo zajištěno provozování obecního
vodovodu vč. kanalizace.
— Bylo zajištěno odpadové hospodářství
a koncem roku proběhlo výběrové řízení na
zajištění odvozu a likvidace komunálního
a velkoobjemového odpadu, které by mělo
systém zlevnit v řádu statisíců.

— Byl zajištěn chod a modernizace internetové
sítě kozlovice.net, internetových stránek
obce a facebooku.
— Byl zajištěn chod naší příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice v úzké součinnosti
s vedením školy.
— Byla prováděná údržba místních komunikací, zeleně, hřbitova a všech objektů
v majetku obce — nebytových i bytových
prostor.
— Byly prováděny práce v lesním hospodářství.
— Byl zajištěn chod knihovny.
— Byl zajištěn chod SRC (tělocvičen) a všech
ostatních sportovišť obce vč. jejich údržby.
— Je provozována nákladní automobilová doprava (Avie) a prováděny výkopové práce
naší technikou pro „cizí“ — objednávky od
občanů.
— Obec vlastní několik živnostenských listů
a koncesí.
— Na všechny mechanizmy (automobily, traktory, rýpadla, vysokozdvižný vozík, motorové
pily, sekačky, křovinořezy, …) jsou prováděny
požadované školení a přezkoušení.
— Byla zajištěna požární ochrana v obci — zajištěn chod jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce po materiální i personální
stránce.
— Byla provedena obnova vodovodního řádu
v celkové délce cca 1 km.
— Byla realizována manipulační plocha (chodník) na hřbitově — přístup ke klubovně
skautů a včelařů.
— Za přispění rozpočtu obce 1 mil. Kč byla
SSMSK zrealizována oprava komunikace do
Měrkovic.
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— Byly provedeny opravy a vysprávky několika
místních komunikací.
— Byla zrealizována splašková kanalizace
Lokalita Kubečka a dokončena kanalizace
směr Tichá.
— Oprava lávky u pana Pěluchy.
— Na budově OÚ byla provedena kompletní
výměna oken a venkovních dveří (vstupní
jsou automatické).
— V sále OÚ byla vyměněna podlaha jeviště vč.
povrchové úpravy a kompletní vymalování
jeviště černou barvou.
— Byly vymalovány všechny autobusové zastávky.
— Byl realizován projekt Brána Valašska (točna
naproti pily.)
— Bylo provedeno odvodnění základů ZŠ
z jižní strany.
— Do kuchyně ZŠ byl zakoupen konvektomat.
— Probíhají práce na projektové dokumentaci
— Navýšení kapacity ZŠ a MŠ.
— Na hřbitově byl natřen plot a upravena volná
hrobová místa.
— Na základně byla realizována montážní
jáma, automatická garážová vrata s novým
vjezdem, kompletní oprava oplocení celého
areálu vč. nátěru.
— Byl proveden nátěr plotů kolem vodojemů
a kolem skládky.
— Byla zakoupena žulová dlažba 400 m2
(500 ×300 × 50 mm) na realizaci chodníků na
hřbitově.
— Dvakrát proběhlo vítání občánků (finanční
příspěvek 3 tis. Kč), návštěvy u jubilantů,
pasování nových čtenářů, rozloučení s deváťáky, vernisáže galerie Na chodbě.
— Byl zajištěn rozvoz obědů důchodcům
a spolupořádána výroční schůze klubu důchodců s občerstvením a kulturním programem (účast přes 110 lidí).
— Byly přiděleny dotace spolkům, klubu důchodců, byli odměněni vedoucí dětských
kolektivů a členové výjezdové jednotky
hasičů.
— Obec organizovala Dětský den, Obecní
slavnost, Rozsvícení vánočního stromu
a spoluorganizuje MF Souznění a Vánoční
jarmark.

15
58/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0
Postup prací na projektu Navýšení kapacity
ZŠ a MŠ Kozlovice
Práce probíhají velmi intenzívně ve spolupráci
vedení obce — vedení školy — projektant.
Postupně bylo vypracováno a probráno několik
variant řešení. Nyní existují čtyři závěrečné varianty, z nichž každá má své výhody i nevýhody.
Jako nejlepší se jeví varianta 1, která řeší problém vestavbou a nástavbou stávající budovy
a varianta 2, která řeší přístavbu dvoupodlažní
kolem hlavní cesty, kdy obě třídy MŠ jsou
v přízemí vedle sebe. V obou případech je předpokládaná cena kolem 30 mil. Kč. Zastupitelé
dostali pracovní verzi studie se všemi variantami
v podkladech (elektronicky).
P. starosta: v případě varianty č. 1 — vestavby
a nástavby stávající budovy se jedná o časově
náročnou variantu, pracovat by bylo možno
pouze o prázdninách, při sundání střechy je
riziko, že přijdou vydatné deště a promáčí celou
budovu. Výhodou je, že nedojde k úbytku zeleného pozemku u školy.
U varianty č. 2 — přístavby by se mohlo stavět
i v době výuky. Až v budoucnu nebudou tak silné
ročníky, přístavba by se mohla využít k jiným
potřebným účelům. Bylo by třeba dovést sítě
a postavit novou kotelnu. Do debaty se zapojili
zastupitelé. V debatě zaznělo, že přístavbu by
bylo možno v budoucnu využít i jiným způsobem. V případě nástavby by zase zůstala zachována zahrada, ale budova by byla příliš
vysoká a architektonicky by zde nezapadla. Zastupitelé se neshodli na konkrétní variantě, proto
pan starosta navrhl, že si nechají ještě další
týden na detailní nastudování obou variant projektu a sejdou se na společné schůzce i s projektantem.
59/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
starosty ohledně projektu Navýšení kapacity ZŠ
a MŠ na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Pan Mgr. Lukáš Gola oznámil, že kontrolní výbor
se sešel 19. 11. 2013 a provedl kontrolu plnění
usnesení Rady obce č. 8-12/2013 a Zastupitel-
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stva obce č. 2–3/2013. KV nemá k těmto usnesením připomínky. Dále výbor probíral pronájem pozemků (usnesení č. 67/2003) a navrhl
zrevidovat toto usnesení a nastavit pravidla pro
pronájem pozemků. Vznesl i dotaz na aktuální
stav napojení jednotlivých domů na splaškovou
kanalizaci a postup prací na studii Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice.
Pan starosta uvedl, že rada již nájmy pozemků
probírala. Není to jednoduchá věc, ale i v návaznosti na nový Občanský zákoník budou
smlouvy postupně přepracovány, vč. nájmů.
Na novou kanalizaci je již napojeno cca 280
domů z celkového počtu 315 realizovaných
přípojek. Rovněž nejsou napojeny některé domy
na kanalizaci „starou“. Připravujeme seznam
všech nenapojených objektů (kde to technicky
lze) a dotyční budou dopisem vyzváni k urychlenému řešení. Možný postup, který může obec
uplatnit, je uveřejněn na obecním webu pod odkazem kanalizace.
Dotaz ohledně školy byl odpovězen v informacích starosty.
60/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy kontrolního výboru a vysvětlení
starosty na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0
2.2 Finanční výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi finančního
výboru panu Ing. Josefu Klímkovi, který konstatoval, že se finanční výbor sešel, vedli diskuzi
k účetním uzávěrkám, Ing. Klímek vše probral
i s ekonomkou obce p. Krpcovou. Členové FV
došli k závěru, že podklady, které nám obec
předkládá v tabulkách, jsou přehledné a nemají
k nim žádné dotazy ani připomínky.
61/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 15: 0 : 0
3. Kontrola rozpočtu — rozpočtové změny
Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu
k 30. 11. 2013. Pan starosta provedl výklad k jednotlivým položkám s tím, že na příjmové straně
přibyla nová položka dotace pro hasiče ve výši
111 700 Kč. Jedná se o přijatou dotaci
z Moravskoslezského kraje. Na straně výdajů
došlo k mimořádným výdajům, spojeným
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny ČR ve
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výši 45 642 Kč. Položka rezerv bude vyšší než
jsme plánovali.
Dále byl zastupitelstvu předložen návrh rozpočtových změn a doplnění rozpočtu o nové
položky a paragrafy. Po krátkém vysvětlení bylo
přijato následující.
62/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové změny v celkové výši 704 690 Kč dle
přiloženého návrhu, který je přílohou zápisu,
a zároveň pověřuje radu obce schvalováním
rozpočtových změn do konce roku 2013
v plném rozsahu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
4. Rozpočtové provizorium na rok 2014
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2014
budeme hospodařit podle provizoria — prozatím nemáme dostatek přesných podkladů.
Rozpočtové provizorium na rok 2014 je
navrženo ze zkušenosti minulých let ve výši 10
mil. Kč — běžný provoz obce — mzdy, energie,
plyn, PHM, údržba MK, PD, …, neinvestiční výdaje, investiční výdaje, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Kozlovice, splátky úvěrů a úroků.
63/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové provizorium na rok 2014 ve
výši 10 000 000 Kč.
Hlasování: 15 : 0 : 0
5. Prodej záměr prodeje a směna obecních
pozemků
5.1 Záměr prodeje — pan K.
Pan Ing. T. K. podal žádost o odkoupení části
obecního pozemku parc. č. 3955. Vzhledem
k tomu, že se v tomto pozemku nachází
splašková i dešťová kanalizace a zároveň je tato
parcela přístupovým místem k parcele
č.913/1(manželéM.), rada tento prodej nedoporučila.
64/2013 — Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s prodejem části obecní parcely č. 3955, k.ú. Kozlovice dle žádosti pana Ing. T. K.
Hlasování: 15 : 0 : 0
5.2 Směna pozemků — paní Ž.
Na minulém zasedání ZO byl předběžně záměr
směny schválený. Bylo vypracováno geodetické
zaměření skutečného stavu. Na základě tohoto
zaměření došlo k upřesnění žádosti o směnu.
Předmětem upřesněné žádosti o směnu by se
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měl stát pozemek paní Ž. parc. č. 771/3 — 1345 m2
a obecní pozemky parc. č. st. 193/1 (90m2), st.
193/5 (10 m2), 4171 (82 m2), 2696/8 (282 m2),
2696/6 (242 m2) a 193/3 (12 m2).
65/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny pozemků a budovy stodoly. Předmětem
směny ze strany obce je dle nově vyhotoveného
GP č.1502–112/2013 ze dne 10. 12. 2013 parc.
č. st. 193/1 (90 m2), st. 193/5 (10 m2), 4171(82
m2), 2 696/8 (282 m2), 2 696/6 (247 m2), 193/3
(12 m2) a objekt stodoly, vedený v evidenci majetku pod názvem „stodola č. p. 39“. Celková
výměra pozemků směnovaných ze strany obce
činí 723 m2. Předmětem směny ze strany paní Ž.
je parc.č. 771/3 (1 345 m2).
Hlasování: 15 : 0 : 0
5.3. Prodej pozemků — pan J.
Na druhém letošním jednání ZO byl schválen
záměr prodeje částí obecních pozemků parc.
č. 1668/1, 4095/13 a 4095/39 k. ú. Kozlovice
panu J. Proběhlo geodetické zaměření za přítomnosti obce a byl vypracován geometrický
plán na náklady kupujícího. Cena byla
schválená dle schválené metodiky na
200+90+90+50+20=450×0,7=315 Kč/m2. Obec si
ponechala přístup k potoku po obou stranách
zdejšího mostu.
66/2013 — Zastupitelstvo obce ZO schvaluje
prodej obecních pozemků parc.č. 1668/1 díl „a“
(53 m2), parc.č. 4095/39 díl „b“ (88 m2) a parc.
4095/13 (13 m2) dle GP 1490–137/2013 vyhotoveného Ing. Markétou Smelíkovou. Cena
315 Kč za m2.
Hlasování: 13 : 2 : 0
5.4. Prodej pozemků — nabídka pan S.
Na minulém jednání zastupitelé odložili rozhodnutí o žádosti pana S. o koupi pozemku parcela
č. 2890/19 z důvodu jeho nepřítomnosti (omluvil
se, nemohl se dostavit).
Zastupitelé obdrželi podklady k nabídce
Ing. S. na odkoupení obecního pozemku
v lokalitě Fojtíková. Cena za pozemek činí 990
880 Kč (1126 m × 880 Kč/m2). Ing. S. se dostavil
a uvedl, že hlavním důvodem koupě sousedního
pozemku je skutečnost, že nechce mít z této
strany souseda. Hodlá na pozemku vysadit sad
nebo postavit hospodářskou budovu. Prezentoval 4 návrhy úhrady pozemku, a to:
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— uhradit 750 tis. Kč a po dobu pěti let poskytovat každým rokem naší škole finanční dar
ve výši 50 tis. Kč
— uhradit 700 tis. Kč a po dobu tří let poskytovat
každým rokem naší škole finanční dar ve výši
100 tis. Kč
— uhradit 700 tis. Kč a 250 tis. Kč jednorázový
dar škole
— uhradit celou částku s tím, že by zvážil další
sponzorování školy.
Dále uvedl, že za penězi, které by poskytl škole,
chce vidět konkrétní účelovost.
Pan starosta řekl, že je velmi nebezpečné rušit
naše stanovená pravidla, cena pozemku je dána
a obec se bude držet nastolené linie prodeje.
Navíc má obec s tímto pozemkem v případě, že
by se neprodal, určité záměry. Na tomtéž se po
krátké diskuzi shodli všichni zastupitelé.
Pan S. po vyslechnutí všech argumentů podal
ústní žádost o odkoupení pozemku parc.
č. 2890/19, k.ú. Kozlovice v plné výši, tedy za
cenu 990 880 Kč.
67/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
obecního pozemku parcela č. 2890/19, výměra
1126 m2 manželům Ing. J. a A. S . Cena 880
Kč/m2. Nad rámec kupní ceny bude uhrazena
částka za rezervovaný příkon elektro 16 000 Kč
(jistič 32 A).
Hlasování: 15 : 0 : 0
6. Obecní vodovod
6.1.Fond obnovy vodovodů a kanalizací
Na prvním zasedání letošního roku schválilo zastupitelstvo tzv. Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací. Z tohoto plánu vyplývá,
že by obec měla ročně vázat prostředky v hodnotě 1,57 mil. Kč na postupnou obnovu
vodovodu. Výše těchto prostředků vyplývá
z odhadnuté opotřebovanosti vodovodu a jeho
ocenění daného vyhláškou, kterou bylo nutné
splnit.
Postupnou obnovu bude obec provádět vlastními pracovníky (v převážné většině). V letošním
roce byla provedena obnova v délce cca 1000 m.
Jednalo se o reprezentativní vzorek, pro ohodnocení skutečně potřebných prostředků na 1m
obnovy. Kopalo se v zahradách, vjezdech, na zelené louce a v místní asfaltové komunikaci.
Z celkové délky provedené obnovy a vy-
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naložených finančních prostředků vyplývá, že
jsme schopni 1m realizovat přibližně za cca 900 Kč,
a ne, jak ukládá vyhláška při zpracování plánu financování obnovy, cca 2 000 Kč. Zároveň se
ukázalo, že vodovod není až v tak špatném stavu,
jak by mělo jeho stáří odpovídat. Navíc se
průběžně po celou dobu existence vodovodu
prováděly jeho opravy i výměny dílčích částí
potrubí a armatur. Při tempu obnovy 1 km ročně
bychom zvládli vyměnit celý vodovod zhruba za
20 let, což jeho stáří ani stav nevyžaduje.
Vázat prostředky v plné výši, jak byly vypočteny
v Plánu financování obnovy, se jeví v závislosti
na dalších nutných investicích obce (např.
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ) nemožné a dle výše
uvedeného především nepotřebné.
Zastupitelé se s problematikou sami dopodrobna
seznámili, jak bylo dohodnuto na minulém ZO.
68/2013 — Obec nezřídí samostatný peněžní
fond na obnovu vodovodu a kanalizace. Při
schvalování rozpočtu ZO vždy rozhodne o výši
prostředků na obnovu pro daný kalendářní rok.
Prostředky použité na obnovu vodovodu budou
v účetnictví evidovány tak, aby bylo možné jejich použití doložit a prokázat. Eventuální
zůstatek prostředků na konci roku bude převeden do nespecifikovaných rezerv.
Hlasování: 15 : 0 : 0
6.2 Nákup vodovodního řádu
V lokalitě Jarošova — směr Říčky jsou soukromé
stavební parcely. Původně měla tuto lokalitu
„zasíťovat“ realitní kancelář, která ovšem toto
neprovedla a majitele parcel dostala do nemilé
situace. Majitelé parcel vybudovali na své
náklady všechny potřebné sítě — mimo jiné
i vodovod. Každý z nich přispěl cca 200 — 250
tis. Kč. Na provozování vodovodu nemají
oprávnění, a proto se obrátili na obec. Vodovod
nám nabízejí. Jedná se o cca 430 m hlavního
řádu. Vodovod je proveden dle našich zvyklostí
a je zkolaudovaný. Vodovod vlastní 8 majitelů —
fyzických osob. Obec s darováním z lidského
hlediska nesouhlasí anavrhla tuto stavbu odkoupit.
Po krátké diskuzi se zastupitelé shodli a kupní
cenu stanovili ve výši 20 % z předpokládaných
nákladů ( v případě, že by ho pořizovala obec
svépomocí). Takovýto vodovod by obec vybudovala cca za 400 tis. Kč. Návrh kupní smlouvy
vypracoval Mgr. Szkandera (právník obce) a byla
přiložena jako podklad pro dnešní jednání.
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69/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
nemovitého majetku — vodovodního řádu dle
kolaudační souhlasu k užívání stavby vodního
díla vydaného Magistrátem města FM, odborem životního prostředí a zemědělství pod
č.j. MMFM 1 12194/2013. Název díla: Prodloužení vodovodu v k.ú. Kozlovice v části
Jarošova umístěného na pozemcích parc.
č. 640/13, 4131, 640/1, 600/2, 3945/2,
3939,528/9, 528/27, 528/23 k.ú. Kozlovice.
Kupní cenu ZO stanovuje na částku 80 tis. Kč
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 14 : 1 : 0
7. Sběrný dvůr — dotace
Obec provozuje sběrný dvůr (za hřbitovem
— tzv. Vlčkova stodola). Lidé tento dvůr hojně
využívají, ale ne všichni třídí odpad do určených
nádob a celkové prostředí neodpovídá současným požadavkům technickým ani estetickým.
Proto se obec rozhodla požádat o dotaci z programu OPŽP. Předmětem žádosti je část stavební
— zpevněná plocha, oprava střechy stodoly,
oplocení, automatická brána. Dvůr bude vybaven kompletním potřebným zařízením
— kontejnery, kamerový systém, vč. nákladního
automobilu pro svoz odpadu. Celková cena
cca 7 mil. Kč. Předpokládaná dotace cca 90 %.
Navrženou koncepci, vč. rozpočtu, zastupitelé
obdrželi v podkladech.
Rada obce před časem schválila podání žádosti
o dotaci na realizaci projektu Sběrný dvůr Kozlovice. Není ovšem zcela jasné, zda nebude
potřeba i schválení zastupitelstvem.
70/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o dotaci s programu OPŽP,
prioritní osa 4 — Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží, část 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
na projekt Sběrný dvůr Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0
8. Různé
8.1 Zpráva kontrolního výboru SMOPO
ZO byla předložena zpráva kontrolního výboru
SMOPO za rok 2012.
71/2013 — Zastupitelstvo obce bere zprávu
kontrolního výboru SMOPO o provedených
kontrolách hospodaření svazku za rok 2012 na
vědomí.
Hlasování: 15 : 0: 0

Kozlovice
8.2 Dopis SBD Frýdlant nad Ostravicí
Zastupitelé obdrželi dopis SBD Frýdlant k problému chodníků kolem bytovek (za rest. U Váhy),
které byly probírány na minulém ZO.
72/2013 — Zastupitelstvo obce bere dopis SBD
Frýdlant nad Ostravicí na vědomí. Celá záležitost již byla projednána na minulém ZO.
Hlasování: 15 : 0: 0
8.3 Vyřazení MK z evidence — Valašská cesta
Zastupitelstvu byla předložena opětovná žádost
manželů Ž. ohledně opravy tzv. Valašské cesty.
Rozhodování o opravách obecních cest (MK
a účelových komunikacích) patří do kompetence rady. Zastupitelstvo už svůj názor podalo
na minulém jednání.
Vzhledem k tomu, že předmětná komunikace
byla v minulosti zařazena do evidenčního
seznamu tzv. místních komunikací, měla by tato
cesta splňovat určité technické podmínky. Komunikace slouží jen jako cesta turistická apřístupová
k polním pozemkům. Nevede k žádnému obydlí
na katastru obce. Vzhledem k tomu, že
v dohledné době nedojde k její opravě tak, aby
parametrům MK vyhovovala, navrhuje rada
obce, aby byla z evidenčního seznamu MK
vyřazena a přeřazena mezi účelové veřejně
přístupné komunikace, na které jsou kladeny
zcela jiné nároky.
Pokud se v budoucnu cesta opraví, může být zařazena zpět mezi MK. Tento převod nezpůsobí
nikomu žádné omezení v přístupu.
Přítomný žadatel o opravu komunikace — p. Ž.
řekl, že mu připadá nefér, že se problém přesouvá a obec se chce vyhnout zodpovědnosti.
Chtěl po p. starostovi vysvětlení, jakým způsobem obec rozhoduje o zařazení komunikací
do plánu oprav za jednotlivé roky. Pan starosta
odpověděl, že každým rokem se vyčlení
v rozpočtu částka na opravy komunikací a rada
vybere komunikace podle potřebnosti. Žádosti
není potřeba psát opakovaně. Stav komunikací
je nám dobře znám. Opravu Valašské cesty jistě
v budoucnosti provedeme, ale nechceme nic slibovat dopředu. Obzvláště v době, kdy nás čeká
výstavba školy.
73/2013 Zastupitelstvo obce souhlasí
s vyřazením části místní komunikace (tzv.
Valašské cesty) parc. č. 4007/1 v úseku od obecního vodojemu po katastr obce Kunčice pod
Ondřejníkem z evidenčního seznamu MK
a přeřazením mezi komunikace účelové
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veřejně přístupné. Pověřuje starostu, aby
provedl příslušné kroky.
Hlasování: 14 : 0: 1
8.4 Diskuze
Člen rady pan Libor Král navrhl schválení finanční odměny panu Ing. M.T. a panu L.Č.. Jako
důvod uvedl dlouhodobě vykonávané činnosti,
které jsou nad rámec povinností starosty, či
místostarosty. Jedná se zajištění chodu internetové sítě kozlovice.net (již 10 let), kompletní
servis webových stránek obce vč. facebooku,
zajištění provozování obecního vodovodu
(nepřetržitě) a všech činností s tím souvisejících.
Zastupitelé tento návrh podpořili.
74/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní
dar Ing. M.T., bytem Kozlovice za práci
a přínosné aktivity pro obec spočívající
v dlouhodobém zabezpečení provozu internetové sítě kozlovice.net, aktualizaci a tvorbě
webu, facebooku obce, tvorbu fotoarchivu obce
a provozování obecního vodovodu.
Hlasování: 14 : 0: 1
75/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní
dar panu L.Č., bytem Kozlovice za práci
a přínosné aktivity pro obec spočívající
v dlouhodobém zabezpečení provozu obecního
vodovodu a vypracování Plánu obnovy
vodovodů a kanalizací obce.
Hlasování: 14 : 0: 1
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnil i pan
C. ml., syn pana Ing. P. C., spolumajitele
pozemků kolem cesty ke skokanským můstkům.
Majitelé těchto pozemku k nim chtějí vybudovat na vlastní náklady vodovod. Tento
vodovod by vedl i přes obecní pozemky, které
bude obec směňovat s paní L. Ž. Paní Ž. předběžně přislíbila, že v budoucnu nebude stavbě
bránit. Rovněž stavebním úřadem ve F–M jsme
byli ujištěni, že ve změně majitelů pozemku
i parcelních čísel v průběhu stavebního řízení
nevidí problém.
Pan Doležal se zajímal o využití kontejneru na
rostlinný odpad. Pan místostarosta odpověděl,
že lidé kontejner využívají dostatečně, i když
občas se v něm najde i něco, co tam nepatří.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve
20.50 hodin, poděkoval všem za účast.
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Zápis č. 1—2014 ze zasedání Zastupitelstva Obce Kozlovice konaného dne
20.1.2014 v 17.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Nepřítomni: 1 člen omluven (Ing. Josef Klímek)
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané.
Jednání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta.
Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se
usnášet.
1. Schválení projektu příhraniční spolupráce
Starostu obce oslovil starosta slovenské obce
Strečno Bc. Dušan Štadáni s žádostí o vzájemnou spolupráci v projektu přeshraniční
spolupráce. Obec Strečno je přibližně stejně
velká jako naše obec. Strečno chce podat žádost
o dotaci z evropských fondů na projekt
Přeshraniční kulturní vzájemnost a potřebuje
partnera na české straně. Do projektu budou zapojeny naše soubory Valašský vojvoda, Valášek,
Dechová hudba a divadelníci. Bude se jednat
o vzájemné návštěvy s vystoupením. Soubory ze
slovenské strany vystoupí příští rok na Obecní
slavnosti a na MF Souznění. Podrobný popis
celého projektu je součástí žádosti o dotaci.
4/2014 — Schválení projektu přeshraniční
spolupráce
a) předložení žádosti o finanční příspěvek
v rámci výzvy Operačního programu
přeshraniční spolupráce SR—ČR 2007—13
za účelem realizace projektu „Přeshraniční
kulturní vzájemnost“, jehož cíle jsou
v souladu s platným územním plánem obce.
b) zabezpečení realizace projektu po schválení
žádosti o nevratný finanční příspěvek;
c) financování projektu ve výši 10% z celkových
oprávněných výdajů na projekt, tj. ve výši
529,50 eur.
Hlasování : 14 : 0 : 0
2. Projekt Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice
V průběhu posledních týdnů se intenzivně
pracuje na studii Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice, kterou ZO schválilo. Bylo rozpracováno
několik variant vestavby, nástavby a přístavby.

Kozlovice
Byla prověřena i možnost samostatné výstavby
školky na její zahradě a školy jako nástavby.
Proběhly dvě pracovní schůzky zastupitelů za
účasti projektanta a vedení školy. Především na
základě názoru vedení školy se zastupitelé ve
většině shodli na variantě přístavby školy na
školní zahradě (podél hlavní cesty).
5/2014 — ZO schvaluje jako nejvhodnější variantu řešení nedostatečné kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice přístavbu stávající základní školy
(podél hlavní silnice) na obecních pozemcích
parc. č. 2918/1 a 2918/3 k.ú. Kozlovice.
Hlasování : 11 : 2 : 1
3. Diskuze — různé
3.1 Odměna za výkon neuvolněného člena
zastupitelstva
Nařízením vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12.
2013 se mění vládní nařízení č. 37/2003 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. 1.
2014 jsou stanoveny maximální měsíční
odměny a příplatky za výkon funkce podle
přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
Při souběhu funkcí se odměny pro jednotlivé
kategorie ve schválené výši sčítají.
Zastupitelstvo schvaluje částky odměn s účinností od (nejlépe 1. 2. 2014, nelze zpětně od 1. 1.
2014, ale nejdříve od data jednání zastupitelstva).
6/2014 – ZO schvaluje částky odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení
vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013 v plné
výši s účinností od 1. 2. 2014.
Hlasování : 14 : 0 : 0
3.2 MAS Pobeskydí — schválení členství
V současné době se MAS Pobeskydí připravuje
na nové programové období, je proto potřebný
souhlas obce se zařazením jejího správního
území do působnosti MAS Pobeskydí pro období 2014— 2020. Tím bude mít naše obec
možnost (i spolky a organizace) žádat o dotace.
7/2014 — ZO schvaluje zařazení správního
území obce Kozlovice do území působnosti
Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmového
sdružení právnických osob (IČ: 71212612) na
období 2014—2020.
Hlasování : 14 : 0 : 0

Kozlovice
3.3 Diskuze
Pan Cviček vznesl dotaz k bodu 3.2 MAS
Pobeskydí, které obce se zapojí, kdo může žádat
dotaci.
Pan starosta: Stávající členové jsou patrní z webu
MAS Pobeskydí. Obecně jsou členy — obce,
sdružení obcí, společenské organizace, ale
i podnikatelské subjekty. Ti všichni tak budou
moci o dotace žádat. Prozatím ještě není způsob
čerpání ani výše prostředků známá.
Pan Konečný: od změny jízdních řádů nestojí
některé spoje na zastávce U pily.
Pan starosta: požádal pana Konečného, aby žádost o změnu formuloval písemně. Jinak změny
jízdních řádů již řešíme — dle připomínek
občanů. Rovněž je v řešení možnost místní dopravy na trase Kozlovice — FM. To bude ovšem
záležet na Magistrátu města FM a Krajském
úřadu MSK, jestli to bude finančně výhodné. Je
dohodnuto jednání ve spolupráci s obcí
Palkovice.
Pan Krpec: kolik nás stojí dotace autobusové dopravy o sobotách, nedělích a o svátcích?
Pan starosta: Dotace je součástí schváleného
rozpočtu a činí cca 270 tis. Kč ročně.

Informace ze zasedání rady obce
ze dne 30. 12. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Žádost o finanční příspěvek a bezplatný
nájem sálu (karneval — farnost)
03. Smlouva o dílo na tvorbu GIS v roce 2014
(Digis)
04. Žádost o zřízení nn přípojky po pozemcích
obce (opakovaná žádost Ešner)
05. Úprava rozpočtu — rozpočtové změny

ze dne 13. 1. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Program na podporu spolkové činnosti
v obci Kozlovice — aktivit v oblasti sportu,
kultury a využití volného času na rok 2014
03. Odměna za zabezpečení chodu internetové
sítě kozlovice.net
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04. Žádost o finanční příspěvek na publikaci
„Bobří stopou“
05. Žádost o finanční příspěvek (záchranná
stanice Bartošovice)
06. Dotace na zajištění dopravní obslužnosti
(Arriva, ODIS)
07. Žádost o přidělení obecního bytu
08. Zřízení nového světelného bodu
09. Nákupy drobných zařízení pro potřeby obce
10. Plán práce na rok 2014 — podklad pro návrh
rozpočtu
11. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice

ze dne 10. 2. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Návrh rozpočtu obce na rok 2014
03. Výběrové řízení — žula (zpevněné plochy
hřbitov)
04. Výběrové řízení — oprava části střechy Základny
05. Vybavení kanceláře účetní (kanc. č. 3)
06. Reklamace střechy velké tělocvičny SRC
07. Smlouva v ČRTV — kozlovice.tv
08. Nový web obce
09. Chodník horní konec (nad křížem)
10. Smlouva o umístění veřejné telekomunikační sítě (Telefónica)
11. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti
(ČSAD FM)
12. Peněžní dar

ze dne 5. 3. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili 4 členové rady
Omluven: pan Libor Král
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Smlouva a dodací podmínky — pitná voda
03. Smlouva a dodací podmínky — splašková
kanalizace
04. Nový kronikář obce
05. Sběrné nádoby na textil
06. Smlouva s UDI Morava — řešení dopravní
obslužnosti (MHD)
07. Žádost o přidělení obecního bytu
08. Darování sochy Kříže
09. Smlouva o způsobu užívání místní komunikace — těžba dřeva
10. Inventarizační zpráva za rok 2013
11. Rozpočet ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o. na rok
2014

MF Souznění a jarmark, foto archiv obce

Fotozpravodaj

MF Souznění a jarmark, foto archiv obce

Kozlovice
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MF Souznění a jarmark, foto archiv obce
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MF Souznění a jarmark, foto archiv obce

Kozlovice
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Výroční schůze Klubu důchodců

MF Souznění a jarmark

Výroční schůze Klubu důchodců

Výroční schůze Klubu důchodců

foto archiv obce
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Ze života školy
Co se děje ve škole
1. Základní škola
• Pro žáky 7. ročníku jsme v prosinci uspořádali
přednášku „Než užiješ alkohol, užij svůj
mozek“. Téma této přednášky bylo dáno již
svým podtitulem — nebezpečí alkoholu pro
děti. Žáci se dozvěděli, jak může být tato
droga nebezpečná pro jejich organizmus,
a také jak tomuto nebezpečí předcházet.
Tento
program
zajišťovala
lektorka
společnosti SANANIM o. s.
• Žáci 8. a 9. tříd navštívili Střední odbornou
školu a Střední odborné učiliště Kopřivnice.
Prohlédli si odborné učebny školy, dílny učiliště,
byli informováni o možnostech středoškolského studia a o učebních oborech. V praktické části exkurze pod odborným dohledem
pracovali na PC v programu AutoCAD 3D
a v dílně si každý sestavil a spájel elektronickou stavebnici Ruletu, kterou si pak mohli
vzít domů.
• Pro žáky 1. — 6. třídy jsme připravili projektové dopoledne zaměřené na zásady první pomoci. Tento program byl připraven
studentkami SŠ zdravotní a týkal se všech
oblastí první pomoci, kterou mohou zvládnout děti vlastními silami.
• Díky zapojení školy do projektu ČVUT zaměřeného na popularizaci vědy a výzkumu se
ve škole mohli setkat žáci 8. a 9. třídy s mořeplavcem Ing. Petrem Ondráčkem, CSc. Známý
jachtař a námořní kapitán vyprávěl o krásách
i úskalích, které mořeplavce na lodi potkají,
i o tom, jak se na moři vyrovnává se samotou.
• Pro děti 1. — 5. ročníku jsme v lednu připravili
setkání se známým ilustrátorem dětských
knih Adolfem Dudkem, který dětem humorně
povídal o své práci a naučil je, jak může být
snadné nakreslit i zdánlivě složité obrázky.
Celou besedu zpříjemnil spoustou soutěží,
vtipů a společným kreslením s vybranými
dětmi. Na závěr p. Dudek ochotně rozdával
autogramy do knížek, památníčků, na čela
i na ruce. Takže se možná některé maminky
doma divily, proč jsou děti tak krásně zmalované.
• V lednu jsme pro žáky školy připravili dvě
veselá divadelní představení Divadélka pro

školy z Hradce Králové: „Písnička pro draka“
pro mladší děti a „Divadlo nekouše“ pro starší
děti.
• Žáci 9. A připravili pro své mladší spolužáky
KARNEVAL — princezny, čarodějnice,
skřítkové, kovbojové a další roztodivné
postavičky tančily, zpívaly, soutěžily a všichni
se výborně bavili.
• Jako každý rok, i letos, přišli do naší školy kozlovičtí myslivci vyhodnotit sběr kaštanů pro
lesní zvěř. Pro všechny děti, které se zúčastnily, měli připraveny hodnotné ceny a sladkosti.
• Pro žáky 1. — 5. třídy se uskutečnila beseda na
téma prevence zubního kazu, kterou vedli studenti zubního lékařství. Děti se dověděly např.
z jakých částí se skládá zub, jak vzniká zubní
kaz a jak mu předcházet. Každý zjistil, jestli
používá správný zubní kartáček a jestli si umí
správně čistit zuby.
Soutěže:
• V krajském kole soutěže Sapere — vědět, jak
žít obsadilo družstvo žáků 5. A třídy ve složení
Tereza Krpcová , Tereza Pustková a Anna
Hlisnikovská 1. místo v krajském kole a postupuje do celostátního finále v Praze.
Výborného výsledku dosáhlo i družstvo
starších žáků ve složení Jakub Lepík (6. A),
Petra Pustková (9. A) a Sára Kokešová (8. A),
které obsadilo v krajském kole 3. místo.
• V soutěží pořádané telekomunikační katedrou ČVUT postoupili Veronika Bražinová (9.
B), Ondřej Blažek (9. B) a Jan Rosinský (9. B)
do celostátního finále v Praze.
• V okresním kole matematické olympiády
dosáhli vynikajícího úspěchu žáci 5. třídy:
1. místo v okresním kole obsadila Karolína
Šáchová a úspěšnou řešitelkou také byla Anna
Hlisnikovská. Pěkných výsledků rovněž
dosáhli: Natálie Stonavská, Adéla Krpcová,
Jana Vašendová a Jan Téma. V kategorii Z9
reprezentovali školu Petra Pustková (9. A),
Marie Boráková (9. B) a Jonáš Stonavský (9. A).
• V celostátní soutěži „Finanční gramotnost“
obsadilo družstvo našich žáků ve složení
Kristýna Olšovská (9. B), Jana Vyvialová (9. B)
a Adam Moščák (9. B) 1. místo v okresním
kole, v krajském kole obsadili 6. místo.
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• V letošním 11. ročníku astronomické
olympiády, kterou pořádá Česká astronomická
společnost pro žáky základních škol a studenty gymnázií, máme zástupce v krajském
kole. S největším ziskem bodů postoupili žáci
Vojtěch Dudek (9. A) a Petra Pustková (9. A).
• V okresním kole olympiády z českého jazyka
reprezentovala školu Veronika Bražinová (9. B)
a v olympiádě z anglického jazyka Jana
Vyvialová (9. B).
• V internetové soutěži „Zlepši si techniku“
uspělo a získalo cenu již několik žáků — Patrik
Mališ (9. A), Jakub Lepík (6. A), Martin Tofel (6.
A), Veronika Pustková (6. A), Aneta Sobotíková
(9. A).
• V obvodním kole recitační soutěže obsadil
Hynek Pindel (1. B) 2. místo v kategorii žáků
1. tříd a Natálie Křenková (3. A) postoupila ve
své kategorii do okresního kola.
• Školní kola soutěží:
— Mladý Demosthenes, ve které se žáci II.
stupně předvedli ve svých komunikačních
dovednostech s monologem na libovolné
téma, byla v kategorii 6. — 7. tř. nejlepší
Anežka Tabachová (7. A), v kategorii 8.
— 9. tř. Jana Vyvialová (9. B);
— Pythagoriáda, ve které si žáci ověřili své
matematické dovednosti, byli nejúspěšnější
Karolína Šáchová (5. A) a Filip Krpec
(6. A);
— Loutnička, soutěž ve zpěvu, byli nejlepší:
Hynek Pindel (1. B), Yannick Rokyta
(3. A), Natálie Stonavská (5. A) a Sára
Kokešová (8. A);
Při zápisu do 1. třídy bylo přijato 53 dětí
— ve školním roce 2014/2015 budou tedy
otevřeny 2 první třídy. Moc se na nové žáky školy
těšíme.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Kozlovice

Zápis do 1. třídy, foto archiv škola

Myslivci ve škole, foto archiv škola

Tak si tu žijeme, foto archiv škola
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Rada rodičů
Všichni členové Rady rodičů jsou vždy nově
voleni začátkem školního roku na prvních třídních schůzkách. Tito zástupci jednotlivých tříd
celoročně působí jako zprostředkovatelé mezi
rodiči svých tříd, vedením školy a učiteli. Na
schůzích se projednávají aktuální problémy
týkající se školní výuky, provozu školy a ostatní
záležitosti, které rodiče zajímají. Pro školní rok
2013/2014 se vybírá jednorázový roční
příspěvek, který byl schválen a činí 300 Kč za
každé dítě navštěvující MŠ a nejstaršího žáka
navštěvující ZŠ. Kromě běžné činnosti se Rada
rodičů podílí i na organizaci dvou významných
akcí. „Den obce“ už proběhl v září 2013
a v květnu se bude pořádat „Den dětí“ , který je
naplánován na 31. 5. 2014. Na tuto připravovanou akci srdečně zveme všechny rodiče i jejich děti.V loňském roce 2013 jsme díky těmto
akcím mohli přispět základní škole na vybavení
cvičné kuchyňky nádobím, dále jsme zaplatili
předplatné 2 časopisů pro I. stupeň a samozřejmě
jako každý rok přispíváme na různé kulturní
a sportovní akce a s tím spojené i odměny.
V listopadu 2013 byl zvolen a jednohlasně
schválen Radou rodičů nový předseda p. Martin
Pavliska. Všem důvěrníkům patří poděkování za
aktivní spolupráci. Odkaz na informace Rady
rodičů můžete nalézt na školních internetových
stránkách.
Jana Vašendová

Setkání se sovou, foto archiv školy

Maškarní bál, foto archiv školy

2. Mateřská škola
Rok 2103 je za námi
a máme tady nový rok 2014.
Přestože nám počasí k zimním
radovánkám
moc
nepřeje, v naší mateřské škole
se rozhodně nenudíme.
Počátkem února navštívili předškoláci obecnou školu, aby pak při zápisu do základní školy
měli možnost porovnat, jak se děti učily dřív
a jak jsou vybaveny školní třídy dnes.
Nejradostnější a dlouho očekávanou akcí byl
maškarní bál, spojený s divadelním představením. Děti předvedly širokou škálu masek,
ať už vypůjčených, nebo maminkami doma zhotovených. Neobvyklým zážitkem bylo setkání
s živou sovou. Od její chovatelky jsme se
dozvěděli, čím se živí, kde hnízdí, a další zají-

Obecná škola, foto archiv školy
mavé informace. Někteří odvážlivci si ji dokonce
mohli i pohladit. Také letos se 28 našich dětí
zúčastnilo pětidenního lyžařského kurzu, který
proběhl v Dětském lyžařském parku na Bílé.
Teď už se jen těšíme, že se s letošní zimou
rozloučíme tradičním vynášením ,,Mařeny“
a přivítáme tak jaro.
Zuzana Sucháncová

Kozlovice
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Kulturní a sportovní život obce
Z činnosti Klubu důchodců Kozlovice
Tak jako každý rok předkládáme členům KD
účty ze své činnosti, učinili jsme tak i 4. 12. 2013
na výroční členské schůzi za účasti 105 členů KD
a ostatních důchodců nad 70 let.
Při zajišťování schůze nám byl i tentokrát
nápomocen OÚ — díky. Rok jsme zakončili
vánočním posezením 30. prosince za účasti 36
členů ve velmi příjemné atmosféře.
V lednu 2014 členky KD navštívily bazén ve
Lhotce U Fandy, kde si prověřily svou zdatnost
v plavání a bowlingu. V únoru jsme absolvovali
přednášku spisovatelky Jaroslavy Černé, autorky
děl — Ohnivá královna, Perlová královna,
Anežka a král a jiné. Na březen plánujeme
návštěvu Dolních Vítkovic, kde v roce 1998
skončila těžká průmyslová výroba a o několik let
později bylo území prohlášeno Národní kulturní
památkou a Evropským dědictvím. I nadále
pokračuje cvičení žen a kurz ručních prací.

Pozvánka na výstavu „Radek
Zdražil — kresby uhlem“
Přijďte se podívat na výstavu kreseb uhlem,
která se koná od 27. 2. do 28. 5. 2014 v galerii „Na
chodbě“, v prostorách obecního úřadu v Kozlovicích. Je zde vystaveno 10 obrazů, jejichž autorem je Radek Zdražil z Měrkovic. Všechny zde
vystavené obrazy jsou nakresleny uhlem. Tento
kreslící nástroj je výjimečný a mnohdy podceňovaný. Co lze uhlem vytvořit, můžete vidět právě
na této výstavě. Naleznete zde i něco málo o autorovi a rovněž něco málo vyšlo 18. 3. v Deníku.
Za možnost upořádat tuto výstavu autor děkuje
Obci Kozlovice a především lidem, kteří se
o takové akce zasluhují.
Celé autorovo dílo můžete rovněž vidět na jeho
webových stránkách www.kresby-uhlem.cz.

Další akce:
Humanitární sbírka 11. 4. od 9—11 a 15—17 hod.
Zájezd do Polska 23. 4.
Budeme potěšeni vaší účastí na našich akcích.
Klub důchodců — Benová

Pokrmášek, foto archiv obce

Vernisáž, Radek Zdražil — kresby uhlem, foto Edita Golová

Kozlovice

32
Hasičský bál SDH Měrkovice
I v Měrkovicích proběhla plesová sezóna, a to
v pátek 10. 1. 2014 v pohostinství Ve Dvoře. Jelikož se jednalo o hasičský bál, pořadatelem tedy
byli dobrovolní hasiči z Měrkovic. V letošním
roce hasiči více zainvestovali do výzdoby, do
tomboly a do zábavného programu. Dle dobré
účasti hasiči soudí, že to v žádném případě
nebyla marná investice. Jelikož šlo o první ples
v sezóně 2014, přilákala tato akce i novináře
z Deníku, kde články o tomto plese vyšly ve třech
vydáních. Hasičský bál v Měrkovicích je již
tradiční akcí, ale bohužel se jaksi zapomnělo
počítat kolikátou. Vzhledem k tomu, že má
v letošním roce sbor v Měrkovicích 65. výročí
svého založení, pak to bude jistě něco kolem
šedesátky. Ale jestli se najde někdo, kdo zná
přesný počet, pak budeme jen rádi.
Starosta SDH Měrkovice Radek Zdražil

SDH Měrkovice, foto Marek Cholewa

Informace z Včelí farmy
Určitě jste v minulém zpravodaji zaznamenali
úspěch kozlovických včelařů v podobě vítězství
v dotačním programu Prazdroj lidem. Všechny
získané finanční prostředky budou v průběhu
letošního roku investovány do budování Včelí
farmy.
Chtěli bychom, aby farma nebyla určena pouze
pro včelaře, ale aby se z ní stalo místo setkávání
odborné i laické veřejnosti. Rádi přivítáme
rodiče s dětmi, pro které
bude vybudován malý
herní koutek s houpačkou
a skluzavkou.
V současné době
finišujeme s projektem
„Sledování života včel“,
na který jsme získali dotaci z programu O2 Think
Big. Zprovozňujeme online HD kamerový
přenos ze včelího úlu. Ke sledování včel bude
určen také prosklený úl. Po testovacím provozu
bude na obecních stránkách uveřejněn odkaz,
kde budete moci sledovat online přenos.
O dalším dění na včelnici vás budeme informovat v příštím zpravodaji, a také na našich webových stránkách www.kozlovice-vcelari.cz.
Mgr. Lukáš Gola

Kamerový úl, foto Stanislav Ulčák

Včelí farma, foto Stanislav Ulčák

Kozlovice
Další pěvecká sezóna ve Valášku
Na startu roku 2014 jsme v DFS Valášek
tradičně bilancovali, abychom si shrnuli
dosažené pěvecké úspěchy v roce loňském. Ten
se totiž našim zpěvákům více než vydařil.
Vzpomeňme na 5 zástupců Valášku v 2. kole
pěvecké soutěže Zpěváček 2013 a následné
umístění dvou děvčat v nejlepší dvacítce
finálového celorepublikového kola. Letošní
ročník 2014 je ovšem opět „rozehraný“ velmi
nadějně. Do 2. regionálního kola bylo z 20
postupujících v soutěžní kategorii hned 5
z Valášku a věřme, že to nebyl postup konečný.
2. kolo a následně celorepublikové finále se
uskuteční na začátku dubna (po uzávěrce
Zpravodaje), resp. v půlce května, a zájemci o lidovou píseň tedy naleznou všechny aktuální informace a výsledky na našich webových
stránkách www.valasek–kozlovice.cz.
Důkazem toho, že se o našich zpěváčcích hovoří
ve folklorním světě pouze kladně a že je o ně
zájem, je zajisté pozvání natočit si studiově dvě
písně s profesionálním hudebním tělesem
BROLNem (Brněnský rozhlasový orchestr
lidových nástrojů). V pátek 14. 2. 2014 se tedy
Sára Kokešová a Anežka Tabachová vydaly do
Brna, kde natočily písně: Sára — Mamičko,
mamičko + Za vodu, za cestu a Anežka tyto
písně: A před volnym stoja + Vyletěla holubička.

Skauti
Náš skautský oddíl Nashuro se začátkem
nového roku šťastně usadil ve své nové klubovně
a jsme rádi, že se nám na tomto místě podařilo
vytvořit příjemné prostředí k našemu téměř každodennímu scházení. V dubnu nás čeká kolaudace s malým programem připraveným jak
námi vedoucími, tak dětmi.
Po letošní registraci členů můžeme s hrdostí
říct, že naše počty rok od roku narůstají. Oproti
minulému roku nám přibylo 24 dětí. Letos
máme tedy registrovaných celkem 72 členů,
z toho 54 mladších osmnácti let.
Od nového roku jsme zatím stihli pár družinových akcí, jako jsou třeba výpravy do Beskyd
a přespání družiny B 52. V březnu nás čeká
výprava pro všechny světlušky a vlčata, v dubnu
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Holkám tímto přeji, aby se jim letos podařilo obhájit loňská umístění a aby únorové natáčení
nebylo poslední v jejich pěvecké kariéře.
Petra Prašivková

1. kolo Zpěváček 2014 všichni z Valášku postupují,
foto archiv souboru

doposud největší středisková víkendovka, na
které se zase po dlouhé době sejdou všechny
věkové kategorie okolních oddílů. V dubnu
v rámci Dne země připravujeme pro žáky kozlovické školy ekologicky zaměřený program.
Květen bude letos patřit Závodu světlušek
a vlčat, kde se pravidelně prověřují dovednosti
potřebné pro život (řešení krizových situací,
zdravověda, práce s informacemi nebo
manuální zručnost). Je to taky skvělá příležitost
poznat nové skauty ze svého okolí. Po delší době
se starší skauti a skautky zúčastní akce Kapka
— humanitární akce pro podporu transplantace
kostní dřeně. Na benzinových pumpách budou
za příspěvek nabízet umytí oken. V červenci,
jako každý rok, vyrážíme na letní stanový tábor
(letos opět v Růžďce), na který už se všichni moc
těšíme! Skauting nás totiž baví ☺.
Jana Harabišová — Čove

Kozlovice
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B—52 na jedné z výprav
foto Vojtěch Tkáč

Naše nejčerstvější skautské přírůstky, foto Tereza Tkáčová

Mladí hasiči
Zimní schůzky mladých hasičů probíhaly
především v hasičské zbrojnici. Byly zaměřeny
na zábavu, pohyb, vzdělávání, a v neposlední
řadě probíhala příprava na soutěž — Hadicovou
a uzlovou štafetu. Ta proběhla 8. března v areálu
Hasičského záchranného sboru F-M, a jak již
název napovídá, skládala se ze 2 částí — spojování hadic a vázání uzlů. Letos zde byla
konkurence veliká — soutěže se zúčastnilo 32
sborů. Mezi nimi i naši mladší žáci, kteří poskládali 2 družstva a umístili se na 6. a 8. místě.
Starší žáci vybojovali 6. a 9. místo.
Ve středu 12. března měly děti možnost
seznámit se blíže s první pomocí. Navštívila je
paní Ludmila Pavlátová, ředitelka Střední
zdravotnické školy F–M, a spolu se svými studenty názorně ukázala, jak se při krizových situacích zachovat — například při poranění
horních i dolních končetin, při zástavě dechu,
jak člověka uvést do stabilizované polohy a jiné.
Mladí hasiči měli možnost si vše vyzkoušet,
k dispozici byla i figurína na nácvik resuscitace.
Kateřina Toflová

Mladší žáci na soutěži, foto Zbyněk Pěkník

1. pomoc, foto Anna Kociánová

Kozlovice
Sladké odměňování
Již tradičně okolo pololetního vysvědčení
předali i letos zástupci myslivců převážně sladké
odměny dětem za nasbírané kaštany. Za sběr
kaštanů a žaludů v celkovém množství přes půl
tuny bylo odměněno 22 sběraček a sběračů.
Letos nejlepšími byli: Marek Janák z I.A — 53 kg,
Matěj Jarotek z II.A — 44 kg a slečna Lenka Kociánová z II. B třídy, která nasbírala 40 kg. I když
množství nasbíraných kaštanů a žaludů nepředstavuje rozhodující část předkládaného krmiva
pro spárkatou zvěř, jedná se o dobré zpestření
jejich „jídelníčku“, a to myslivci umějí ocenit.
Vedle převážně čokoládových, kaloricky
nevhodných odměn, myslivci předali i drobné
upomínkové předměty, jejichž část poskytla
Obec Kozlovice. Myslivci děkuji zejména panu
učiteli Jiřímu Brusovi, který vždy přesně vede
evidenci sběru a organizuje vyhodnocení.
Rovněž panu školníkovi, který kaštany do
převzetí skladuje a hlídá.
V sobotu odpoledne 22. 3. 2014 jsme spolu
s čestnými hosty zhodnotili na výroční členské
schůzi končící hospodářský rok. Letošní „zimanezima“ byla zatím ke zvěři i k myslivcům na
rozdíl od vlekařů „šetrná“. Na prahu jara, které je
současně prahem nového mysliveckého roku,
chci jako každoročně poděkovat za pochopení
adobrou spolupráci zejména vlastníkům honebních
pozemků a zemědělcům, kteří na nich hospodaří.
Rovněž děkuji za dobrou spolupráci zástupcům
obecních úřadů v Palkovicích a v Kozlovicích.
Všem příznivcům myslivosti a přírody vůbec přeji
hezké jaro, léto…
Václav Cviček, myslivecký hospodář MS Kozlovice

Zveme Vás na návštěvu
sportovišť SRC Kozlovice
V březnu je volná velká tělocvična v sobotu od
14 do 19 hodin, malá je volná jen v neděli od 11
do 14 hodin. K uvolnění hodin dojde v dubnu
a zejména v květnu, kdy se podle zájmu
návštěvníků upraví provoz a sníží se tak počet
návštěvních dnů. Venkovní hřiště SRC Kozlovice
je připraveno a postačí se jen objednat. Při
návštěvě si klíče od kurtu vyzvedněte ve Večerce
Švrček (u školy), zapíšete se do návštěvní knihy
a zaplatíte. Ceny se řídí Ceníkem 1/2008. Permanentku na nejméně 10 vstupů a další informace
k provozu vyřizuje pan Vašenda. Aktuální rozvrh
hodin si můžete prohlédnout na stránkách
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http://www.kozlovice.cz/src_calendar.htm.
Rolujte dolů a postupně se vám budou nabízet
rozvrhy tělocvičen a venkovního hřiště.
Kliknutím na jméno v rozvrhu se odkaz otevře
a nabídne vám začátek a konec vstupu této
osoby. Měsíce pak posunujte šipkami vlevo nad
rozvrhem.
Objednávky sportovišť zadávejte u pana
Slávka Vašendy na telefonním čísle 721 222 633
nebo s předstihem emailem na adrese
vasenda@seznam.cz.
Slávek Vašenda

FC KOZLOVICE — MUŽI
Ani jsme se nenadáli a už tady máme fotbalové jaro. Všechna naše družstva se pilně
připravovala a teď bude záležet na tom, jak své
úsilí zužitkují v soutěžních utkáních. Naši muži
kombinovali tréninky v terénu s tělocvičnou
a herní část probíhala na turnaji ve Frýdlantu
n.O. Bohužel nebyly do uzávěrky zpravodaje
odehrány všechny zápasy. Z odehraných byly
dva vítězné a tři porážky. V tabulce to stačilo na
průběžné čtvrté místo.
Dorost se kromě tréninku účastnil také krajské
zimní ligy. Kluci nezopakovali loňskou finálovou
účast, ale přesto podávali kvalitní výkony
a postup jim těsně unikl. Žákovský tým spojil
přípravu s Brušperkem, kde máme pět hráčů na
střídavý start. Hrají zde krajský přebor a účastnili
se kvalitně obsazených turnajů.
Všechny naše přípravky hrají průběžně krajskou
halovou zimní ligu. U této kategorie musíme
opět poděkovat za spolupráci a podporu všem
rodičům a trenérům. Opravdu jde o velmi
záslužnou a odpovědnou činnost. Snažíme se
také vylepšovat zázemí klubu a celého areálu.
Po opravě venkovních toalet, laviček a výměně
dveří přichází na řadu další fáze výměny oken.
V tomto ohledu je třeba zmínit velkou zásluhu
Jardy Herota.
Pokud se nám podaří zajistit finanční
prostředky, což není nic jednoduchého, chtěli
bychom postupně opravovat oplocení, které je
v zoufalém stavu.
Chtěl bych také upozornit všechny, kteří si
pletou travnatou plochu „za Kovárkou“ se
závodní dráhou pro auta a motorky, že údržba
a opravy po jejich nájezdech také něco stojí.
Zatím jen upozorňuji !!!
www.fc-kozlovice.cz
Chýlek Radomír — předseda FC
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Příprava do jarní části volejbalové sezóny aneb „CAP CUP“ 2014
Dne 22. 2. 2014 se konal již čtvrtý ročník
volejbalového turnaje žen s názvem „CAP CUP“.
Tento turnaj je tradiční přípravou na jarní část
mistrovské volejbalové soutěže žen. První místo
z předchozího ročníku obhajovaly volejbalistky
Kozlovic proti týmům z Metylovic, Raškovic, Svinova a letošním nováčkem z Polanky nad Odrou.
Systém turnaje byl každý s každým na dva hrané
sety. Obhajoba nebyla pro domácí volejbalistky
vůbec jednoduchá, protože nastupovaly bez
zraněné hlavní smečařky Aleny Bednářové.
Smůly ale nebylo stále dost. Hned v prvním setu
úvodního zápasu proti soupeři ze Svinova se
zranila další stabilní hráčka základní sestavy
Hanka Vyvialová. Oslabení o další smečařku
domácí lehce zneklidnilo a vyvedlo z koncentrace — důkazem je „zbytečná“ prohra prvního
setu. Po menší rošádě mezi herními pozicemi
v týmů, který čítal z šesti hráček čtyři nahrávačky, přece jen domácí soupeřky v druhém setu
zdolaly, a stav utkání skončil remízou 1:1. Po
velmi vyrovnaných zápasech, které byly
okořeněny dlouhými výměnami a povedenými
akcemi jak na síti, tak v poli, přišla prohra nad
Raškovicemi 2:0, zlepšení nálady v podobě výhry
2:0 nad Metylovicemi a zasloužené vítězství nad

Polankou nad Odrou. Právě vítězství nad
Polankou n. O. bylo důkazem, že se domácí
volejbalistky sehrály, nic nevzdaly a bojovaly do
posledního míče. Odměnou jim byl útok na
stupně vítězů. O tom, že to byl velice vyrovnaný
turnaj plný zvratů v pořadí, svědčí to, že jak mezi
1. a 2. místem, tak mezi 3. a 4. místem
rozhodovalo skóre. První místo velmi těsně
o několik míčů získaly volejbalistky ze Svinova,
2. místo Raškovice a na 3. místě se nakonec
umístily domácí volejbalistky těsně před favorizovanou Polankou, která přišla o umístění
„na bedně“ právě posledním prohraným zápasem s Kozlovicemi. Každý zúčastněný tým byl
po zásluze odměněn věcnými cenami od našich
sponzorů, kterým patří velký dík. Celý turnaj
probíhal ve velmi přátelském duchu všech
nadšenců volejbalu a taky všech diváků, kteří
přišli podpořit tento sport. Poslední velmi cenou
odměnou nám bylo poděkování vedoucích
družstev s dovětkem „OZVĚTE SE ZA ROK
ZASE!“.
Hned týden na to se kozlovickým volejbalistkám
rozjela mistrovská soutěž KP II. třídy žen. Po
úspěšné podzimní části přezimovaly místní
volejbalistky na 1. místě, tak je opět čekal

Kozlovice
nelehký úkol, hlavně s ohledem na jejich marodku.
Na první zápas volejbalistky zajížděly na horkou
půdu do Frýdlantu n. O. a obdržely tam drtivou
porážku 3:0, 3:0. Soupeřky je přehrávaly ve všech
herních činnostech a po zásluze zvítězily. Bilanci
si však domácí zlepšily hned další týden na
domácí palubovce proti Palkovicím. Menší
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zaváhání přišlo jen v prvním setu, ale dál
už soupeřky k ničemu nepustily. Kozlovice
— Palkovice 3:1, 3:0. Další zápasy nás čekají
v dalších týdnech a budeme potřebovat povzbudit!

Bojový pokřik kozlovických volejbalistek, foto Magdaléna Krpcová

Závěrečné foto všech účastníků turnaje, foto Magdaléna Krpcová

Martina Bednářová

Kozlovice
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Inzerce
Sdělení lékárny
1. dubna letošního roku to bude šestnáct let, co existuje v Kozlovicích lékárna.
Až do počátku loňského roku jsem byla přesvědčena, že vše bude dobré, dokonce lepší.
Bohužel nemoc zkomplikovala život nejen mi, ale posléze i Vám všem. Mozková příhoda
ovlivnila mou práci a rok trvalo, než jsem se uzdravila a začala pracovat naplno. Proto
mi dovolte, abych Vám všem poděkovala za Vaši trpělivost a velikou shovívavost. I všem
těm, kteří se na mne zlobili, děkuji, že to nedávali najevo. Pro mne to bylo dlouhé a těžké
období, proto laskavost všech Vás pro mne znamenala hodně. Děkuji všem
s přesvědčením, že vše bude opět v pořádku.
Alena Tomanová

Firma BML les s.r.o.
Provádí těžbu dřeva, přibližování,
úklid klestů a zalesňování

•
Vykupuje veškerou dřevní hmotu
za hotové po dohodě

•
V případě zájmu
volejte
na 773 568 225
nebo piště na
Luda.Micka@seznam.cz

Kozlovice

I do Kozlovic přišlo jaro, foto Stanislav Ulčák
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