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číslo 1

březen 2008

zdarma

fotopel

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám opět dostává Zpravodaj
a vzhledem k tomu, že se jedná o první vydání
v tomto roce, dovolte mi, abych Vás všechny
především seznámil s tím, co budeme (nebo
chceme) letos v obci dělat.

4Na úřední desce visí návrh rozpočtu na
rok 2008, který musí ještě schválit zastupitel-

stvo, přesto však odráží naše letošní plány.
A zde jsou:
1. Dokončení, zkolaudování a uvedení do provozu Sportovně rekreačního centra Kozlovice
— dovybavení tělocvičny (branky, koše, badmintonové stojany, stojany na volejbal…);
— vybavení šaten (botníky, věšáky,…);
— plot (ochranné sítě kolem nového venkovního hřiště);
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— vybavení nové knihovny — informačního
centra (regály, nábytek, dětský koutek,…);
— dovybavení fitcentra (zrcadla);
— dovybavení šaten v nástavbě jídelny;
2. Obecní vodovod
— nový hlavní řád v lokalitě Červenka;
— tlaková stanice — posílení vodovodu Měrkovice;
— propojení Chýlek — Felkl (horní konec),
zlepšení tlakových poměrů;
3. Autobusové zastávky
— kryté stání „Na Vrchovině“ (Měrkovice);
— kryté stání „Ve Dvoře“;
— rekonstrukce AZ „U Pily“;
4. Chodníky, parkoviště, místní komunikace
— napojení chodníku parkoviště před rest.
U Viléma po novou tělocvičnu;
— chodník a parkovací stání před školní zahradou;
— oprava MK (Adamec, Meduna);
5. Základní škola
— sanace jižní strany (odkopání, nop. fólie,
struska, odvodnění);
6. Budova čp. 370
— rekonstrukce vytápění;
7. Budova čp. 356
— rekonstrukce provozovny holičství;
8. Inovace a technické vylepšení internetové
sítě.
9. Nákup nosiče kontejneru za traktor.
10. Projektové dokumentace
— splašková kanalizace;
— Brána Beskyd — točna u pily a prostor před
mostem ze směru od Myslíka;
— chodníky — od OÚ směrem na dolní konec
(tam kde je hotová kanalizace);
— lokalita Fojtíková dokončení stavebního povolení;
— vodovod lokalita Červenka;
— vodovod — tlaková stanice;
— rekonstrukce MŠ a zahrady;
— sběrný dvůr;
— střecha hasičárny;
— obecní úřad;
— dokončení změny územního plánu;
11. Příprava druhého (dopracovaného) vydání publikace Kozlovice — dědina valašských
vojvodů. V příštím roce naše obec oslaví již 715.
výročí svého vzniku.

Kozlovice
4Za dva nejdůležitější úkoly považujeme
uvedení do provozu komplexu Sportovně rekreačního centra a kvalitní zpracování projektové
dokumentace splaškové kanalizace obce. Na
úhradu ceny dokumentace jsme podali žádost
o dotaci (odhadovaná cena PD je 1.800 tis.Kč!).
Finančně velmi náročné bude rovněž vybavení nové knihovny, která by zároveň měla sloužit i jako informační centrum s prodejem reklamních a propagačních předmětů.
4 Řady zaměstnanců obecního úřadu se

rozrostly o pana Jaroslava Vašendu, který má na
starosti správu budov a správu sportovišť. Dále
se bude podílet na zajišťování kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných
(nebo podporovaných) obcí.
Zároveň jsme vypsali výzvu (výběrové řízení)
na obsazení pracovního místa referenta v samostatné a přenesené působnosti obce Kozlovice (úředníka). Stručná charakteristika náplně
práce: mzdová agenda, personalistika, fakturace, agenda vodného, vedení agendy hrobových
míst, matriční činnost a ostatní práce spojené
s výkonem samostatné a přenesené působnosti
obce Kozlovice. Bližší informace uvnitř Zpravodaje, na úřední desce a internetu.

4Kozlovický internet. Na základě technických jednání jsme došli k závěru, že po úpravách (se stávající technologií klientů) bude
možné dosáhnout rychlosti cca 512 kbit/s.
Technické opatření bude řešit především průchodnost páteřní sítě a musíme zvýšit počet
připojovacích bodů. Na tato opatření jsou v rozpočtu vyčleněné prostředky.
4Protože se množí stížnosti na volně pobíhající psy, žádám všechny majitele, aby si svá
zvířata řádně zabezpečili a předešli tak nepříjemnostem v případě odchytu (cca 2 tis. Kč).
V této souvislosti upozorňuji na platnost obecně závazné vyhlášky: Vyhláška o zákazu volného pobíhání psů, drůbeže a ostatního domácího zvířectva. Předem děkuji za zjednání nápravy.
V Kozlovicích dne 28. 2. 2008
Ing. Miroslav TOFEL, starosta obce
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Zprávy z obce
Oznámení o vefiejné v˘zvû ã. 1/2008 obce Kozlovice
Starosta obce Kozlovice podle § 6 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších změn a doplňků, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa referenta v samostatné a přenesené působnosti
obce Kozlovice (úředníka) zařazeného do Obecního úřadu Kozlovice. Stručná charakteristika
náplně práce: mzdová agenda, personalistika,
fakturace, agenda vodného, vedení agendy hrobových míst, matriční činnost a ostatní práce

spojené s výkonem samostatné a přenesené
působnosti obce Kozlovice. Předpokládaný nástup 1. července 2008. Poslední den podání přihlášek na toto pracovní místo je 4. duben 2008.
Úplné znění Veřejné výzvy č. 1/2008 obce Kozlovice je uveřejněno na Úřední desce Obecního
úřadu Kozlovice v přízemí budovy Obecního
úřadu čp. 343, a současně je výzva uveřejněna
na internetových stránkách obce Kozlovice
www.kozlovice.cz, na elektronické úřední
desce.
Ing. Miroslav Tofel, starosta

STATISTIKA DAT OBYVATEL OBCE KOZLOVICE
ke dni 31. 12. 2007
Počet obyvatel celkem

2 873

Místní část Kozlovice
Muži
Ženy
Děti do 15 let
— Chlapci
— Dívky
Místní část Měrkovice
Muži
Ženy
Děti do 15 let
— Chlapci
— Dívky

2 660
1 116
1 146
398
203
195
213
85
102
26
12
14

Počet narozených
Počet zemřelých
Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených
Počet sňatků

31
26
46
40
14

Nejstarší občanka paní Ludmila Vašendová,
Kozlovice č. 228 — 101 let
Nejstarší občan pan Vilém Fojtík, Kozlovice,
Měrkovice č. 745 — 93 let

STATISTIKA DAT OBYVATEL OBCE KOZLOVICE V GRAFECH
ke dni 31. 12. 2007
Celkem
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Dorostenci od 15 do 18 let
Občané 18—60 let
Starší 60 let
Možní voliči

2873
1416
1457
424
124
1709
616
2321

Průměrný věk

Datum narození
nejstaršího

Datum narození
nejmladšího

39,40
38,24
40,53

19. 06. 1906
04. 05. 1914
19. 06. 1906

25. 12. 2007
25. 12. 2007
15. 12. 2007

46,51

19. 06. 1906

19. 12. 1989
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Co vás mÛÏe nebo musí zajímat…
Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme.
Poplatek ze psa do 31. 3. každého kalendářního roku. Držitel psa je povinen přihlásit jej do 15 dnů
od následujícího dne po vzniku poplatkové povinnosti, která vzniká dovršením 3 měsíců věku psa.
Poplatek za odpad je splatný do 30. 4. a do 31. 10. kalendářního roku.
Vodné musí být zaplaceno do 31. 5. kalendářního roku. Cena vodného činí 15 Kč/m3, cena
stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 21 Kč/m3.
Nájem hrobového místa — od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m2/rok. Za služby
je stanovena úhrada paušální částkou — jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob
100 Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka
za nájem hrobového místa za 1 rok.
Velkoobjemový odpad
Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou zařízení pro shromažďování odpadů. (Za domem čp. 1 bývalé Fojtství — před sběrnou železného šrotu).
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat
Beton
Cihly
Taška a keramické výrobky
Zemina a kamení
Stavební materiály na bázi sádry (nesmí být znečištěny nebezpečnými látkami)

1 t/200 Kč
1 t/150 Kč
1 t/150 Kč
1 t/150 Kč
1 t/170 Kč
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Nabídka prací a mechanismů
Občané mohou využít nabídku obce na různé práce za následující ceny: traktor s vlečkou včetně obsluhy — 450 Kč/hod., výkopové práce s UNC 750 včetně obsluhy — 500 Kč/hod. výkopové práce s Komatsu včetně obsluhy — 750 Kč/hod. Doprava nákladním automobilem Daewo
Avia — 1 km/19 Kč, doprava multikárou 1 km/16 Kč, podrobnější informace Ceník č. 1/2007
obce Kozlovice a internetové stránky.
Využíváte právních služeb obce Kozlovice?
Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního
úřadu v Kozlovicích vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od 16.00 do 18.00 hod.
V roce 2008 budou konzultace v termínech: 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.,
1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 30. 12.
Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2008 jednou za čtrnáct dnů vždy ve středu od 14.00 do 14.45
hodin v přízemí budovy Obecního úřadu v Kozlovicích (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9.,
1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.
Poruchy na veřejném osvětlení
Hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na tel. čísla: 558 434 384 nebo 731 196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně p.
Lumír Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012).
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných
jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku–Místku. K objednávce slouží Stravovací SENIOR
kupón. Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 100 druhů hotových sterilovaných jídel uvedených na zadní straně Stravovacího SENIOR kupónu vždy dvě jídla — jedno
ze sloupce A, druhé ze sloupce B. Cena jednoho jídla se zvyšuje od 1. ledna 2008 na 32,50 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami) v době od 8.30—9.30 hodin, odběr a placení od 13.00—14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel na 1. pololetí 2008
objednávka
pátek
07. 03. 2008
odběr a placení
pondělí
10. 03. 2008
objednávka
pátek
04. 04. 2008
odběr a placení
pondělí
07. 04. 2008
objednávka
pátek
02. 05. 2008
odběr a placení
pondělí
05. 05 .2008
objednávka
pátek
30. 05. 2008
odběr a placení
pondělí
02. 06. 2008
Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

Pan Biely (âSAD) potvrdil novû zfiízenou autobusovou zastávku
Fr˘dek–Místek, Místek, poliklinika od 2. 3. 2008, a to:
na lince č. 860 301 pro spoje č. 7 (8.01) — 9
(9.07) — 11 (11.33) — 17 (12.36) — 47 (13.35) —
27 (14.23) — 25 (14.33)
na lince č. 860 324 pro spoje č. 29 (10.15) — 9
(14.40) — 49 (14.42)

V závorce jsou uvedeny odjezdy autobusů ze
zastávky Frýdek, autobusové nádraží, což
v praxi znamená + 2 až 3 minuty na zastávce
Místek, poliklinika.
Za OÚ Palkovice — Stanislav Harabiš

Kozlovice
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Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
16. 03. 2008 … Putování křížovou cestou
29. 03. 2008 … Revival festíček
27. 04. 2008 … Před filipojakubskou nocí Na
Mlýně
10. 05. 2008 … Po zarostlém chodníčku, 27.
ročník
30. 05. 2008 … Mezinárodní turnaj přípravek
ve fotbale
31. 05. 2008 … Mezinárodní turnaj přípravek
ve fotbale
31. 05. 2008 … Den koní spojený s aukcí koní.
07. 06. 2008 … Dětský den
22. 06. 2008 … 20. ročník Beskydského poháru
ve skocích na lyžích
28. 06. 2008 … Mini Cup 2008
05. 07. 2008 … Fichtl day
19. 07. 2008 … Immortal shadows fest vol. 11
25. 07. 2008 … Westernové závody
26. 07. 2008 … Westernové závody
26. 07. 2008 … Pastýři na mlýně

27. 07. 2008
15. 08. 2008
23. 08. 2008
23. 08. 2008
13. 09. 2008
05. 12. 2008
17. 12. 2008
20. 12. 2008
26. 12. 2008
10. 01. 2009
10. 01. 2009
17. 01. 2009
31. 01. 2009
07. 02. 2009
13. 02. 2009
21. 02. 2009

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Westernové závody
Memorial Radovana Boráka
Dětský den v Měrkovicích
Open air fest vol. 9
Obecní slavnosti
Mikuláš Na Mlýně
Adventní koncert
Souznění 2008
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Hasičský ples
Myslivecký ples
Valašský bál
Farní ples
Hasičský ples
Ples, Probeskyd
Divadelní ples

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

Tfiídíme dostateãnû odpady?
Vždy až po ukončení kalendářního roku můžeme statisticky vyhodnotit množství odpadu
vyprodukovaného občany žijícími na území
Kozlovic. Nepříjemné je zjištění, že se toto
množství každým rokem zvyšuje. Jako příklad
uveďme několik čísel z loňského roku.
Komunálního a velkoobjemového odpadu
odvezeného na skládku ve Staříči bylo 862 t,
proti tomu využitelného odpadu (plasty, plastové obaly, sklo, skleněné obaly, kov, papír) bylo
jen 101 t. Pokusme se tento poměr změnit.
Ušetříme tím peníze a především přírodu.
Jednoduchým řešením by bylo zvýšení poplatku za odpady, to však nechceme. Vím, že je
pohodlnější vyhodit vše do popelnice, ale nebylo by správné udělat pár kroků navíc a využít
kontejnerových hnízd určených pro odkládání
využitelných odpadů, když obec už udělala
první krok a vyšla vstříc snad nejhustší sítí těchto kontejnerových míst v našem okolí?
Dalším řešením pro snížení množství komunálu je nevhazovat do popelnic biologický
odpad. Bydlíme na vesnici a téměř každý má
nějakou, byť malou zahradu. Myslím si, že by
mělo být samozřejmostí umístit někde v koutku
kompostér pro bioodpad a ještě tak získat hodnotné hnojivo pro zahradu. Zvažujeme taktéž

možnost svozu popelnic (mimo topnou sezónu
květen—září) jednou za 14 dnů.
Pro ty, kteří nevědí, co s papírem, mám ještě
jednu důležitou informaci. Základní škola bude
sbírat papír každou středu počínaje 19. 3. 2008
vždy od 7.00 do 8.00 hodin v prostorách bývalé
uhelny. Taktéž je možno papír odevzdat
v našem zařízení pro třídění odpadu, pondělí až
pátek od 6.00 do 14.00 hodin. Uvažujeme také
přidat několik kontejnerů na papír k hnízdům
po obci.
Snažme se o to, abychom se mohli i nadále
chlubit, že máme levný poplatek za odpad,
a hlavně o to, abychom se opět mohli řadit mezi
obce, které umí odpad dobře třídit.
místostarosta
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Zmûna v reÏimu nebezpeãného odpadu!
Obecní úřad Kozlovice žádá občany, aby při
mobilním sběru nebezpečného odpadu odevzdávali jen druhy nebezpečného odpadu, které
jsou výslovně níže uvedeny. Lednice, monitory,
televizory, zářivky, výbojky, baterie, akumulátory, monočlánky můžete odkládat po celý rok
denně v době od 6.00 hod. do 14.00 hod., v zařízení pro shromažďování odpadů za budovou
Fojtství č. 1 (Obecná škola). Jak jsme v minulém čísle Zpravodaje uváděli, jedná se o zpětný odběr a je zbytečné, aby obec platila za manipulaci a odvoz těchto výrobků v rámci mobilního sběru nebezpečného odpadu. Výrobky

zpětného odběru nepatří ani do směsného komunálního odpadu, ani ne do objemného odpadu. Obec Kozlovice se zapojí do systému
zpětného odběru, za který nebude nic platit.
Uvedeme příklad: Za recyklaci jedné ledničky,
která se nestane součástí komunálního odpadu, ale stane se předmětem zpětného odběru
vysloužilých spotřebičů, obec ušetří minimálně 300,- Kč. Tímto vytváříme místo zpětného
odběru. Ještě jednou opakujeme, že pouze
kompletní výrobek podléhá zpětnému odběru. Děkujeme za spolupráci.
L. E.

Zapi‰te si do kalendáfie
Sběr objemného odpadu v Kozlovicích
Obecní úřad Kozlovice Vám oznamuje, že od
úterý 8. dubna 2008 do středy 9. dubna 2008
budou přistaveny kontejnery na sběr objemného odpadu. Do těchto kontejnerů můžete odložit hadry, boty, matrace, nábytek apod.
Nelze kontejnery využít pro nebezpečný
odpad a elektroodpad. Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 17. května 2008.
Rozmístění kontejnerů na objemný odpad
v Kozlovicích ve dnech 8. a 9. dubna 2008.
Sběrné místo
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže,
u odbočky do chatoviště
Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku čp. 153, p. Uhrová
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku čp. 436, p. Vlastimil Krpec
U čekárny ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ u čp. 316, p. Lípový
U sklárny
Restaurace „U Fojtíků“ ve dvoře
U p. Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že sběr
nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 17.
května 2008.

Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
Nebezpečným odpadem jsou: motorové,
převodové a mazací oleje, obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek — např. barev, absorpční činidla, filtrační materiály, olověné akumulátory, asfaltové směsi obsahující dehet, rozpouštědla, pesticidy, vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, barvy, tiskařské
barvy, lepidla a pryskyřice, detergenty (syntetické prací, čistící prostředky), vyřazené elektrické a elektronické zařízení — obrazovky, kyseliny, nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky (fridex), léky.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD 8.00—08.15 hod.
Horní konec u bývalého
obchodu
8.20—08.35 hod.
Stanoviště kontejnerů na
tříděný odpad u rod. domku
čp. 153, p. Uhrová,
„Pod Lípou“
8.45—09.00 hod.
U čekárny ČSAD „U Váhy“
9.10—09.25 hod.
U hasičárny
9.35—09.50 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“
u čp. 316, p. Lípový
10.00—10.15 hod.
U sklárny
10.20—10.35 hod.
Restaurace „U Fojtíků“
ve dvoře
10.40—10.55 hod.
Na spolupráci se těší OÚ Kozlovice, L. E.

Kozlovice

8
Zmûna danû darovací od 1. 1. 2008
Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, došlo k úpravám v placení daně
darovací. Došlo k osvobození nabytí majetku
od daně darovací u osob v I. skupině a ve II.
skupině. U osob ve III. skupině poplatníků daň
darovací zůstává a činí od 7 % do 1 milionu Kč
do 40 % nad 50 milionů Kč. Skupiny poplatníků
jsou stanoveny takto (obdobně jako u daně dědické):
I. — příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče
a prarodiče) a manželé
II. — příbuzní v řadě pobočné (sourozenci,
synovci, neteře, strýcové a tety) a manželé dětí — zeťové a snachy, děti manžela,
rodiče manžela. Manželé rodičů a osoby,
které s nabyvatelem, dárcem nebo zůsta-

vitelem žily nejméně po dobu jednoho
roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na
nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.
III. — ostatní fyzické osoby a právnické
osoby
Daňové přiznání k dani dědické nebo k dani
darovací se nepodává při bezúplatném nabytí
nebo poskytnutí majetku, je-li od daně dědické
nebo daně darovací osvobozeno. Avšak finanční úřad může poplatníky vyzvat, aby doložili
svůj příbuzenský vztah, aby zjistil, zda osvobození je v pořádku podle I. a II. skupiny.
L. E.

Obãanská komise v roce 2007
Ani v roce 2007 členové komise nezaháleli,
provedli 113 návštěv u příležitosti životních jubileí našich spoluobčanů, zasláno bylo 21 blahopřání k 70. narozeninám a 26 kondolencí rodinám pozůstalých.
Významného životního jubilea 101 let se dožila paní Ludmila Vašendová.
Rodiče nově narozených dětí se svými ratolestmi a ostatními příbuznými si oblíbili vítání malých občánků do svazku obce na „kozlovické radnici.“ Setkáváme se rok od roku téměř se stoprocentní účastí dětí i dospělých na slavnostním uví-

tání souborem Valášek a starostou obce. V minulém roce jsme přivítali 31 narozených dětí.
Nezapomínáme ani na naše bývalé spoluobčany v domovech důchodců. Před Vánocemi
v roce 2007 navštívily pracovnice obce 5 našich
bývalých spoluobčanů v Domovech důchodců
Brušperk, Frýdlant nad Ostravicí a Frenštát pod
Radhoštěm. Potěšily je nejen vánočním dárkem, ale hlavně tím, že si na ně někdo z obce
vzpomněl a podal informace o životě v jejich
bývalém působišti.
M. H.

Podûkování
Obecní úřad Kozlovice děkuje dětem a vedoucím souboru Valášek za hezká vystoupení
u příležitosti vítání nových malých občánků do

svazku obce Kozlovice v roce 2007 a přeje jim do
dalších let hodně úspěchů a radosti z tance.
M. H.

V˘sledky Tfiíkrálové sbírky
Tak jako v jiných obcích a městech v celé
České republice, tak i v Kozlovicích proběhla ve
dnech 2.—13. ledna Třikrálová sbírka. Malí
i velcí koledníci se svými dospělými vedoucími
chodili od domu k domu, zpívali, recitovali
a vybírali finanční příspěvky, které jsou pro letošní rok určeny na paliativní péči — poskytování komplexní péče umírajícímu člověku v domácím prostředí. Celkem se v regionu oblastní

charity Frenštát vybralo 278 064 Kč z toho
v Kozlovicích 45 355 Kč. Za Vaše štědré dary velice děkujeme.
Charita Frenštát pod Radhoštěm

Kozlovice

9
V˘kaz ãinnosti knihovny za rok 2007

Knižní fond
K 31. 12. 2007 má Obecní knihovna Kozlovice
celkem 10.429 knih, z toho 1.992 je v Měrkovicích. Během roku 2007 přibylo do knižního
fondu knihovny celkem 352 knih, regionální
fond nám zapůjčil na dobu 2 let dalších 300
svazků. 230 zapsaných čtenářů si v knihovně
pro sebe a své blízké vypůjčilo 11.933 titulů nejrůznějšího zaměření — detektivky, knížky
o lásce pro ženy, pohádky a výpravné encyklopedie pro děti, knihy o přírodě, o zahrádce,
o tom, jak vařit i jak hubnout, ale také časopisy.
Ze stálé nabídky docházejících periodik si čtenáři vypůjčili celkem 1 604 časopisy. Dospělí si
půjčili 6 053 beletrie a 1 305 naučných, dětem
bylo půjčeno 2 599 svazků krásné literatury
a 372 naučné. Celkem do knihovny přišlo 2 176
čtenářů a internet zdarma využilo 149 návštěv-

níků. Ráda bych ještě poznamenala, že v Měrkovicích máme pobočku Obecní knihovny Kozlovice. Knihy byly vloženy do počítače a byl zaveden automatizovaný výpůjční systém Lanius.
Pro obě knihovny platí jedna průkazka.
Nejčtenější knihy v roce 2007
Dospělí
11. Devátá Ivanka
— Jen jednou mladá
12. Fielding Joy
— Až na dno
13. Brown Sandra
— Snídaně v posteli
14. Smith Wilbur
— Řeka bohů IV
15. Fern Michaels
— Najít svou tvář
16. Small Beatrice
— To srdce mé
17. Cartland Barbara — Lásky krále Carola
18. Cimický Jan
— Vražedná past
19. Coulter Catherine — Bláznivý Jack
10. Ostravák Ostravski — Deník Ostraváka
Děti
11. Barbie na maškarním bále
12. Kamov Felix
— Jen počkej!
13. Barbie v bílém
14. Brezina Thomas — Zrození dračího rytíře
15. Brezina Thomas — Ségra, ty jsi hvězda
16. Walt Disney
— Příručka mladých
svišťů
17. Miler Zdeněk
— Krtek a sněhulák
18. Cridley Sally
— Polárka, vločka a Kulička
19. Obrazová encyklopedie dinosaurů
10. Štíplová Ljuba
— Prvních 12 příběhů
Čtyřlístku

Vážení občané,
rád bych Vás jménem Policie České republiky
informoval o bezpečnostní situaci v obci Kozlovice v uplynulém roce i o aktuálních problémech v současném období.

Policisté OO PČR Palkovice zaznamenali na
území samotné obce Kozlovice celkem 12 trestných činů, což je o 6 méně, než v roce 2006. Pokles je určitě pozitivním jevem, zvláště když se
v policejní statistice v loňském roce projevily
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zejména „nové“ trestné činy, především řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
Dále bylo v Kozlovicích šetřeno 21 přestupků,
což je o 14 méně než v roce 2006.
Ve většině případů trestné činnosti se jedná
o kriminalitu majetkového charakteru, tedy
prosté krádeže, krádeže vloupáním do objektů
a krádeže motorových vozidel. Mohu zmínit například vloupání do večerky, restaurace nebo
vloupání do rodinného domu.
Nejpočetnější skupinou trestných činů je, jak
jsem již zmínil u OOP Palkovice, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, často
v médiích zaměňované za jízdu bez řidičského
průkazu, což je však jednání přestupkové.
V uplynulém roce se tohoto trestného činu dopustili na území obce Kozlovice dva pachatelé.
Rád bych zmínil, že se nám v loňském roce
nevyhnul ani případ domácího násilí a dokonce
ani případ útoku na veřejného činitele — poli-

cistu, na kterého najížděl přistižený pachatel
krádeže. Tyto skutky se však odehrály v jiných
obcích našeho služebního obvodu.
U přestupků je největší podíl přestupků proti
majetku a přestupků proti občanskému soužití.
Menší část přestupků je na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Jiné
přestupky jsou téměř výjimkou.
Do uvedených počtů nejsou zahrnuty přestupky v silničním provozu, kterých je samozřejmě rovněž velké množství a kterých jsme
v celém služebním obvodu v loňském roce řešili kolem 500.
Závěrem bych chtěl všechny čtenáře upozornit na internetové stránky Okresního ředitelství
Policie České republiky ve Frýdku–Místku, kde
na adrese www.pcrfm.cz najdete mnoho užitečných i zajímavých informací a kontaktů, včetně
těch o našem obvodním oddělení.
komisař Bc. Václav Vlček, vedoucí oddělení

Fotozpravodaj
Souznění 2007 — fotopel.
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 22. 11. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady, jako
host se jednání zúčastnila ředitelka ZŠ Mgr.
Hana Ulčáková

3. Rada schvaluje výši nájmu šatny včetně sociálního zařízení přístavby OÚ — 200 Kč za
první 4 hodiny a 50 Kč za každou další hodinu.

1. Rada bere na vědomí, že jednotlivá usnesení jsou plněna.

4. Rada ruší ceník č. 9/2005 za palivové dříví,
který nekoresponduje se současným vývojem cen
a momentálně obec nemá palivové dříví k prodeji.

2. Ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice Mgr. Hana Ulčáková radu seznámila s problematikou budov
základní školy a mateřské školy. Z jednání vyplynulo, že budova MŠ bude vyžadovat v nejbližší době celkovou modernizaci a rekonstrukci, budova ZŠ výměnu oken, zateplení fasády
a modernizaci varny a suterénu. Rada bere informace na vědomí.

5. Rada schvaluje zvýšení poplatku za svatební obřad na 1000 Kč. Doposud byl vybírán poplatek ve výši 300 Kč, což zdaleka nepokryje výzdobu, energii a mzdový náklad.
6. Rada schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu čp. 356 v Kozlovicích —
holičství kadeřnictví ke dni 31. 12. 2007.
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7. Rada schvaluje pronájem části obecního
pozemku p. č. 1873/10 k. ú. Kozlovice v celkové
výměře cca 171 m2, části pozemku p. č. 1873/1
k. ú. Kozlovice v celkové výměře cca 70 m2 a pozemku p. č. 1873/22 k. ú. Kozlovice ve výměře
59 m2 za cenu obvyklou.
8. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi obcí Kozlovice a Projekční kanceláří ing.
arch. Václava Cvička v předmětu — „Technická
pomoc při řešení a realizaci vybavení interiéru
Sportovně rekreačního centra Kozlovice“
(šatny, knihovny…), a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
9. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi obcí Kozlovice a Projekční kanceláří ing.
arch.Václava Cvička v předmětu — „Technická
pomoc při realizaci zastřešení zastávek včetně
technického dozoru“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
10. Rada schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dodávce marketingových aktivit mezi obcí
Kozlovice a firmou UNIVERSAL PRODUCTIONS LIMITED. Na základě dohody mezi objednatelem a dodavatelem se mění ustanovení původní smlouvy o dodávce marketingových aktivit takto: dodavatel je povinen dokončit práce
nejpozději 31. 1. 2008.

Kozlovice
11. Rada schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě mandátní pro výkon stavebního dozoru pro
stavbu Sportovně rekreačního centra Kozlovice,
uzavřen mezi obcí Kozlovice a firmou ARKAL,
s. r. o. Z důvodu dohody o prodloužení termínu
dokončení stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby mění se původní ustanovení mandátní smlouvy na akci „Sportovně rekreační centrum
Kozlovice“ takto: činnost mandatáře bude vykonávaná ve lhůtě od 1. 3. 2007 do ukončení výstavby. Odměna mandatáře je stanovena na 90 250 Kč
12. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi obcí Kozlovice a firmou DOR-SPORT
v předmětu smlouvy — Dodávka a montáž
ochranných sítí oken v tělocvičně školy v celkové ceně včetně DPH 20 631,52 Kč
13. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi obcí Kozlovice a firmou Celsia s. r. o.
v předmětu smlouvy — periodické prohlídky
plynových zařízení a tlakových nádob.
14. Rada schvaluje uzavření kupní smlouvy
— „Koupě vytěžené dřevní hmoty“ a pověřuje
starostu jejím podpisem.
15. Rada schvaluje úpravu rozpočtu vlastním
rozpočtovým opatřením, a to přesun částky
100 000 Kč z kapitoly 2143 — Vnitřní obchod, cestovní ruch, do kapitoly 3113 — Základní škola.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 29. 11. 2007
Přítomno 13 členů zastupitelstva — 2 členové zasatupitelstva omluveni
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnili dva občané.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne
27. 9. 2007 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje
se za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého zasedání jsou splněna
— zájemci o stavební pozemek v lokalitě Fojtíková byli obesláni (nabídka prodeje stavebních
pozemků byla zveřejněna 2× v Avízu, internet
náš i okolních obcí).
Informace o stanovení prodejní ceny bude zveřejněna ve Zpravodaji.
— Dotace ze SR na stavbu Sportovně rekreačního centra Kozlovice — 5 mil. Kč — téměř vyčerpána (zbývá vyčerpat cca 350 tis. Kč).

— Osazení dopravních značek na MK — zóna
30.
— Při dopravní nehodě bylo zničeno zrcadlo
u výjezdu z MK u p. Minksové (bylo pořízeno za
cca 25 tis. Kč, náhrada od ČP činí cca 11 tis. Kč).
— Opravy zábradlí mostů a lávek (na základě
výsledku revize úprava výplně zábradlí).
— První sníh — problémy s vyhrnováním
sněhu z důvodu parkování aut na MK.
— Vodovod lokalita Červenka — majitel stavebních pozemků prodává stavební parcely bez
inženýrských sítí, stavebníci nemohou vyřizovat stavební povolení, byl upozorněn písemně
na tento problém.
Návrh řešení — obec by mohla zajistit PD a realizaci propojení vodovodních řádů za podmínky, že jednotliví vlastníci stavebních pozemků
se budou podílet na úhradě vzniklých nákladů
(v souladu s usnesením ZO ze dne 28. 3. 2007).
V této souvislosti bude nutno řešit rovněž při-
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pojování nových odběrných míst na opačné
straně obecní komunikace parc. č. 3962/1.
— Hasičská cisterna — dne 24. 11. 2007 proběhlo žehnání cisterny, nyní se vyřizují potřebné doklady pro zápis vozidla do evidence.
— Proběhl průběžný audit hospodaření pracovníky finančního odboru Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, obec byla upozorněna na vypracování nového rozpočtového výhledu v souvislosti s poskytnutím úvěru.
— Kulturní akce — Valášek 25. výročí založení,
křest CD Martina Ševčíka.
— 15. prosince — Souznění, jarmark (pozvání
členů zastupitelstva).
— Pokračuje výstavba Sportovně rekreačního
centra Kozlovice.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.

Proto na základě vzájemné dohody došlo k posunu dokončení realizace výstavby Sportovně
rekreačního centra Kozlovice na 28. 2. 2008.
V podmínkách pro poskytnutní dotace je uveden termín dokončení do 31. 3. 2008. V úvěrové
smlouvě bylo uvedeno čerpání do 31. 12. 2007,
obec požádala o čerpání do 31. 5. 2008.
Z úvěru čerpáno cca 10 mil. Kč, z dotace cca 4,7
mil. Kč, fakturace za říjen činí dosud cca 3,5 mil.
Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
podpisem dodatku ke Smlouvě o úvěru.

2. Schválení zadání změny č. IV územního
plánu
Členům zastupitelstva bylo předloženo zadání
změny č. IV územního plánu sestavené po veřejnoprávním projednání, včetně stanovisek
jednotlivých dotčených orgánů státní správy.
Upravené zadání bylo zveřejněno na internetových stránkách obce a bylo k nahlédnutí na OÚ.
Nikdo z žadatelů neměl připomínky. Obec jednala s Magistrátem města Frýdku–Místku, odborem životního prostředí a zemědělství,
ohledně možnosti zařazení alespoň části pozemku nad areálem skokanských můstků do
zóny sportu — pro účely rozšíření areálu — zajištění sociálního a provozního zázemí (výsledek jednání — souhlas se zařazením části pozemku v šířce 65 m).
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje zadání
změny č. IV územního plánu obce Kozlovice.

5. Různé
5.1 Žádost FC Kozlovice
FC Kozlovice zastoupena výborem FC předložila návrh na odkoupení nemovitého majetku
Fotbalového klubu Kozlovice. Pokud dojde
k převodu, pro obě strany by byla nejvýhodnější varianta darování, protože obec je osvobozena od daně darovací.
K tomuto bodu programu se rozvinula diskuse,
je nutno jednat s FC — zítra členská schůze —
musí rozhodnout o převodu majetku. Obci
musí být předložen seznam a popis převáděného majetku. Pokud by se převod uskutečnil,
bude smluvně dohodnuto jeho užívání a provozování (hospoda, hřiště…).
Zastupitelstvo obce vyslovuje předběžný souhlas s převodem nemovitého majetku FC Kozlovice na obec Kozlovice. Konečné stanovisko
vydá zastupitelstvo obce po souhlasu kompetentního orgánu FC a po předložení seznamu
převáděného majetku.

3. Úvěrová smlouva — dodatek č. 1
Při uzavírání úvěrové smlouvy na výstavbu
Sportovně rekreačního centra Kozlovice nebyly
známy podmínky pro poskytnutí dotace (např.
termínem dokončení stavby se tehdy považovala kolaudace, nyní se termínem dokončení
stavby rozumí protokol o předání a převzetí
díla, v roce 2007 musí být pouze vyčerpány prostředky dotace).
Na základě smlouvy o dílo bylo možno uplatňovat smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele — 20 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Obec tuto možnost neuplatnila, protože
v případě pozdního dokončení stavby by neobdržela státní dotaci 5 mil. Kč.

4. Doplnění rozpočtu obce
Zastuputelstvo obce schvaluje návrh na doplnění rozpočtu o položku 1345 Poplatek za ubytovací kapacity ve výši 8 000 Kč (příjmy) a navýšení § 1032 Podpora ostatních produkčních
činností LH o 8 000 Kč (výdaje).

5.2 Záměr výstavby skanzenu
Manželé Šmírovi předložili studii výstavby Muzeum vesnice Kozlovice a žádost o předběžné
vyjádření ZO pro další postup — změna územního plánu, příprava PD, řešení inženýrských
sítí, územní řízení atd.
Proběhla diskuse — zastupitelé se shodli na
tom, že se záměrem by měli manželé Šmírovi
seznámit všechny občany (ne pouze vlastníky
sousedních pozemků) — formou besedy, v měsíčníku Trubač.
V případě kladného přístupu občanů k záměru,
bude obec mít zásadní připomínku — řešení
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přístupu na pozemky (studie řeší přístup z hlavní silnice — není vhodné, bylo by nutné hledat
jiné řešení — přes pozemky směrem na Tichou).
K tomuto bodu zastupitelstvo obce nepřijalo
žádné usnesení.
5.3 Kanalizace
Všichni členové zastupitelstva obdrželi studii
„Kanalizace Kozlovice“, která řeší dobudování
splaškové kanalizační sítě v obci (je zpracována
v souladu se Směrnicí EU). Studie neřeší odkanalizování všech lokalit (domů) — ekonomické
hledisko — jedna z podmínek poskytnutí dotace. Studie bude sloužit jako podklad pro vyhlášení výběrového řízení na zpracování PD.
Zastupitelé mohli podávat ke studii připomínky
(podal pan ing. Borák). Zároveň bude sloužit
občanům jako informace, kde se s výstavbou
kanalizace počítá, aby případně mohli řešit likvidaci odpadních vod jiným způsobem.
Informace o studii bude zveřejněna ve Zpravodaji, dále bude zveřejněna na internetových
stránkách (pokud to půjde) a na vývěsce. Občané se mohou informovat na OÚ, kde je studie
k nahlédnutí..
V příštím roce bude zahájena příprava výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace
(je možno žádat dotaci — dotační programy vyhlásí Moravskoslezský kraj začátkem roku 2008).

Kozlovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace
o studii „Kanalizace Kozlovice“.
5.4 Nové jízdní řády autobusů
Obec obdržela materiály k řešení autobusové
dopravy ve Frýdku–Místku v souvislosti se zrušením stávajícího autobusového stanoviště
a otevřením nového autobusového nádraží.
I když je zápis (který nás o nových skutečnostech informoval) datován 19. 9. 2007, obec ho
obdržela e-mailem až 8. 11. 2007. Informace
o řešení autobusové dopravy byla zveřejněna
na webu obce, vyjde rovněž ve Zpravodaji.
V této souvislosti dojde ke změnám autobusových zastávek na území města Frýdku-Místku.
Např. autobusová linka 860301 Kozlovice —
Palkovice — Frýdek–Místek bude zastavovat při
cestě ve směru Frýdek–Místek — Kozlovice
pouze na zastávce Frýdek–Místek, Frýdek, autobusové nádraží (nová budova u hotelu Centrum) a Frýdek–Místek, Místek, Slezan 03. Obě
zastávky jsou nevyhovující pro cestující z Místku. Starosta již zahájil jednání s obcí Palkovice
o společném postupu — o zavedení zastávky
Frýdek–Místek, Místek, poliklinika (na straně
u Krymu).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním o úpravu zastávek autobusů linky
860301.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 18. 12. 2007
Přítomno 13 členů zastupitelstva — 2 členové zastupitelstva omluveni
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnil jeden občan.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne
29. 11. 2007 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje
se za schválený.
1. Rozpočtové změny
Členové zastupitelstva obdrželi návrh na
schválení upraveného rozpočtu r. 2007 (doplnění
chybějících položek, úprava o přijaté dotace). Dotazy členů zastupitelstva zodpověděl pan starosta.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny dle předloženého návrhu.
2. Rozpočtové provizorium na rok 2008
Do doby schválení rozpočtu na rok 2008
bude obec hospodařit podle rozpočtového pro-

vizoria. Rozpočtové provizorium na rok 2008 je
navrženo ve výši 23 000 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
provizorium na rok 2008.
3. Různé
3.1 Informace starosty
— Dopis — žádost ČSAD F–M o zřízení nové
autobusové zastávky Místek, poliklinika — byl
odeslán (společně s obcí Palkovice, Metylovice
a Lhotka).
— Dodatek č. 1 úvěrové smlouvy podepsán.
— Studie „Kanalizace Kozlovice“ — je v elektronické podobě, bude zveřejněna na internetu,
informace byla zveřejněna ve Zpravodaji.
— Územní plán — změna č. IV — usnesení
o schválení zasláno Magistrátu města Frýdku–
Místku, odboru územního a ekonomického rozvoje.
— Proběhl průběžný audit hospodaření — bez
závad — je nutno vypracovat nový rozpočtový
výhled, nemusí schvalovat zastupitelstvo.

Kozlovice
— Finanční úřad ve Frýdku–Místku provedl
kontrolu čerpání dotace na GO elektroinstalace
ZŠ — bez závad.
— Czech POINT — projekt Ministerstva vnitra
ČR — služba občanům — možno získat ověřené
výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy (od ledna 2008 je možno získat na
OÚ výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku). Na zřízení místa pro poskytování ověřených výstupů z veřejných informačních systémů obdržela obec státní dotaci ve výši 50 tis. Kč
— obec použije na zakoupení dvou počítačů.
— Souznění, jarmark, propagace billboardy,
ČT, ČRO, Polar — příští rok se uskuteční již 10.
ročník.
— Vodovod — napojování nových odběrných
míst — podíl stavebníků na úhradě nákladů na
rozšiřování vodovodního řádu je možno řešit
podle zákona o místních poplatcích formou
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností připojení na stavbu vodovodu nebo
kanalizace — nutno připravit návrh změny
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
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Přítomný občan informoval zastupitelstvo
o průběhu a výsledku jednání, které svolal investor záměru Muzeum vesnice Kozlovice. Jednání byli přítomni vlastníci sousedních pozemků dotčených záměrem stavby — většina vlastníků vyslovila nesouhlas se záměrem.
3.2 Lokalita Fojtíková
Žadatelé o stavební pozemek byli písemně informováni o prodejní ceně stavebních pozemků
a o podmínkách prodeje, zároveň byli vyzváni,
aby do konce měsíce 11/2007 potvrdili svou žádost. Prozatím pouze dva žadatelé potvrdili, že
mají i za daných podmínek zájem o koupi pozemku. Většina žadatelů se nijak nevyjádřila,
proto byly odeslány opětovné žádosti o vyjádření.
V případě malého počtu zájemců o stavební
pozemek nebude mít obec dostatek finančních
prostředků na vybudování inženýrských sítí,
stavebníci nebudou moci vyřizovat stavební
povolení a následně zahájit stavbu. Zastupitelstvo obce musí stanovit další postup v případě
nezájmu o stavební pozemky (např. nabídnout
prodej prostřednictvím realitních kanceláří).
Zastupitelstvo obce bere informace starosty
na vědomí a souhlasí s nimi.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 19. 12. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
1. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo
k vypracování projektové dokumentace na rozšíření vodovodního řádu v lokalitě Červenka
mezi obcí Kozlovice a firmou STUDIO D - Inženýrské sítě s. r. o., Chelčického 27, 747 05 Opava.
Celková cena díla je 53 550 Kč
2. Rada schvaluje zařadit obecní komunikaci
parc. č. 1522/9 do plánu oprav na rok 2008 s vybudováním penetrového povrchu.
3. Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu obecní budovy čp. 356 k provozování holičství a kadeřnictví od 1. 1. 2008, výše
nájmu bude činit 250 Kč za m2/rok.
4. Rada bere na vědomí a postupuje žádost
o odprodej obecních pozemků PK parc. č. 569

ve výměře 2930 m2 a PK parc. č. 214 ve výměře
214 m2 obě k. ú. Kozlovice.
5. Rada schvaluje občanskému sdružení Slavík Moravia, zastoupenému p. Jaroslavem Vašendou dotaci na přípravu a provedení adventních koncertů v roce 2007 ve výši 10 000 Kč
6. Rada schvaluje prodej staré hasičské cisterny Škoda 706 RTHP ASC 25, SPZ FM 30-27 zájemci z Dobré za cenu 25 000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
7. Rada schvaluje prodej nepoužívané hasičské stříkačky PS 8 a hasičského čerpadla „Stratílek“ Střední odborné škole PO a Vyšší odborné
škole PO MV ve Frýdku–Místku za cenu 10 000
Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 27. 12. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
1. Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu, viz příloha zápisu rady.

2. Rada schvaluje návrh rozpočtového výhledu příjmů a výdajů obce Kozlovice do roku 2014
dle přiloženého návrhu, viz příloha zápisu rady.

Kozlovice
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Životní prostředí
Jaro v pfiírodû

Kozlovice
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Ze života školy
Pfiijímací fiízení
Za pár měsíců opustí naši „deváťáci“ školní lavice. Mají už za sebou první důležitý krok — rozhodování o svém budoucím studiu. A jak jejich
rozhodování letos dopadlo? Ze 48 vycházejících
žáků se jich 42 hlásí na maturitní obory (z toho 13
na gymnázia) a pouze 6 žáků na tříleté obory zakončené výučním listem. Kromě „deváťáků“ letos

půjde k přijímacímu řízení jeden chlapec z pátého ročníku na osmileté gymnázium a dvě děvčata ze sedmého ročníku na šestileté gymnázium.
Všem žákům přejeme, aby jejich volba vyšla,
a úspěšně zvládli nejen přijímací řízení, ale také
samotné náročné studium na střední škole.
Zdenka Krpcová, výchovný poradce

·kola slaví 130 let
V roce 1878 byl položen základní kámen ke
stavbě současné budovy školy. V publikaci o historii obce, která byla vydána k 700. výročí jejího
vzniku, je psáno: „Dne 6. května 1878 po službách Božích, konaných na úmysl stavby té, kladen základní kámen. Hned nato započato se
stavbou, a ta byla ukončena před sv. Václavem
1878 asi za 5 měsíců. Pro rozličné nedostatky prodlouženy prázdniny v Kozlovicích do 5. listopadu
a dne 6. listopadu po slavných službách Božích
započat školní rok 1878—1879. Škola byla jednopatrová. Vyučovalo se ve dvou třídách.“
Než se dostala do současné podoby, prošla
budova školy za 130 let své existence mnoha re-

konstrukcemi a úpravami. Její vývoj a změny ve
způsobu vyučování chceme s žáky zrekapitulovat v rámci připravovaného projektu, který
bude realizován v jarních měsících. Žáci budou
pátrat po historii své školy nejen v materiálech,
které máme ve škole, ale také se určitě obrátí na
některé z Vás — bývalé žáky školy. Touto cestou
chceme také poděkovat paní Marii Prudké,
která nám poskytla mnoho materiálů k projektu. A pokud Vy sami máte doma nějakou zajímavost, která by přispěla k lepšímu zdokumentování historie školy, přineste nám ji prosím do
školy (fotografie z přestaveb, kroniky tříd, staré
učebnice, sešity,…).
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Dûní v základní ‰kole
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— Ve škole pracuje 16 zájmových kroužků (od
ledna opět zahájil svou činnost i kroužek
pro zájemce ve hře šachy)
— Žáci 9. ročníku navštívili ke konci loňského
roku koncentrační tábor Osvětim v Polsku
v prosinci žáci 9. ročníku pomáhali při organizaci turnaje žáků I. stupně „Člověče, nezlob se“, zábavného dopoledne „Hrátky
s čertem“, v únoru pak s organizací „Karneval 2008“, někteří z nich rovněž pomáhali
při konání dětského karnevalu v mateřské
školce.
— Školní sbor úspěšně reprezentoval naši
školu na festivalu ve Frýdku–Místku, kde
získal bronzové pásmo.
— Koncem ledna proběhl zápis do 1. třídy
školního roku 2008/2009, je zapsáno 28 dětí.
— Žáci 7. tříd absolvovali týdenní lyžařský výcvik na horách.

— Žáci 8. B soutěžili v soutěži České televize
„Bludiště“.
— Žáci 8. A postoupili do televizní soutěže
„Případy detektiva Packala“.
— Škola opět získala dotaci MŠMT v rámci projektu Podpora výuky méně vyučovaných jazyků na výuku ruského jazyka a realizuje projekt „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“.
— Škola opět podá žádost o dotaci v rozvojovém programu MŠMT, do kterého se úspěšně zapojila i v loňském roce, podpora enviromentálního vzdělávání výchovy a osvěty,
v rámci kterého je realizován projekt naší
školy „Vodní toky, prameny, stojaté vody
v obci Kozlovice a okolí ZŠ Kozlovice“.
Více informací o akcích školy získáte na
www.skola.kozlovice.cz .
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Valašská dědina
„Vítûzn˘“ únor 1948
Ani doba 60. let nevymazala vzpomínky na
tyto události. Byl jsem žákem, jak se tehdy říkalo, měšťanské školy v Kozlovicích. Zprávy z rádia
mě zaujaly a chtěl jsem si je doplnit četbou
novin. Při cestě do školy jsem koupil NOVO

SLOVO v prodejně školních potřeb manželů Zemanových poníže restaurace U Váhy.
V nich na první straně byla fotografie prezidenta Beneše a články o obraně svobody a demokracie. Dole bylo pozvání na manifestaci na
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ostravské náměstí na jejich obranu. Na druhé
straně byl článek, který informoval o veřejném
prohlášení vysokého důstojníka SNB v Ostravě,
že v boji s reakcí nebudou váhat používat gestapáckých metod. Během školní přestávky přišel
mezi žáky na chodbě pan Zeman a chtěl zpátky
prodané noviny, že je někdo kupoval a esenbák
je přišel zabavit. Nehlásil jsem se k tomu, měl
jsem je přece koupené. Na druhý den jsem koupil noviny znovu, ale první strana i další byly po
cenzuře hodně vybílené, a dole bylo oznámení,
že svolaná manifestace byla zrušena.
Pak se děly v rámci třídního boje věci. Vždyť
po roce 1990 bylo rehabilitováno 431 tisíc nespravedlivě uvězněných osob (včetně jinak perzekuovaných).
Z řady postižených kozlovických občanů si
připomeňme pana Maxmiliána Konečného,
který jako první u nás od roku 1927 provozoval
autodopravu na Místek a Ostravu. Postupně vylepšoval i svůj autopark. Brzy po únoru 1948 si
ještě zakoupil jeden z prvních autobusů Škoda,
kterému se pro jeho cenu říkalo „Milión“. Čeho
se dočkal v roce 1950 se dovíme také z knihy
LÁSKA A OTROCTVÍ, kde Václav Volný rodák
z Palkovic vypráví:
„Jel jsem se sedlákem Teofilem Vašíčkem na Slovensko kupovat seno pro koně. Byl suchý rok. Když
jsem se v noci vrátil domů, překvapila mě návštěva ze zahraničí. Člověk údajně přišel pro Františka Kuchaře, Maxe Konečného a Andělína, aby je
převedl přes hranice na Západ. Chtěl nocleh, že
jsou všude zátahy. Donesl mi dopis od Vlastimila
Bílka, který utekl ze Šumperka. Z jeho dopisu jsem

poznal, že je to agent fašokomunistů StB. Chtěl po
mně údaje o NHKG. Řekl jsem mu, že jsem třikrát
vyhořel, třikrát byl ve vězení a na vojně, že chci žít
v klidu s manželkou, ať odejde. Vytáhl pistoli, pohrával si s ní, naznačoval, co může udělat a chtěl
peníze — 50 tisíc. Šel jsem vzbudit tetu a řekl jí, co
se děje. Byla hluboká, temná noc. Dali jsme s tetou
dohromady poslední peníze — 25 tisíc. Agent Kulhánek, provokatér StB, odešel. My měli pro rodinu
pár stovek. Pomohli rodiče.“
O této provokaci jsem se už tehdy dověděl od
svého spolužáka a dobrého kamaráda Járy Č.,
který byl synovcem pana Konečného a jeho příbuzní získali také tyto informace. Pan Konečný
byl tedy potrestán jako nebezpečný třídní nepřítel na základě provokace StB.
V roce 1979 jsem se zúčastnil pohřbu pana
Konečného a nevěřil jsem svým očím ani uším,
když nad jeho rakví v obřadní síni hovořil řečník
Sboru pro občanské záležitosti a jen mimochodem stručně poznamenal, že zesnulý byl několik let odloučen od rodiny.
Že to bylo deset let nevinného vězení, zničení existence a velké majetkové škody, o tom nic.
Nenormální normalizace takových absurdit
měla mnoho. Je ale též pravda, že byly případy,
že někteří jinak výřeční a fundovaní komunističtí funkcionáři se nenechali přesvědčit, aby
dělali řečníky SPOZ. Jako důvod ovšem neudávali, že se nechtějí propůjčit do takových absurdních rolí, ale vymluvili se, že nedokážou
ovládnout své city a emoce pro takové projevy.
Jan Červenka, Kozlovice č. 618

Skautská zima
Letošní zimu jsme zahájili spolu se skauty
z Frýdku–Místku celovíkendovou akcí. Konala
se 7.—9. prosince 2007 na chatě Orlí hnízdo na
Pstruží a sešlo se nás více než 50. Od prvňáčků
až po „odrostlé“ skauty. Celý víkend se nesl
v mikulášském duchu. Hlavní událostí byla již
tradičně velká sobotní hra, při které jsme se
proběhli po blízkém i vzdálenějším okolí, vyzkoušeli v praxi spoustu dovedností a hlavně
zachránili Mikuláše z rukou únosců.
24. prosince 2007 jsme jako každý rok do
Kozlovic dovezli Betlémské světlo a rozdávali jej
v kostele při otevírání betléma. Toto světlo od
roku 1986 zapalují děti z Horního Rakouska
v jeskyni, kde se údajně narodil Ježíš Kristus.
Odtud je pak světlo přepraveno letadlem do

Vídně, kde si je přebírají skauti a rozvážejí je
téměř po celé Evropě.
Poslední únorový víkend jsme strávili se staršími skauty a skautkami (rovery) na chatě Zmrzlý
nedaleko Pusteven. Po večerním výstupu z Ráztoky s batohy na zádech jsme ocenili i chatu bez
elektřiny a tekoucí vody. Celou sobotu jsme užívali sněhu jak na běžkách, tak i na lyžích a na
konci dne nás čekala chata vytopená na tropickou teplotu a dort na oslavu Dne zamyšlení, který
slaví skautky po celém světě 22. února. V neděli
jsme již pouze za krásného slunečného rána seběhli do údolí a domů dorazili právě k obědu ☺
Více informací i fotografií najdete na
www.skautifm.cz/kozlovice

Kozlovice
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Odkaz na‰ich pfiedkÛ
Naši předkové a prapředkové byli zbožným národem. Do malého dřevěného kostelíčku, kde se
dostali sotva v neděli, bylo daleko, a proto si na

svých rolích nechali postavit kamenné kříže, aby
mohli jdouce na pole i z pole poděkovat Pánu
Bohu za úrodu, ochranu a pomoc. Takové kříže
i zděné kapličky z Boží mukou najdeme v našem

Kozlovice

24
okolí i v celé naší vlasti. Stojí tu po staletí opuštěné v poli a jen některé bývají časem opravené.
Jeden takový kříž je dodnes zachován a stojí
osamocen v poli na bývalé Salverové roli, která
se táhne od Kozlovic až k lhotecké hranici. Již
jako děti z pod Králové hory jsme ten kříž vídávali v dolině pod námi. Rádi jsme k němu chodívali a nosili luční květiny. Ale vraceli jsme se
smutní, protože u tohoto kříže, který jsem znala
od malička, nikdo nezasadil žádný strom. Jak by

se tam vyjímaly lípy, na kterých by zpívali
a hnízdili ptáci, bzučely a med sbíraly včelky
a ve stínu na lavečce odpočívali kolemjdoucí.
Všichni by se radovali z krásné lípové vůně, kterou by větříček roznášel do kraje… Ale skutečnost je bohužel jiná — kolem dokola jen louky
a opuštěný kříž dívající se z jedné strany k Ondřejníku a z druhé do Králové hory, opodál jen
turistická značka směřující na hukvaldský hrad.
Zápisky zpod Králové hory Matylda Sysalová

KfiíÏovou cestou na vrchol
Skalky ke zvoniãce sv. Barbory
Areál Na Mlýně a farnost Kozlovice Vás zvou na pobožnost
křížové cesty za doprovodu dechové hudby. Začátek v neděli
16. března u 1. zastavení ve 14.30 hod.

Dechovka Na Ml˘nû
Jarní koncert dechové hudby z Kozlovic je připraven na neděli 16. března od 16.00 hodin v areálu Na Mlýně. V hodinovém
koncertě vystoupí zpěvák a muzikant Vít Pavlíček.
Pořad pro Vás připravil Relax v podhůří Beskyd.

Sport
Cviãení Ïen a dívek
Zveme všechny ženy a dívky na pravidelná cvičení v tělocvičně.
Úterý: 17.00 cvičení dívek od 4. tříd (přijímáme nováčky)
18.00 pilates

19.00 aerobic a posilování
Neděle: 18.00—19.30 step aerobic a posilování
Vstup jednorázově 35 Kč, permanentka 30 Kč.
Staré permanentky platí do 29. 2. 2008.
Kontakt P. Zemanová 606 258 089

·ipky
Šipkový klub Kozlovice v letošní sezóně
2007/2008 reprezentují v ligových soutěžích
družstev pořádaných Českým šipkovým svazem dvě družstva. Jak A — tým (2. liga SMOŠS),
tak B — tým (3. liga SMOŠS) jsou po polovině
soutěže shodně na 2. místě a tedy obě s reálnou
šancí na postup do vyšší soutěže.
V měsíci lednu a únoru proběhly dva turnaje
místní soutěže družstev — Knajpa Tour. Vítě-

zem letošního 9. ročníku se stalo družstvo Motoři hřiště, hrající ve složení: Krpec Jiří, Krpec
Ivo, Krpec Roman, Rozehnal Jaroslav a Peloušek
Petr. Na druhém místě skončil ŠK Kováček
a třetí byl 1. ŠK Felčar.
Více informací o šipkách v Kozlovicích lze
získat na webové adrese — http://sasopasa.
blog.cz
Petr Peloušek

Kozlovice
Nově otevřeny

FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY
v Palkovicích v budově kina
— dokladové, dětské, rodinné,
— svatební a jiné foto
— tablo
— fotografování v ateliéru i přírodě
— sběrna a výdejní místo fotografií
Provozní doba
Po 9.00—12.00
14.00—17.00
St 9.00—12.00
14.00—17.00
Pá 9.00—12.00
14.00—17.00
Focení mimo provozní dobu
možno dohodou na tel.: 723 310 073,
lakomadana@seznam.cz
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POZOR!
Jedinečná možnost ušetřit na pojištění
povinného ručení!
Vážení občané,
Pojišťovna Triglav a. s. nabízí řidičům s maximálním
bezeškodným průběhem bezkonkurenční ceny
pojištění povinného ručení!
Pojišťovna Triglav a. s. vám bude akceptovat Váš
případný bonus z jiných pojišťoven s tím,
že Vám tento bonus zohlední 60% slevou!
To znamená, že např. u pojištění vozu,
při maximálním bonusu, Škoda Felicie (obsah do
1350 cm) zaplatíte 1 651 Kč/rok, nebo u vozu
Š Octavia 1.9 (obsah do 2500 cm) zaplatíte
3 691 Kč/rok, nebo vozu Mitshubishi Pajero
(obsah 3 200 cm) zaplatíte 5 158 Kč/rok.
Klient může být jak fyzická, tak i právnická osoba,
z malé obce i velkého města!
Sjednání pojištění, včetně dalších služeb,
Vám zajistíme s tím, že nemusíte fyzicky nikam
jezdit, stačí když se s námi zkontaktujete pomocí
níže uvedeného e-mailu, nebo nám zavoláte.
tel : 595 174 172, mobil : 603 835 878
e-mail: tvpoj@seznam.cz

Kozlovice
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VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

V OBCÍCH KOZLOVICE, LHOTKA A MĚRKOVICE

Na základě zákona č.166/1999 Sb., je majitel psa
povinen mít psa naočkovaného proti vzteklině.
Pro usnadnění splnění této povinnosti proběhne
hromadné očkování proti vzteklině v obcích Kozlovice
Lhotka a Měrkovice

v sobotu 12. dubna 2008,

Lhotka:

12.45—13.05 hod.
13.15—13.25 hod.
13.30—14.00 hod.

10.50—11.20 hod.

a to na následujících svodových místech:

Měrkovice:točna
hasičská zbrojnice
dvůr

14.10—14.25 hod.
14.30—14.50 hod.
15.00—15.15 hod.
15.25—15.45 hod.
16.00—16.20 hod.

obecní úřad

Kozlovice: Kolbeřák
u p. Eliášové č. p. 90
zastávka horní konec
horní konec garáže
střed — u p. Kociána

Vakcinace se týká psů starších 3 měsíců.
Každý chovatel je povinen při vakcinaci zajistit
odbornému personálu potřebnou pomoc.
Vakcinace je plně hrazena chovatelem a poplatek
za naočkování jednoho zvířete činí 110 Kč
včetně 19 % DPH.

Kozlovice
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UNIQA poji‰Èovna, a. s.
V˘bûr z aktuální nabídky:

1. Soukromé Ïivotní poji‰tûní
— poji‰tûní denních dávek v nemoci
— poji‰tûní nemocniãních dávek
Pfiíklad: muÏ, 30 let, OSVâ
— denní dávky v nemoci: za pojistné 3889 Kã/rok pojistné plnûní
— od 22. dne vãetnû 350 Kã/den
— nemocniãní dávky: za pojistné 730 Kã/rok poj. plnûní za pobyt
— v nemocnici 200 Kã/den, v pfiípadû úrazu 400 Kã/den
2. Poji‰tûní pfieru‰ení provozu
Dfiíve byl tento produkt urãen jen lékafiÛm a advokátÛm, nyní je urãen
pro 40 oborÛ ãinnosti (kadefinice, zámeãník, právník, obchodník, pekafi,
atd.)
3. Îivotní poji‰tûní
B˘t zodpovûdn˘m a myslet na zabezpeãení rodiny, na stáfií (dÛchod).
V˘hoda daÀov˘ch odpoãtÛ. MoÏnost pfiipoji‰tûní úrazu.
4. Poji‰tûní obãanského majetku (stavby, domácnost) vã. odpovûdnosti
— moÏnost pfiipoji‰tûní nepfiímého blesku
— novû moÏnost pfiipoji‰tûní náhrobkÛ a hrobového pfiíslu‰enství pro
— rizika Ïivel, odcizení, vandalismus
5. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu poskytovatele sociální sluÏby
6. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu vlastníka nebo opatrovatele zvífiete
(napfi. poj.ãástka 1 mil. Kã za pojistné 300 Kã/rok)
7. Q-Partner — pro komplexní klienty bonus — vrácení fin.ãástky na úãet
v pfiípadû, Ïe v uplynulém roce klient neuplatnil ‰kodu.
Kontakt:
ZdeÀka ·lechtová
739 13 Kunãice p.O. 31
Tel. 556850214

Mobil 605592526
e-mail: zdenka.slechtova@volny.cz
www.uniqa.cz
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VÝKUPNA
KOVOVÉHO ODPADU
PALKOVICE
PROVOZOVNA U OBECNÍHO ÚŘADU

• Váš kovový odpad vykoupíme za nejvyšší ceny
• Vážíme na autováze do 30 t
• Provádíme demontážní práce
• Možnost individuálního odvozu po domluvě

Otevírací doba:
Po
12.30—17.00
Út—Pá
8.00—16.00
So
9.00—12.00
tel. 724 592 013

30
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