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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na dalších řádcích Vás chci informovat o probíhajících pracích i našich plánech pro tento rok.
4 Mimo běžného provozu obce (odpady,
údržba zeleně, chod vodovodu, drobné opravy,
nákladní doprava a výkopové práce pro občany
i firmy…) probíhají, či jsou dokončeny následující akce a práce:
— probíhá výstavba Sportovně rekreačního
centra (tělocvičny);
— je dokončeno odvodnění severní strany
školy (výkop, drenáž, nopovací fólie, struska, opěrná zeď);

— proběhlo výběrové řízení na dodávku oken
ve stávající tělocvičně (zároveň byla podána
žádost o dotaci) — výměna proběhne
v době prázdnin;
— probíhá výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ
(okna, elektroinstalace, zateplení, střecha,
zahrada,…);
— bude podána žádost o dotaci na opravy ZŠ
(okna, fasáda, zahrada);
— dokončuje se přístavba OÚ (schází dodělat
chodník);
— je dokončeno kontejnerové hnízdo U Váhy;
— probíhá oprava autobusové zastávky U Váhy;
— je dokončena oprava autobusové zastávky
U Peterka;
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— probíhá výběrové řízení na dodávku hasičské automobilové cisterny;
— probíhá realizace projektu Jednotný komunikační styl (grafický manuál, brožura
o obci, mapy, cedule, nový web, panoramatické foto, virtuální 3D průlet obcí…);
— je proveden prvotní návrh chodníků v obci
— budeme konzultovat s vámi (mj. už jsme
to probírali na besedách s občany); tam, kde
prozatím není splašková kanalizace, chodníky budovat nemůžeme;
— začínají první projekční práce na rekonstrukci našeho vodovodu — především
hlavního řádu;
— začínají práce na studii splaškové kanalizace „zbytku“ obce. Výsledek studie bude
sloužit pro výběrové řízení na projet a zároveň určí, kde všude bude obec kanalizaci
budovat, což je důležitá informace pro Vás.
Realizace bude vyžadovat investici mnoha
desítek miliónů korun.
— byla provedena instalace prvků na lepší
průchodnost naši internetové sítě;
— připravují se opravy místních komunikací
— plošné, ale i opravy výtluků;

4Mimo výše uvedené, obec žije i kulturním,
sportovním a společenským životem — příkladem je kalendář akcí, který v letošním roce čítá
více než 50 podniků.
Obec se podílí především na třech — Dětský
den (jen finančně), Den obce a Vánoční jarmark.
Prozatím proběhl Dětský den a já bych rád
touto cestou poděkoval organizátorkám paní
Nevludové a Zemanové za obětavé a nadšené
provedení akce (a všem dalším, kteří pomohli).
Bohužel se mi zdá, že těch, kteří chtějí „přiložit
ruku k dílu“ ubývá.
Práce na přípravách Dne obce a Vánočního
jarmarku probíhají kontinuálně.
4Jak už jsem psal minule, obec je zapojena
v mezinárodním projektu Beskydsky kultúrny
kruh. Nositelem projektu je Oravské osvětové
středisko Dolný Kubín. Partnerem na polské
straně je Osrodek kultury v Bialsko Biale, na
české straně to jsou Kozlovice. Jedná se o posílení kulturních, sportovních a společenských
vazeb s našimi nejbližšími „sousedy“. Proběhlo
setkání na Oravě, v Kozlovicích a ve dnech 9.
a 10. 6. proběhlo setkání v Bialsko Biale. Vyvrcholením pak bude v červenci festival Dni beskydskej kultúry v Malatiné.
4V měsíci dubnu proběhly besedy starosty
a místostarosty s občany (na čtyřech místech).

Kozlovice
Besed se celkově zúčastnilo asi 60 občanů. Je to
velice málo na to, kolik dotazů a problémů řešíme během roku. Na druhé straně to snad svědčí o tom, že nám věříte.
Z besed vyplynulo:
— máme (a budeme) daleko razantněji řešit
veškeré projevy vandalizmu, porušování zákonů v oblasti životního prostředí (skládky
na břehu potoka) atd.;
— bezpečnostní kamerové systémy prozatím
instalovat nebudeme (ale jsme na to připraveni);
— zadní brána hřbitova zůstane uzamčena.
Hřbitov není park a připomínám, že platí
hřbitovní řád — přísný zákaz vodění psů,
konzumace alkoholických nápojů a kouření. I tyto přestupky začneme řešit a myslím,
že to bude pro některé velká ostuda.
— dále se probíraly chodníky, kanalizace
a studny;
— byl vznesen požadavek na krytou autobusovou zastávku Ve Dvoře a instalaci svodidel
na některých úsecích kolem hlavní silnice;
— dále proběhly debaty o rozšiřování obce (na
toto téma jsem uveřejnil shrnutí na internetu)
Všechny dotazy, požadavky a náměty se prověřují a o výsledcích budete postupně informováni.
Pozn.: Pokud Vás navštívili (nebo navštíví)
„podivní lidé v červené Avii“, kteří Vám tvrdí, že
jsem je pověřil sběrem železného šrotu, tak to
není pravda!
Blíží se čas prázdnin a dovolených — ať se
Vám vydaří.
Napsáno 6. 6. 2007
ing. Miroslav Tofel

Zprávy z obce
Blahopřání k narozeninám
Dne 19. června 2007 se
dožívá krásných 101 let
paní Ludmila Vašendová.
Stále dobrou mysl,
hodně spokojených
chvil v kruhu blízkých,
zdraví ať je dobré jako
dosud. To přeje Obecní
úřad Kozlovice.
L. E.

Kozlovice
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Co vás může nebo musí zajímat…

Kdy platíme místní poplatky:
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

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, vibrační pěch 550,— Kč/den
(bez obsluhy), 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 v roce 2007, a to v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od 16.00 do 18.00
hod. v těchto termínech: 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11.,
20. 11., 4. 12., 18. 12.
Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2007 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: 27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12.
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Poruchy na veřejném osvětlení
hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo
731 196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně p.
Lumír Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012.
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných
jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku—Místku.
K objednávce slouží Stravovací SENIOR kupón.
Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 95 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 je 29,50 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami ),vždy v době od 8.30—9.30 hod., odběr a placení od 13.00—14.00 hod. Přehled objednávek a odběru jídel na 1. pololetí 2007:
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

22. 6. 2007
30. 3. 2007
13. 4. 2007
27. 4. 2007
11. 5. 2007
25. 5. 2007
08. 6. 2007
22. 6. 2007

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

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

25. 6. 2007
02. 4. 2007
16. 4. 2007
30. 4. 2007
14. 5. 2007
28. 5. 2007
11. 6. 2007
25. 6. 2007

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

Připravované kulturní, sportovní
a společenské akce:
16. 06. 2007 … Letní vyjížďka — Žluťásek Tour
17. 06. 2007 … Koncert žáků Lenky Lepíkové
23. 06. 2007 … Beskydský pohár — skoky na lyžích
24. 06. 2007 … Svatojanská noc
30. 06. 2007 … Mini Cup 2007 Měrkovice
05. 07. 2007 … Velké závody na malých strojích
06. 07. 2007 … Velké závody na malých strojích
21. 07. 2007 … Immortal shadows fest — 10.
ročník
28. 07. 2007 … Narozeniny mlýna — pastýřské
11. 08. 2007 … Country večer

17. 08. 2007 …
18. 08. 2007 …
19. 08. 2007 …
25. 08. 2007 …
01. 09. 2007 …
08. 09. 2007 …
09. 09. 2007 …
14. 09. 2007 …
20. 09. 2007 …
29. 09. 2007 …
01. 10. 2007 …
27. 10. 2007 …

ENDURO — motocyklový závod
ENDURO — motocyklový závod
Dětské odpoledne
Open air fest Kozlovice
Pohárová soutěž – hasiči
Den obce 2007
Mše svatá za Obec
Blues večer
Krmášová zábava
Pouťová zábava
Krmášová zábava
Podzimní chodníček

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

Kozlovice
Ještě jednou nový stavební zákon
Jak již bylo uvedeno v dubnovém čísle Zpravodaje, nabyl od 1. 1. 2007 účinnosti zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Zrušením platnosti starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb. byly taktéž zrušeny kompetence stavební komise v obci a nadále nelze na
obecním úřadu ohlašovat drobné stavby, stavební úpravy atd. Pracovníci obecního úřadu
nemohou poskytovat ani předběžné informace
dle § 21 stavebního zákona — tzv. územně plánovací informace o podmínkách využívání
území, vydání regulačního plánu, územního
souhlasu, provedení jednoduchých staveb.
Občané musí vyřizovat veškeré záležitosti
z oblasti výstavby na Stavebním úřadě Magistrátu města Frýdku–Místku, kde taky obdrží předepsané formuláře žádostí pro jednotlivé druhy
územních a stavebních řízení.
Na obecním úřadě je možno nadále žádat,
případně ohlašovat kácení dřevin rostoucích
mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb.
Vlastní kácení je samozřejmě nutno realizovat v době vegetačního klidu.
Stanislav Pustka

Zásobování pitnou vodou —
řešení problémů
Voda je vzácná tekutina, velice důležitá k životu člověka. Většinou si to uvědomíme, až
když dojde k situaci, kdy je této životadárné tekutiny opravdu nedostatek.
Poslední měsíce byly skoupé na dešťové srážky nejen u nás, ale i celorepublikově. Naše prameny v Ondřejníku a v Kazničově v tomto počasí ztrácejí na vydatnosti. Jen díky tomu, že před
léty byl vybudován přivaděč vody z přehradní
nádrže Šance, cca 90 % občanů Kozlovic nedostatek vody nepocítilo. Jsou však i lokality, kde
při poklesu hladiny vodojemů a slabých průměrech přívodních potrubí dochází v důsledku
zvýšeného odběru vody k tlakovým ztrátám,
které mají za následek snížení tlaku vody v některých domácnostech, v nejhorším případě
neteče voda vůbec. Náš vodovod byl budován
již začátkem padesátých let a je podle odborníků velmi složitý a zastaralý. Tím, že se neustále
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zvyšuje spotřeba vody, přibývá nových rodinných domů a připojených míst, jsme nuceni
neodkladně začít projektovat a následně realizovat rekonstrukci a modernizaci celého vodovodního řádu. Bude se to týkat především páteřních přívodů (hlavníků), na kterých se musí
změnit materiál a zvětšit dimenze, aby občané
obce byli zásobováni vodou rovnoměrně.
místostarosta

Zánik povolení k vypouštění
odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních
Vodní zákon č. 254/2001 Sb. ukládá povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních bez povolení je nelegální již od
roku 1955.
K 1. 1. 2008 zanikají povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána před 1. 1. 2002.
Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.
Stávající povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních, jejichž platnost končí k 1. 1. 2008, lze prodloužit,
a to v případě, že se nezměnily podmínky, za
kterých bylo povolení uděleno. O prodloužení
je nutné požádat do 1. 7. 2007 na příslušném
vodoprávním úřadě, kterým je obecní úřad
obce s rozšířenou působností. Nelze prodloužit
povolení k vypouštění odpadních vod do vod
podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci.
Doporučujeme, aby si ti, kdo žádné povolení
nemají a přesto vypouští ze svých nemovitostí
odpadní vody do vod povrchových (řeka, potok)
nebo podzemních (přes půdní vrstvy), o toto
povolení zažádali a vypouštění zlegalizovali.
Povolení vydává příslušný vodoprávní úřad.
Tento vodoprávní úřad zhodnotí konkrétní situaci v lokalitě a stanoví konkrétní podmínky
pro vypouštění odpadních vod. Neznamená to,
že v každém případě musí vlastníci nemovitostí instalovat moderní domovní čistírnu odpadních vod. V mnoha případech bude dostatečná rekonstrukce stávající žumpy nebo septiku.
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Povinnost mít domovní čistírnu odpadních
vod neukládá vodní ani jiný zákon a nevyplývá
ani z žádných právních předpisů EU.
Bližší informace, vzory žádostí a formulářů
lze získat na příslušném vodoprávním úřadě
a také na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz.
Pokud není v obci obecní kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, mají majitelé
nemovitostí možnost řešit čištění odpadních
vod pomocí žumpy, septiku nebo domovní čistírny odpadních vod.

Žumpa
Žumpa je bezodtoková jímka. Obsah žumpy
je nutné pravidelně vyvážet ke zneškodnění.
Žumpa je nejčastěji provedena jako těsná betonová jímka, existují však i továrně vyráběné plastové nádrže. Správné provedení žumpy je třeba
pravidelně kontrolovat a je nutné, aby vyhovovala příslušné technické normě. Povolení k vypouštění odpadních vod není pro žumpu potřeba, protože žumpa není vodní dílo.

Septik
Každý septik, který není zaústěn do kanalizace, musí mít povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních.
V tomto povolení úřad stanoví podmínky, které
musí septik splňovat.
Septik je usazovací nádrž. Běžné jsou septiky
se dvěma nebo více komorami, oddělenými
příčkami. Specifický účinný prostor septiku pro
1 připojeného obyvatele je orientačně 0,6 m3,
avšak celkový účinný prostor nesmí být menší
než 3 m3. Ze septiku je nutné nejméně jednou
za rok vyvézt kal. S ohledem na jeho čistící účinek je septik přijatelný jen jako mechanický
stupeň, za nímž by měl následovat další stupeň
čištění, např. zemní filtr. Zemní filtr je zařízení
nejčastěji založené v izolované jámě, ve které je
uložena filtrační náplň, na jejímž povrchu
mohou existovat čistící organizmy. Jako náplň
se používá písek, štěrkopísek apod. Na 1 obyvatele se uvažuje specifická plocha zemního filtru
0,75 až 1,0 m2. Zemní filtry dosahují vysokou

účinnost v odstranění znečištění i choroboplodných zárodků.
Septik se zemním filtrem má tu výhodu, že
oproti většině domovních čistíren funguje
spolehlivě na rekreačních objektech při kolísajícím přítoku odpadních vod.

Domovní čistírna odpadních vod
Domovní čistírnu si musíte pořídit v případě, že chcete z Vaší nemovitosti vypouštět odpadní vody přímo do vodního toku nebo přes
půdu do vod podzemních a nechcete si zřizovat žumpu nebo septik.
Čistírna odpadních vod je vodním dílem
a k jejímu zřízení potřebujete stavební povolení
a povolení k vypouštění odpadních vod z této
čistírny (obě povolení vydává vodoprávní úřad
jedním rozhodnutím). Na domovní čistírnu
jako kusový balený výrobek musí být výrobcem
nebo dovozcem vydáno tzv. „Prohlášení
o shodě“. Pořizovací cena závisí na mnoha faktorech (místní podmínky, počet připojených
obyvatel atd.). Je také třeba počítat s provozními náklady (spotřeba elektrické energie, odběry
vzorků, údržba atd.).
V případě jakéhokoliv napojení na kanalizaci, ať už kanalizační přípojkou nebo zaústěním septiku či domovní čistírny, není třeba
mít povolení k vypouštění do vod povrchových
nebo podzemních. Vždy je ale nutná dohoda
s majitelem kanalizace, který stanoví podmínky k vypouštění do kanalizace (požadavky na
jakost odpadních vod, výši stočného atd.).
Ustanovení § 18 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích tímto není dotčeno.
info@env.cz
telefon 267 122 313

Kozlovice
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Ještě k vyvážení septiků a žump
V posledním čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o vyvážení septiků a žump. Tuto informaci doplňujeme o sdělení, že vývozce pan ing.
Dvorský, telefonní kontakt 604 282 325, používá
k vývozu cisterny o kapacitě 4 m3 a 8 m3. Při telefonické objednávce uvádějte kapacitu, kterou
požadujete. Nákladní auta s cisternou normálně používají k čerpání hadice o délce 25 až 30
metrů. Máte—li vzdálenost žumpy k místu přistavení cisterny delší, sdělte to dopravci při objednávce.
L. E.

Životní prostředí v obci
na internetu
Pro lepší informovanost připravujeme na internetových stránkách obce Kozlovice rubriku
Životní prostředí. Kromě běžných a zajímavých
informací zde budou uveřejňovány i fotografie
černých skládek a nepořádků, které ovlivňují
životní prostředí v naší obci.
L. E.

Co patří do jednotlivých druhů
odpadů
PLASTY — TŘÍDĚNÍ A JEJICH RECYKLACE
Do kontejneru na plasty patří:
— plastové nádoby a láhve a PET láhve (od nápojů)
— kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků
— polystyren
— sáčky, fólie
— výrobky z plastů (kyblíky, plastová autíčka
V Kozlovicích do plastů odevzdáváme čisté
obaly od krabicových vín, džusů, mlék apod.
Do kontejnerů na plasty nepatří:
— plastové trubky
— podlahové krytiny
— obaly znečištěné oleji, chemikáliemi a zbytky potravin
PAPÍR — TŘÍDĚNÍ A JEHO RECYKLACE
Do sběru papíru patří:
— kancelářský papír, sešity

— krabice, lepenka, karton
— noviny, časopisy, reklamní letáky
Do sběru papíru nepatří:
— mokrý, špinavý a mastný papír
Železo a papír vykupuje sběrna druhotných surovin v Kozlovicích, papír od 1. 9. 2007 Základní
škola v Kozlovicích.
SKLO — TŘÍDĚNÍ A JEHO RECYKLACE
Do kontejneru na sklo patří:
— tabulové sklo
— skleněné nádoby
— láhve od nápojů
Do kontejneru na sklo nepatří:
— porcelán
— keramika
— drátěné sklo
— zrcadla
Pokud třídíme sklo na čiré (bílé) a barevné, do
kontejneru na bílé sklo dáváme pouze čiré sklo
(bílé), zbytek do kontejneru s barevným sklem.
KOVO — TŘÍDĚNÍ A JEHO RECYKLACE
Do kontejneru na kovové obaly patří:
— čisté kovové obaly (konzervy) a hliníková
víčka
Do kontejneru na kovové obaly nepatří:
— znečištěné obaly od konzerv
— kusy železa apod.
OBJEMNÝ ODPAD
Do velkokapacitních kontejnerů patří:
— nábytek
— matrace
— koberce
— velká zrcadla, umyvadla
— WC mísy
Objemný odpad se nesmí ukládat do nádob určených pro běžný komunální odpad, pro odevzdání využijte mobilní sběr do velkokapacitních
kontejnerů, který je obcí organizován 2× ročně
(jaro, podzim). Druhou možností je uložení objemného odpadu do kontejneru, který je umístěn
u zařízení pro shromažďování odpadů (za objektem č. 1 — obecná škola). Oblečení a obuv můžete odevzdat v bazarech s obnošeným šatstvem
nebo charitativním organizacím. Skutečně už nepoužitelné šatstvo a obuv odevzdejte do velkokapacitních kontejnerů nebo do sběren druhotných surovin, pokud provádějí jejich výkup.
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PNEUMATIKY
Tento objemný opad podléhá zpětnému odběru firem k tomu specializovaných nebo přímo
obchodníků prodávajících pneumatiky, v takovém případě se jedná o bezplatný zpětný odběr.
Jinak pneumatiky zařazujeme do objemného
odpadu.
BIOODPAD
Do kategorie bioodpadu patří:
— tráva
— listí
— zbytky ovoce a zeleniny
— zbytky potravin
— větve do průměru 5 cm
Nejlepší možností zpracování bioodpadu je založení vlastního kompostu. Obec Kozlovice neprovádí sběr bioodpadu. Sběr bioodpadu provádí i Frýdecká skládka za finanční úhradu.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Co patří mezi nebezpečný odpad:
— vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče — zářivky, výbojky, lednice, televizory,
obrazovky, monitory.
— baterie všeho druhu
— drobná domácí chemie
— zbylé přípravky na ochranu rostlin
— obaly od sprejů
— vyjetý olej
— barvy
— ředidla
— lepidla
— fotochemikálie
— zářivky a výbojky
— kyselé zásady
— znečištěné hadry
— obaly s neznámým obsahem
Sběr nebezpečného odpadu obec Kozlovice organizuje 2× ročně a provádí nám ho mobilním
způsobem Frýdecká skládka z předem určených stanovišť.
ELEKTROSPOTŘEBIČE
Všechny výrobky závislé na elektrické energii
nebo na elektromagnetickém poli patří podle
zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, do kategorie věcí, které po dosloužení patří mezi odpady zpětného odběru. Pokud se jedná o starší
výrobky, řadíme je do kategorie 200136 — Vyřazené el. a elektronické za řízení, jiný el. odpad,
nejedná se o nebezpečný odpad, ale tyto výrob-

9
ky můžete odevzdat při mobilním sběru nebezpečného odpadu.
BATERIE, AKUMULÁTORY, MONOČLÁNKY
Jedná se nebezpečný odpad a všechny podléhají zpětnému odběru (vůbec nezáleží na datu výroby). Obec zajišťuje jejich sběr 2× ročně společně se sběrem nebezpečného odpadu.
AUTOVRAKY
Starý automobil, který Vám dosloužil, musíte
odhlásit. K tomu je nutný doklad o likvidaci
vozu. Uvádíme nejbližší zařízení pro likvidaci:
Autodružstvo Frýdek–Místek, Beskydská 704,
738 01 Frýdek–Místek,
AUTOVRAKOVIŠTĚ Jurková Martina, Nerudova
703, Frýdlant n. O.
Frýdecká skládka, a. s., Zámecké náměstí 26,
738 01 Frýdek–Místek.

Mobilní sběr vozidel provádí:
INORGA RERO, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12,
702 00 Ostrava—Moravská Ostrava.
Kolik stojí likvidace autovraku?
Bezúplatně jsou výše uvedená zařízení schopna
převzít autovraky z vozidel poprvé uvedených
na trh v České republice po dni 1. července 2002
a od 1. ledna 2007 i nově vybraná vozidla uvedená na trh v České republice před dnem 1. července 2002. Autovraky, které nepatří do skupiny
bezúplatného převzetí, podléhají zaplacení
a ceny si stanovují firmy samy.
NA SKLÁDKU V KOZLOVICÍCH LZE UKLÁDAT
Beton 1 t/200,—Kč
Cihly 1 t/150,—Kč
Taška a keramické výrobky 1 t/150,—Kč
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Zemina a kamení 1 t/ 50,—Kč
Stavební materiály na bázi sádry (nesmí být
znečištěny nebezpečnými látkami) 1 t/170,—Kč
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Jedná se o odpad z popelnicových nádob –
popel, škvára. A vše ostatní, co není zahrnuto
v tříděném odpadu, nebezpečném, objemném
odpadu a bioodpadu.
L. E.

Poskytování finančních
příspěvků na hospodaření
v lesích v roce 2007
Ze zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007
z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vám zevrubně přiblížím ty příspěvky, které se Vás
v převážné míře mohou týkat.
1. Za provedenou prořezávku (provádí se
v porostech cca 7—17 let věku) máte nárok získat příspěvek 4 000 Kč/1 ha.
2. Za provedenou probírku (do 40 let fyzického věku porostu) dostanete 3 200 Kč/1 ha.
3. Za zalesnění holiny melioračními a zpevňujícími dřevinami (např. buk, jedle, dub, jasan,
javor, lípa atd.) máte nárok na získání 9 Kč/1 ks.
4. Pokud odtěžíte horní etáž porostu nad životaschopným kvalitním zmlazením (platí opět
jen pro meliorační a zpevňující dřeviny), pak
máte nárok na proplacení 12 000 Kč za 1 ha
takto odtěžené plochy.
5. Zajištění lesních porostů (meliorační
a zpevňující dřeviny) — 20 000 Kč/ha.
6. Odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce — 10 000 Kč/ha.
Pozn. Existují další druhy příspěvků na hospodaření v lese (např. příspěvek na ekologické
a k přírodě šetrné technologie, příspěvek na
opatření k omezení škod způsobených kalamitními škůdci atd.), ale pro obecné seznámení se
s touto problematikou jsem vybral ty prakticky
nejžádanější.
Zásadní předpoklady získání příspěvku
a) Jedná se o hospodářský les.
b) Práce byly provedeny v odpovídajícím
množství a odpovídající kvalitě.
c) Po zalesnění je nutno druh a počet sazenic
doložit „Listem o původu“ (na požádání Vám jej
vystaví při nákupu sazenic).
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d) Zásah v porostu souhlasí s výpisem z hospodářské knihy.
e) Žádost o příspěvek musí být podán do tří
měsíců od data ukončení prací v lese.
Kontakt: adresa — Kunčice p. O. č. p. 716 /
telefon — 603 867 494
Odborný lesní hospodář Ing. Tomáš Svoboda

Problematika přibližování
a dopravy dřeva
V poslední době dochází stále častěji k poškozování lesní půdy, stromů a lesních cest při
přibližování a odvozu dříví z lesa. Vlastníci,
kteří dřevo těží, si mnohdy neuvědomují možné
následky svého počínání. Často se dříví přibližuje v nevhodnou dobu, za deštivého počasí,
kdy půda je měkká a dochází ke vzniku půdní
eroze. Chápu, že v období kůrovcové kalamity
je v zájmu všech, aby kůrovcové dříví bylo v co
nejkratší době z lesa vyvezeno a k tomu Vás také
nabádám, ale jsou zde možnosti, jak se s tímto
problémem vypořádat. Napadené dřevo se dá
chemicky ošetřit (Karate 2,5 WG,Vaztak 10 EC,
Vaztak 10 SC) a tudíž vyvézt z lesa později.
Také se dá využít při přibližování dřeva technologií, při kterých nedochází až k takovému
poškozování půdy a stojících stromů. Jedná se
o přibližování koňmi a vyvezení dříví vyvážecí
soupravou. Pokud dojde k poškození stojících
stromů v oddenkové části, pak doporučuji v co
nejkratší době takto poškozená místa zatřít
vhodným prostředkem, např. SANATEX VS.
Dle ust. § 34 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen les.
zák.) musí být přibližování, uskladnění a odvoz
dříví („lesní doprava“) prováděny tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesa
a ostatních pozemků. Ze znění návazných odst.
2 a odst. 3, 4 ust. § 34 les. zák. je zřejmé, že povinnost stanovená v odst. 1 ust. § 34 les. zák. je
závazná pro vlastníka lesa a osoby provádějící
činnost v zájmu vlastníka.
Orgán státní správy lesů (pověřené úřady
s rozšířenou působností) může ve smyslu ust. §
55 odst. 1 uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč
vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří dle písm. a)
úmyslnou činností způsobí značné škody na
lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí nebo dle
písm. b) bez rozhodnutí orgánu státní správy
lesů o odnětí nebo omezení odnímají pozemky
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určené k plnění funkcí lesa nebo omezují jejich
využívání pro plnění funkcí lesa. Dále může
orgán státní správy lesů dle ust. § 55 odst. 2
písm. a) uložit pokutu až do výše 100 000 Kč
vlastníku lesa, který provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané (ust. § 20 odst. 1 písm.
b/, d/, m/ les. zák.).
Česká inspekce životního prostředí může ve
smyslu ust. § 4 písm. a) zák. č. 282/1991 Sb.,
o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších
předpisů, uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč
právnickým nebo fyzickým osobám, které svojí
činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí
v lesích tím, že dle písm. a) neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění
funkcí lesů, a že dle písm. c) vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých
biotických a biotických činitelů.
Nejčastějším problémem při přibližování,
uskladnění a odvozu dřeva je nerespektování
vlastnických vztahů.
Doporučuji všem vlastníkům lesa, aby si před
těžbou a přiblížením dříví nejprve uvědomili,
kudy se pokácené dřevo bude z lesa přibližovat
a vyvážet. Následně pak doporučuji, abyste si
zjistili, komu dotčené pozemky patří a dohodnout se s vlastníkem, popř. nájemcem dotčených pozemků na dobu, rozsah a trvání užívání
jeho pozemků (ust. § 34 odst. 3 les. zák.). Nedojde–li k dohodě, rozhodne o podmínkách lesní
dopravy po cizích pozemcích a o výši náhrady
orgán státní správy lesů (ust. § 34 odst. 4 les.
zák.). Odpovědnost za způsobené škody řeší
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Abyste se vyhnuli možným problémům z lesní
dopravy vyplývajících, pak Vám doporučuji věnovat zvýšenou pozornost při sepisování smlouvy s dodavatelem prací a hlavně doporučuji převést povinnosti vyplývající z lesního zákona
a z občanského zákoníku na dodavatele prací.
Odborný lesní hospodář, Ing. Tomáš Svoboda,
Kunčice pod Ondřejníkem 716

Výzva občanům — vlastníkům
sjezdů na sousední nemovitosti
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek–Místek,
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek–Místek, pro-

11
vedla po uplynulém zimním období v některých částech obce čištění krajnic a silničních
příkopů k zabezpečení odvodnění silnice. Při
této činnosti bylo zjištěno, že většina zatrubnění příjezdových můstků na sousední parcely je
neprůtočná a nefunkční. Dle silničního zákona
zodpovídá každý vlastník sousední nemovitosti
za funkčnost sjezdu.
Z uvedeného důvodu k zajištění funkce odvodnění silnice vyzývá Správa silnic Moravskoslezského kraje vlastníky sjezdů na sousední nemovitosti k provedení údržby na tomto zařízení, kdy stávající zatrubnění bude pročištěno
a dno příkopu bude ve stejné niveletě s rourou
pod sjezdem.
Za pochopení děkuje Správa silnic
Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek–Místek

Sdělení policie
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s problémem, s nímž
se my policisté setkáváme poměrně často, stejně jako se s ním již setkala nebo o něm slyšela
většina z Vás. Jedná se o problematiku domácího násilí, tedy zjednodušeně řečeno — opakovaných projevů fyzického ale i psychického týrání osob žijících ve společné domácnosti, většinou mezi manžely, ale mnohdy i mezi rodiči
a dětmi a podobně.
Domácí násilí představuje v současné době závažný problém, který je do značné míry spjat se
stále se zvyšujícími nároky kladenými v moderní
společnosti na člověka jak v osobním, tak zejména v profesním životě. Určité procento jedinců jej
pak považuje za způsob odreagování se. Zákon
po dlouhou dobu stál paradoxně na jejich straně,
neboť neexistoval speciální trestný čin, který by
umožňoval sankcionovat takovéto jednání.
Obrana obětí domácího násilí se opírala
pouze o využití obecných trestných činů a přestupků, které ovšem bylo v dané souvislosti obtížné prokázat.
K 1. červnu 2004 pak nabyla účinnosti novela
trestního zákona, která do něj vložila novou
skutkovou podstatu trestného činu. Týrání
osoby žijící ve společně obývaném bytě a domě.
Tímto krokem došlo k uzákonění povinnosti orgánů činných v trestním řízení stíhat agresora
domácího násilí, a to i bez ohledu na skutečnost, zda k němu poškozený dá souhlas.
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V mnoha případech však domácí násilí nedosáhlo trestněprávní roviny a nebylo tak možno
využít prostředky, které poskytuje trestní řád. Přesto bylo nutno i v těchto případech oběť domácího násilí chránit. V daných případech bylo využíváno oprávnění k zajištění agresora na dobu 24
hodin, které je upraveno zákonem o policii.
Od 1. ledna 2007 je oprávnění odvedení agresora od jeho oběti rozšířeno až na dobu 10 dnů,
a to prostřednictvím institutu „vykázání“.
Naše oddělení řeší rodinné rozbroje poměrně
často, přičemž několikrát ročně se setkáme s takovým jednáním, které naplní skutkovou podstatu trestného činu a pachatel takového jednání
je následně trestně stíhán, mnohdy i v souběhu
s ublížením na zdraví a dalšími trestnými činy.
Kompletní realizace případů domácího násilí,
je poměrně náročná jak pro orgány činné
v trestním řízení, tak i pro oběti domácího násilí samotné, neboť je třeba podrobovat zúčastněné např. znaleckému zkoumání, dále je třeba vyžadovat součinnost mnoha dalších orgánů atd.
Lze tedy shrnout, že OO PČR Palkovice je připraveno poskytnout obětem co nejširší ochra-

nu před domácím násilím, včetně institutu vykázání agresora. Za účelem dosažení tohoto cíle
využívá všech dostupných prostředků, včetně
spolupráce s nevládními organizacemi.
Samozřejmě, že nejdůležitější v podobných
případech je především včasná signalizace domácího násilí a odvaha se mu postavit.
komisař npor. Bc. Václav Vlček
vedoucí OO PČR Palkovice

FotoZpravodaj
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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 — 6. 3. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Jednání byl přítomen předseda finančního
výboru Mgr. Štěpán Pustka
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Pokračuje rekonstrukce přístavby obecního
úřadu.
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— Na horním konci probíhá těžba dřeva (probírka).
— V obci na několika místech došlo k postříkání fasád, dopravních značek, mimo jiné i fasáda
smuteční obřadní síně. Pachatelé byli odhaleni
a uvedou vše do původního stavu.
— Byla uzamčena technická (zadní) brána na
hřbitov. Důvodem uzamčení jsou výtržnosti,
poničené WC, lidé si přes hřbitov zkracují cestu,
chodí tam se psy atd.
— Začala se opravovat autobusová zastávka
„Peterek“, která byla poničena silným větrem.
— Zaměstnanci obce provedli v ZŠ od severní
strany odvodnění základů.
— Z budovy ZŠ byly odstraněny nefunkční komíny.
— ZŠ podá žádost na MMR o dotaci na výměnu
oken v tělocvičně.
— Firmou MORYS s. r. o. byla podepsána
smlouva na dodávku stavby: Sportovně rekreační centrum Kozlovice.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
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12. Rada schvaluje předloženou smlouvu o financování akce z grantového schématu Jednotný komunikační styl 2006 v rámci Společného
regionálního operačního programu mezi
smluvními stranami Moravskoslezským krajem
a obcí Kozlovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
13. Rada bere na vědomí a postupuje ZO návrh
rozpočtu obce na rok 2007, který bude umístěn
na Úřední desce Obecního úřadu Kozlovice, na
internetu, na nástěnce autobusové zastávky
Střed a v Měrkovicích. Rozpočet byl předjednán
finančním výborem.
14. Rada schvaluje hodnotící komisí včetně náhradníků pro výběrové řízení poskytnutí úvěru
obci Kozlovice na financování akce „Sportovně
rekreační centrum Kozlovice“ v tomto složení:
Ing. Milan Hanzelka, Červenka Lumír, Mgr.
Pustka Štěpán. Náhradníci: Stanislav Pustka,
Libor Král, Mgr. Jaroslava Minksová.
15. Rada schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor a nájmu pozemku, a to objektu sběrny druhotných surovin včetně přilehlého pozemku, dohodou k 31. 3. 2007.
16. Rada schvaluje záměr pronajmout nebytové
prostory objektu sběrny druhotných surovin
a přilehlého pozemku.
17. Rada schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení pro realizaci Jednotného komunikačního stylu.
18. Rada schvaluje způsob financování akce
Kozlovice – „Dědina valašských vojvodů“ zařazené do grantového schématu Moravskoslezského kraje Jednotný komunikační styl 2006,
které proběhne za těchto podmínek:
— akce bude v plném rozsahu — tj. až do její
maximální výše rozpočtu, která činí 1 857 023
Kč, profinancována z obecního rozpočtu Obce
Kozlovice.
— po poskytnutí dotace dle smlouvy o financování akce mezi Obcí Kozlovice a Moravskoslezským krajem, které proběhne po vypracování
závěrečné zprávy k akci a po podání žádosti
o dotaci, se bude Obec Kozlovice na výdajích
akce podílet nejméně 10 % skutečně vynaložených výdajů (zbývajících 90 % uhradí formou
dotace Moravskoslezský kraj).
19. Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi
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Obcí Kozlovice a firmou Digis, spol. s. r. o., Ostrava Poruba, v předmětu smlouvy — aktualizace map katastru nemovitostí 4x ročně, zpracování a vložení inženýrských sítí (kanalizace) do
prohlížeče GIS, vložení věcných břemen mající
vztah k obci do prohlížeče GIS a zákaznická
podpora — pověřuje starostu jejím podpisem.
10. Rada bere na vědomí zápis ze schůze stavební komise ze dne 24. 1. 2007.
11. Obec Kozlovice v souladu s ustanovením
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, oznámila dne 30. 1.
2007 záměr pronajmout pozemek PK parc. č.
1039/1 k. ú. Kozlovice o výměře 7195m2 ve
vlastnictví obce Kozlovice. Rada schvaluje pronájem uvedeného pro zemědělské účely, dle
stanovených podmínek.
12. Starosta informoval radu o stanovisku firmy
COOP MORAVA, s. r. o., Brno, ve věci možného
odkoupení objektu Jednota čp. 640 včetně pozemků.
— Prodej je podmíněn možností nadále provozovat obchodní činnost firmou Jednota Frýdek—Místek i po změně majitele.
— Zůstatková hodnota nemovitosti je 7 974 414
Kč a cena pozemků je 288 142 Kč.
Rada bere informaci na vědomí a postupuje ZO.
13. Rada ruší ceníky: č. 3/2004, č. 1/2005, č.
7/2005, č. 8/2005 a schvaluje s účinností od 7. 3.
2007 nový ceník č.1/2007, kterým se stanovuje
cena dopravného nákladním automobilem DAEWOO AVIA s hydraulickým jeřábem a nosičem
kontejnerů, dopravného nákladním automobilem Multikár—sklápěč, práce mechanizmů
a pracovní výkon zaměstnanců obce.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 14. 3. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Rada obce Kozlovice na základě doporučení
hodnotící komise schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku na podlimitní veřejnou zakázku Poskytnutí úvěru obci Kozlovice na financování
akce „Sportovně rekreační centrum Kozlovice“
Komerční banku.
Nabídnutá cena úrokových + neúrokových ná-

Kozlovice
kladů úvěru 1 696 130 Kč
12. Rada obce souhlasí s přijetím dotace 2 mil.
Kč od Ministerstva vnitra na hasičskou cisternu
a zároveň souhlasí s dofinancováním potřebné
částky z rozpočtu obce (cca 2,8 mil. Kč). Stávající cisterny jsou 30 let staré — velmi drahá údržba a stále hrozí nebezpečí poruchy při výjezdu
k zásahu. Obec je ze zákona povinna zajistit požární ochranu.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 26. 3. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Dokončují se vnitřní práce rekonstrukce přístavby obecního úřadu.
— Probíhá rekonstrukce větrem poničené zastávky „Peterek“.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí s nimi.

19
Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 28. 3. 2007
Přítomno:15 členů zastupitelstva
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se zúčastnil jeden občan, který vlastní na území
obce nemovitost.
Zápis z jednání zastupitelstva dne 13. 12. 2006
byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu
vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Jednotlivá usnesení z minulého zasedání zastupitelstva jsou splněna.
— Prodej plynovodu uhrazen v plné výši, t. j. 7
mil. Kč.
— Probíhá realizace akce — Přístavba a rekonstrukce OÚ — vnitřní úpravy budou dokončeny
asi do 31. 3., pak budou prováděny venkovní
úpravy.

12. Rada schvaluje umístit dopravní značku
zóna 30 v ulici u RD 658, 657,656, 642.
13. Rada schvaluje hodnotící komisi včetně náhradníků pro výběrové řízení „Nákup požární
techniky — cisternové automobilové stříkačky“: Ing. Milan Hanzelka, Mgr. Štěpán Pustka,
Jan Vyviál, Lumír Červenka, Plk. Ing. Lubomír
Toman (HZS MSK). Náhradníci: Stanislav Pustka, Mjr. Ivo Šamala (HSZ MSK), Libor Král,
Tomáš Juchelka, Augustin Zeman.
14. Rada schvaluje jako hodnotící kritérium pro
výběrové řízení „Nákup požární techniky — cisternové automobilové stříkačky“ nejnižší cenu.
15. Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice, aby zisk
za rok 2006 vložila do rezervního fondu.
16. Rada schvaluje kalendář akcí pro rok
2007/2008 a souhlasí s pronájmy obecních pozemků a nebytových prostor v souvislosti s těmito akcemi dle daných podmínek. Jednotlivé
akce však musí organizátoři řádně ohlásit.

— Probíhá oprava autobusové zastávky Peterek.
— Provedeno odizolování severní zdi budovy
ZŠ — svépomocí, vlastní technikou.
— Zahájení výstavby Sportovně rekreačního
centra Kozlovice — proběhlo předání staveniště – firma MORYS, s. r. o., Paskov.
— Dotace na výstavbu obec obdrží asi od MF
nebo MŠMT.
— Proběhlo výběrové řízení na dodávku JKS —
27. 3. 2007.
— Pokácené stromy — jasany — na soukromém
pozemku, na Magistrát města Frýdku–Místku
bylo podáno oznámení přestupku — nepovolené kácení dřevin.
— Valná hromada ČS dne 26. 4. 2007 v Praze.
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Kozlovice

Zastupitelstvo obce bere přednesené informace
na vědomí a souhlasí s nimi.

2 mil. Kč. Schvaluje vyrovnaný rozpočet obce
na rok 2007 po úpravách ve výši 66 299 286 Kč.

2. Úvěrová smlouva
Proběhlo výběrové řízení — nejlepší podmínky
KB. Návrh úvěrové smlouvy obdrželi předem
všichni členové zastupitelstva. Zastupitelstvo
obce souhlasí s přijetím úvěru obci ve výši 20
mil. Kč na výstavbu Sportovně rekreačního
centra Kozlovice. Souhlasí s návrhem úvěrové
smlouvy a zmocňuje starostu k podpisu této
smlouvy.

6. Změna územního plánu obce
6.1 Doplnění probíhající změny č. 4
— Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení pozemku parc. č. 225 k. ú. Kozlovice do zóny rozptýlené zástavby. Tento požadavek zařadit do
probíhající změny č. 4 územního plánu obce.
— Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje zařazení pozemků parc. č. 3723/31, 3723/32,
3723/1 k. ú. Měrkovice do zóny rozptýlené zástavby. Tento požadavek zařadit do probíhající
změny č. 4 územního plánu obce.
— Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje zařazení pozemků PK parc. č. 755, 756 a 811/1
k. ú. Kozlovice do zóny výroby. Tento požadavek
zařadit do probíhající změny č. 4 územního
plánu obce Kozlovice.
6.2 Zastupitelstvo obce souhlasí, aby nebyl
účtován poplatek za provedení změny územního plánu (parc. č. 647/3, 647/4, 647/10 a 647/13
k. ú. Kozlovice, protože se jedná o uvedení do
souladu se skutečným stavem.

3. Rozpočet obce na rok 2007
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední
desce i elektronické úřední desce a na dalších
obvyklých místech. Z řad občanů ani zastupitelů nebyla podána žádná připomínka nebo
návrh na doplnění.
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši
64 299 286 Kč. Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu jsou dána zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele — je
předloženo paragrafové znění. Po schválení
rozpočtu bude provedeno jeho rozpracování
podle podrobné rozpočtové skladby.
Byl předložen návrh, aby zastupitelstvo obce
pověřilo radu obce schvalováním rozpočtových
opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivém případě.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Kozlovice na rok 2007 ve výši 64 299
286 Kč. Zároveň pověřuje radu obce schvalováním rozpočtových opatření do výše 500 000 Kč
v jednotlivém případě.
4. Dotace na reprodukci požární techniky
Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu z prostředků Ministerstva vnitra ČR na reprodukci požární techniky — nákup cisterny — ve výši 2 mil
Kč, nutné dofinancování z vlastních prostředků
cca 2,8 mil. Kč. Zpracovávají se podklady pro vyhlášení výběrového řízení. Schválení přijetí dotace přísluší radě obce — jedná se o movitý majetek. Zastupitelstvo obce bere informaci o nákupu hasičské cisterny na vědomí a souhlasí s ní.
5. Rozpočtové změny
Rozpočtové změny vznikly v souvislosti s poskytnutím dotace ze státního rozpočtu na
nákup hasičské cisterny.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny dle přiloženého návrhu v celkové výši

7. Ceny obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje novou
prodejní cenu obecních pozemků zařazených
v územním plánu v zóně pro výstavbu 200
Kč/m2, u ostatních pozemků cenu 100 Kč/m2.
Ve výjimečných případech může zastupitelstvo
obce tuto cenu upravit. Schválené ceny se nevztahují na pozemky v lokalitě Fojtíková. Již
schválené záměry prodeje obecních pozemků
budou realizovány za ceny platné v době schválení záměru (hlasování: 12:0:3).
8. Prodej obecního pozemku
Zastupitelstvo obce dne 13. 12. 2006 usnesením
č. 29/2006 schválilo záměr prodeje obecního
pozemku parc. č. 2363/11, záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce v době od 29. 12.
2006 do 18. 1. 2007.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
parc. č. 2363/11 k. ú. Kozlovice ve výměře 156
m2. Kupní cena činí 75 Kč/m2.
9. Postup při rozšiřování obecního vodovodu
Rozšiřování vodovodního řádu k soukromým
pozemkům prozatím zabezpečovala obec (dochází ke zhodnocení soukromých pozemků za
obecní prostředky).
Z jednání pracovní schůzky vyplynulo, že si
další rozšiřování budou zajišťovat a platit zájemci o připojení — zrealizují celou stavbu,
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včetně vyřízení věcných břemen a vstupů na
pozemky (vše na vlastní náklady). Obec bude
takto vzniklé vodovody provozovat, pokud
bude vlastník souhlasit (v opačném případě by
je musel provozovat sám a musel by si vyřídit
potřebná povolení k provozování).
Problém by mohl nastat v případě, kdyby obec
obdržela státní dotaci na rozšiřování vodovodního řádu (obec však bude spíše žádat dotace
na údržbu stávajícího řádu).
Další problém — jak řešit lokality (např. Kolbeřák, Rybí), kdy občané již podali žádost o rozšíření vodovodního řádu do těchto míst.
Jedná se o lokality, kde v současné době slouží
k zásobování pitnou vodou studny — pokud by
došlo k rozšíření vodovodního řádu, občané
budou využívat obecní vodovod pouze výjimečně (při nedostatku vody v období sucha).
Budou zde malé odběry vody — vliv na kvalitu.
Zastupitelstvo obce stanovuje následující postup při rozšiřování obecního vodovodu: zájemci o napojení bude stanoveno místo napojení a technické podmínky, zájemce zajistí PD,
stavební povolení a realizaci (vše na vlastní náklady). Takto vzniklé dílo bude obec provozovat, pokud o to zájemce požádá. V takovém případě zájemce vyřídí potřebná věcná břemena.
10. Dotace
Každá obec je povinna zajistit základní dopravní
obslužnost na území obce a hradit prokazatelnou ztrátu vzniklou dopravci při zajišťování dopravní obslužnosti o sobotách, nedělích a svátcích. V případě, že obec neuhradí prokazatelnou
ztrátu, může dopravce přistoupit k rušení spojů.
10.1 Dotace ČSAD Frýdek—Místek a. s. k zajištění dopravní obslužnosti
Dle návrhu smlouvy činí výše prokazatelné
ztráty 87 000 Kč. Na úhradě celkové prokazatelné ztráty se 20 % podílí město Frýdek–Místek,
20 % obec Metylovice, 30 % obec Palkovice,
30 % obec Kozlovice. V roce 2006 činila dotace
ČSAD Frýdek–Místek, a. s. rovněž 87 000 Kč.
Zastupitelstvo obce Kozlovice zplnomocňuje
starostu obce k podpisu Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na území obce Kozlovice na
pokrytí prokazatelné ztráty ve výši 87 000 Kč
s ČSAD Frýdek–Místek, a. s.
10.2 Dotace Connex Morava a. s. k zajištění dopravní obslužnosti
Na rok 2007 je požadována dotace ve výši 94 000
Kč (stejně jako v roce 2006).
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Zastupitelstvo obce Kozlovice zplnomocňuje
starostu obce k podpisu Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na území obce Kozlovice na
pokrytí prokazatelné ztráty ve výši 94 000 Kč
s Connex Morava a. s.
10.3 Dotace Římskokatolické farnosti Kozlovice na opravu okapů kostela
Římskokatolická farnost Kozlovice, Kozlovice č.
154 podala žádost o finanční příspěvek na
opravu okapů farního kostela. Ve schváleném
rozpočtu obce na rok 2007 je v § 3330 Údržba
církevního majetku částka 80 000 Kč. Dotace je
navržena ve výši 80 000 Kč (podle zákona o obcích o poskytování dotací nad 50 000 Kč rozhoduje zastupitelstvo obce).
Zastupitelstvo obce Kozlovice schvaluje dotaci
Římskokatolické farnosti Kozlovice, Kozlovice č.
154 na opravu okapů farního kostela ve výši
80 000 Kč. Uznatelnými náklady jsou výdaje
čerpané od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
Dotace spolkům a občanským sdružením nemohly být rozděleny před schválením rozpočtu
obce na rok 2007 — bude zařazeno na program
příštího jednání rady obce.
11. Různé
11.1 Zpráva kontrolního výboru
Zápis z kontroly obdrželi všichni členové zastupitelstva. Zastupitelstvo obce bere informace
a zprávu kontrolního výboru na vědomí.
11.2 Dopis COOP Morava s. r. o.
Na základě jednání a žádosti ohledně odkoupení prodejny Jednota č. p. 640 včetně pozemků
obdržela obec odpověď COOP MORAVA, s. r. o.,
Brno (členové zastupitelstva byli s obsahem dopisu seznámeni) — navrhují schůzku za účasti
zástupců obce Kozlovice, COOP MORAVA s. r. o.
a Jednoty Frýdek–Místek.
Zastupitelstvo obce Kozlovice bere dopis COOP
MORAVA s. r. o., Brno na vědomí a pověřuje starostu vyvoláním schůzky zainteresovaných
stran.
11.3 Prohlášení — iniciativa sdružení Naše
Beskydy
Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského
regionu, jehož členem je i občanské sdružení
Naše Beskydy, vyvolalo iniciativu Uzamčení
země valašské — proti zahájení těžby uhlí na
dole Frenštát. Zastupitelstvo obce Kozlovice
souhlasí s iniciativou a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
11.4 Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
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Obec obdržela petici proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou Spolkem pro obnovu venkova České republiky. Zastupitelstvo
obce Kozlovice se ztotožňuje s textem petice
a tuto iniciativu podporuje.
Diskuse:
— Ing. Petr Žalud — bere na vědomí rozhodnutí
zastupitelstva obce ohledně rozšiřování obecního vodovodu. Musí řešit problém vypouštění odpadních vod v lokalitě horní konec — není obecní kanalizace, musí řešit zřejmě formou domovní ČOV — pozemek vodního toku však není ve
vlastnictví obce, je ve vlastnictví fyzické osoby.
— Ing. František Borák — dotaz k problematice
vypouštění odpadních vod — jak bude obec
řešit, navrhuje pomoc občanům ze strany obce.
— pan starosta — povinnost řešit vypouštění
odpadních vod vyplývá ze zákona č. 254/2001
Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obec nemůže změnit zákon — je
možno žádat prostřednictvím poslanců změnu
zákona. Tato problematika bude projednána
rovněž na jednání Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice.
Na úseku likvidace odpadních vod vznikají
tyto situace:
— lokality, kde je vybudována veřejná kanalizace s odvedením do ČOV — likvidace odpadních
vod je vyřešena
— lokality, kde je vybudována veřejná kanalizace s vyústěním do Ondřejnice — neřeší občané,
musí řešit obec
— lokality, kde odpadní vody z jednotlivých objektů jsou odvedeny přímo do potoka — tento
problém musí řešit vlastníci rodinných domů
(žumpa, domovní ČOV)
— lokality, kde odpadní vody jsou likvidovány
vybudováním trativodu, septiku — nelze takto
likvidovat odpadní vody.
Podle směrnice Evropské unie je obec Kozlovice začleněna do aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel a je povinna do roku 2010
řešit odkanalizování obce (velmi krátká doba
na vyřízení stavebního povolení, včetně realizace). Finančně velmi náročná akce — obec na ni
v žádném případě nemá prostředky.

Kozlovice
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 11. 4. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Dokončena rekonstrukce větrem poničené
zastávky „Peterek“
— Připravuje se výběrové řízení na hasičskou
cisternu
— Provádí se výstavba kanálu a vodovodu
k nové přístavbě OÚ
— Obec obdržela dopis z MŠMT, který potvrzuje dotaci 5 mil. Kč na Sportovně rekreační centrum Kozlovice (v dopise je uvedeno „relaxační“— snad formální chyba)
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
12. Byla podána žádost o vybudování nového
světelného bodu na cestě do Hůry. Ve spolupráci s TS a.s. byly navrženy a naceněny dvě varianty technického řešení — rozvaděč, dva světelné body a vedení podzemní (cca 200 tis. Kč)
a na sloupech (cca 75 tis Kč). S umístěním sloupů nesouhlasí majitel pozemků, po kterých by
vedení šlo a variantu s podzemním vedením
pro přílišnou nákladnost zamítá rada.
Rada neschvaluje zřízení nových světelných
bodů v Hůře.
13. Rada na základě doporučení hodnotící komise schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na
podlimitní veřejnou zakázku Kozlovice — „Dědina valašských vojvodů“ nabídku firmy Universal Productions Limited, Frenštát a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
14. Radě byla předložena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p. č. 3903/5 k. ú. Měrkovice pro
firmu Šmíra Print s. r. o. Jedná se o výkop a uložení kanalizačního potrubí. Rada se zřízením
věcného břemene souhlasí a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
15. Radě byl předložen návrh ZŠ a MŠ Kozlovice
příspěvkové organizace na změnu výše odpisu
z důvodu navýšení hodnoty budovy — loňská GO
elektroinstalace ZŠ. Rada schvaluje ZŠ a MŠ Kozlovice p. o. roční odpis na hodnotu 173 749,30 Kč.
Doba odepisování zůstává 100 let.
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16. Rada schvaluje pronájem místnosti bývalé
pošty na poskytování služeb České pojišťovny
a. s. za stanovených podmínek a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
17. Radě byla předložena nabídka firmy Jetprocom s.r.o. na modernizaci obecní internetové
sítě — spoj Herot a garáže (na 5 GHz) a výměna
AP I—Tec za Mikrotic (na můstku). Jedná se
o zlepšení propustnosti sítě. Rada schvaluje
návrh na modernizaci obecní internetové sítě.
18. Radě byl předložen návrh smlouvy o dílo firmou Urbanistické středisko Ostrava na zpracování doplňujících průzkumů a rozborů pro
změnu č. IV ÚPN. Rada smlouvu schvaluje
a pověřuje starostu jejím podpisem.
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19. Rada dává výpověď nájemci nebytových
prostor situovaných v objektu druhotných surovin v Kozlovicích umístěných na parcele č.
686 — stavební plocha, o výměře 48 m2, k.ú.
Kozlovice a pozemku parcela č. 3033/2 — ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 608
m2, k.ú. Kozlovice, včetně oplocení a pověřuje
starostu podpisem výpovědi.
10. Radě byly předloženy žádosti o přidělení
dotací na rok 2007 jednotlivým spolkům a organizacím. Rada schvaluje dotace ve výši a za
účelem dle přílohy tohoto zápisu. Datem
uznatelných nákladů je doba od 1. 1. 2007 do
31.12. 2007.
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Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 9. 5. 2007
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Dokončuje se rekonstrukce přístavby obecního úřadu ( podbití palubkami a fasáda).
— Projekční firma Arkal byla seznámena s celou
obcí Kozlovice, aby prověřila možnosti projektovat chodníky v obci.
— U Váhy se zahájila stavba kontejnerového
hnízda (vydláždění + dřevěné krytí).
— SmVak zaslal vyjádření o možnosti napojení
kanalizační sítě celé obce Kozlovice na stávající
čistírnu odpadních vod.
— V letošním roce se musí začít projektovat odkanalizování zbývající části obce a obnova vodovodního řádu.
Rada bere informace na vědomí a souhlasí
s nimi.
12. Rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy
ing. Jiří Bittner na klempířské konstrukce přístavby OÚ (rýny a střecha) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.

Kozlovice

13. Radě byly předloženy zápisy z kontrolních
dnů ze stavby Sportovně rekreačního centra
Kozlovice. V rámci stavby bude vyměněna stávající špatně funkční kanalizace školy v místech
dotčených stavbou. Pozdější přístup by byl velice obtížný a mohl by znehodnotit budované
dílo. Bude řešeno formou víceprací.
Rada bere předložené zápisy na vědomí a souhlasí s nimi a zároveň souhlasí s výměnou kanalizace dotčené stavbou (dešťové i splaškové).
14. Rada schvaluje hodnotící komisí včetně náhradníků pro výběrové řízení akce „Výměna
oken ve stávající tělocvičně ZŠ Kozlovice“ (Mgr.
Hana Ulčáková, Václav Holub, Ing. Radmila Táflová). Náhradníci (Lumír Červenka, Libor Král,
Mgr Jaroslava Minksová).
15. Rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy
Petr Přinosil na opravu autobusové zastávky
„U Váhy“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16. Radě byla předložena žádost, ve které se nabízí obci Kozlovice k odprodeji rodinný domek
(navrhuje různé způsoby řešení). Rada bere žádost na vědomí a postupuje ZO.
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17. Radě byla předložena žádost Sportovního
clubu ENDURO MORAVA CR o stanovisko
k uspořádání V. ročníku motocyklové soutěže,
která je součástí Frýdlantských sportovních her.
Rada souhlasí s uspořádáním motocyklové soutěže i na katastru obce Kozlovice. Povolení vstupu
na soukromé pozemky, zvláštní užití komunikací
a všechny ostatní povolení si zajistí pořadatel.
18. Radě byla předložena žádost o změnu územního plánu (pokud bude nutná) pro pozemky
p. č. 2514, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521,
2522, 2523, 2525, 2526, 2426/2. Na těchto pozemcích má žadatel záměr vybudovat skanzen
zemědělského charakteru se zaměřením na chov
domácích zvířat a pěstováním zemědělských
plodin, včetně malého rybníčku. Rada bere žádost o změnu ÚP na vědomí a postupuje ZO.
19. Radě byla předložena žádost o změnu ÚP
pro pozemky p. č. 1361/2 a 1362/1 na zařazení
do zóny k výstavbě rodinných domů. Rada žádost bere na vědomí a postupuje ZO.
10. Radě byla předložena žádost hudební skupiny HEC o pronájem sálu OÚ dne 28. 9. 2007
k uspořádání Krmášové zábavy. Skupina nabízí
spolupráci s místními organizacemi.
Rada souhlasí s pronájmem sálu.
11. Rada schvaluje Souboru lidových písní
a tanců Valašský vojvoda dotaci ve výši 50 000
Kč na realizaci programu Souznění v sobotu
15. 12. 2007 v Kozlovicích (jarmark, koncert).
12. Radě byla předložena žádost k vykopání
studny (využití průsaku vody z potoku Bučací
— přípojka by byla vedena přes obecní pozemky p. č.115 a 121/2).
Rada nesouhlasí s překopem obecních pozemků
p. č. 115 a 121/2 a zřízením věcného břemene.

Životní prostředí
Přírodní park Podbeskydí —
Ekopark Lubinka
Při pochůzkách Pobeskydím od Valmezu po
Třinec jsem, coby botanik, narazil na několik
málo zachovalých míst… Jedním z oněch míst je
oblast mezi Kozlovicemi, Měrkovicemi a Tichou
(podle pomístních jmen Kotly a Zadky)… je to
krajina malých lesíků, luk, remízků a drobných,
přirozeně meandrujících potůčků, vzácně do-
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kreslená menšími vápencovými výchozy. Území
je bohaté co se týče rostlin a živočichů…
Všechny tyto, a nejen tyto, okolnosti mne vedly
k tomu vytvořit návrh na šetrné využívání tohoto územ,í a to formou Ekoparku (pokračování
z minulého čísla).
Co všechno by mohlo být součástí takového
Ekoparku?
V následujícím přehledu je uveden uvažovaný cílový stav s přibližným procentuálním
i plošným zastoupením jednotlivých celků.
Centrem by měla být:
1. Botanická zahrada s meditačním a ekologickým centrem (9 % — cca 10,8 ha)
Šlo by o přírodní botanickou zahradu anglického stylu, včetně skalek a ukázek různých životních prostředí (biotopů), např. rašelinišť,
vodních toků, hájů, stepí apod. Účel této zahrady by byl několikerý, zejména však osvětový (exkurze, výuka dětí a mládeže v přírodě, časem
třeba i možnost výměny rostlin za odpracované
hodiny apod.) a záchranný (množení ohrožených a vzácných rostlin, případně i živočichů
s cílem opětovného vysazování/vypouštění do
volné přírody). Hlavním posláním botanické
zahrady by mimo oddych a vzdělávání lidí
všech generací mělo být vytvoření vhodných
podmínek pro duševní rozkvět člověka.
Dále by součástí Ekoparku byly:
2. Přirozené lesy (38 % — cca 45,6 ha)
Případná těžba by byla prováděna pouze výběrově se zachováním doupných stromů a padlých kmenů. Upřednostněna by byla přirozená
obnova lesa s podporou věkové různorodosti
porostů a zejména přirozená skladba lesa
(úplné vyloučení výsadeb smrkových kultur).
3. Květnaté louky (28 % — cca 33,6 ha)
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Dosavadní rozloha luk by byla mírně snížena
na vrub lesních porostů. Louky by byly obhospodařovány citlivějším způsobem a sice jedno
až dvouroční sečí nejdříve začátkem července,
nejpozději koncem srpna, a to lehkou mechanizací nebo ručně. Části lučních porostů by byly
pokoseny vždy jen jednou ročně, a to koncem
vegetační doby, aby bylo zajištěno životní prostředí pro luční organismy (zejména ptáky
a hmyz). Vyloučeno by bylo použítí minerálních
hnojiv, přičemž by luční porosty byly dosévány
regionálně původními semeny rostlin zachovalých květnatých luk. Foto 15 na šířku sloupce
4. Jalovcové pasénky (8 % — cca 9,6 ha)
V dlouhodobějším časovém horizontu je
předpokládána pastva odolných a pokud možno
také původních plemen dobytka, ovcí, koz či
koní s dodržením zásad extenzivního (šetrného)
pasení, jež by významně nenarušovalo bylinný
kryt a nepodporovalo erozi (odnos) půdy.
5. Remízky (5 % — cca 6 ha)
Rozmanitost prostředí by byla zvýšena výsadbou sítě křovinných remízků a solitérních
dřevin (i vzácnějších druhů).
6. Ovocný sad (5 % — cca 5 ha)
Mělo by se jednat o sad převážně starých krajových odrůd ovoce (tzv. genofondový sad), jež
by byl ošetřován s vyloučení chemie a minerálních hnojiv.
7. Bylinné záhony (3 % — cca 3,6 ha)
Na části území by měli být pěstovány léčivé
bylinky do čajových směsí i jako léčivé drogy,
případně nenáročné opomíjené druhy zeleniny, luštěnin či pícnin.
8. Školka vzácných lesních dřevin (2 % — cca
2,4 ha)
Mělo by se jednat o záchranné pěstební
chovy mizejících a vzácných druhů lesních
stromů a keřů (npř. Jedle, jilmů, třešně ptačí, jeřábů, zimolezů, meruzalek, lýkovce aj.)
9. Soustava menších rybníků a tůní (2 % —
cca 2,4 ha)
Jedním z prvních kroků by mělo být vytvoření soustav menších rybníků, které by měly mít
především význam nových útočišť pro vzácné
druhy rostlin a živočichů a zároveň by byly citlivou formou protipovodňové ochrany. Rybníčky
by měly mít bohatě členěné pobřežní pásmo,
neměly by se vyhnojovat a vápnit a měly by být
alespoň obrok částečně letněny.
10. 4 až 5 menších staveb lidové architektury
Celodřevěné či polozděné dřevěnky, jež by
sloužily jak k trvalému žití, tak jako útočiště pro
sezónní pracovníky, pobyty v přírodě, meditace
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apod. Součástí území by měla být také Naučná
stezka s ukázkou všech přírodních i uměle vybudovaných stanovišť.
Ekopark by do budoucna rovněž sliboval
nová pracovní místa jak na trvalý pracovní
poměr tak na sezónní práce.
Hospodaření Ekoparku by bylo zprůhledněno
vydáváním brožury Výroční zprávy, kde by se
s jeho celoročními úspěchy neúspěchy mohli seznámit nejen všichni ti, kdo by v něm hospodařili
a spolupodíleli na jeho údržbě, ale také veřejnost.
Domnívám se, že s Ekoparku by zejména
v dlouhodobějším časovém výhledu netěžila
pouze příroda a ochrana přírody, ale i všichni,
kdo by záměr podpořili jak materiálně, tak morálně (od majitelů pozemků pes dobrovolníky
a ochránce přírody, případné pracovníky, děti,
mládež i samotné obce a veřejnost). Ekopark je
rovněž předpokladem ke zviditelnění všech zainteresovaných lidí. Ekonomickou soběstačnost
Ekoparku podporuje myšlenka jeho mnohoúhelného pojetí. Vím, že sehnat peníze je téměř
vždy těžké, přesto určitou garancí rozběhnutí takového projektu je v současnosti existence
mnoha různých programů pro citlivé a rozumné
hospodaření v krajině (např.: Program péče
o krajinu, Program revitalizace říčních systémů,
Natura 2000, Operační program rozvoje lidských zdrojů, Místo pro přírodu, Ochrana biodiverzity, Agroenviromentální programy aj.)
Vlastní realizační práce jsou do jisté míry vždy
otazníkem. Pro začátek by však bylo možné přislíbit účast a pomoc dobrovolných členů z řad
Ochránců přírody (ZO ČSOP 68ú01 Pozemkového spolku v Kunčicích p. Ondřejníkem), kteří již
mají letité zkušenosti s údržbou pozemků a citlivým hospodařením. Nelze sice slibovat účast
dalších neziskových organizací, přátel a nadšenců, ale nebylo by snad troufalé doufat v jejich
(alespoň částečnou) podporu a výpomoc.
Pokud Vás můj nápad oslovil a chtěli byste se
dovědět něco víc, velmi rád bych se sešel s Vámi
se všemi, kdo máte k tomuto záměru co říci, ať
už by se přímo dotýkal Vašich pozemků či nikoli. Vítám každou iniciativu.
Můžete mě (případně někoho z mých přátel)
kontaktovat také individuálně na telefonních
číslech: 737 93 43 88, 739 07 57 53, 602 59 18 82,
606 78 55 51, e-mailových adresách: bbaarr@
post.cz, vendula01@yahoo.com, lenkaniklova@SCHKOJ.cz, poštovní adrese: Robert Albín,
Svojsíkova 1594, Ostrava—Poruba, 708 00
S pozdravem všech lidí dobré vůle
Robert Albín

Kozlovice
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Ze života školy

Zahradní slavnost k 30. narozeninám naší mateřské školky

Generálka na vystoupení
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Kozlovice

Premiéra

Kozlovice
Po hudebním zahájení jsme vyslechli proslovy dřívějších ředitelek školky paní Pattermannové a Julinové a samozřejmě i současné paní
ředitelky Hany Ulčákové.
Poté nás naše děti zavedly svým vystoupením
do říše Večerníčka oblíbenou písničkou „Dříve
než vám klesnou víčka těsně před spaním“.
Program pokračoval vystoupením dětí z „motýlků“, kde Maková panenka zalila kytičky a odtančila se svým motýlem Emanuelem.
Děti ze „sluníček“ se ukázaly jako medvědí
bratři. Krásná Sněhurka předvedla své pracovité trpaslíky, kterými byli kluci z „berušek“. Na
řadu pak přišli žáci 3. b z „motýlků“, včelí medvídci se stále chvátajícím broukem ze „sluníček“ a na závěr nám předvedly holky z „berušek“ svůj opičí taneček.
Předškoláčky čekalo ještě rozloučení se školkou a slavnostní pasování do role školáčků.
Poté již následoval volný program.
Děti se s námi rozloučily písničkou „Školka
má narozeniny“, ve které jí popřály hlavně
hodně dětí. K tomuto přání se připojujeme i my
rodiče a zároveň bychom chtěli moc poděkovat
učitelkám a všem zaměstnancům Mateřské
školy v Kozlovicích i ostatním, kteří se podíleli
na přípravě této slavnosti. Spolu s dětmi a hosty
MŠ jsme prožili krásné odpoledne, ke kterému
přispělo také slunečné, i když až moc teplé počasí, které umožnilo konání této slavnosti na
zahradě mateřské školy.
(fotopel)
Rodiče dětí MŠ Kozlovice

Přijímací zkoušky
na střední školy
V letošním školním roce se zúčastnilo přijímacího řízení na střední školy celkem 41 žáků
devátého ročníku. Z nich se umístilo 32 žáků
(78 %) na oborech zakončených maturitní
zkouškou a 9 žáků (22 %) na tříletých oborech
zakončených výučním listem.
Přijímacího řízení se tradičně zúčastnili i žáci
nižších ročníků, kteří se hlásili na víceletá gymnázia. V letošním školním roce opustí naši školu
za účelem studia na gymnáziu dva žáci pátého
ročníku a jedna žákyně sedmého ročníku.
Uspět u přijímacího řízení na střední škole je
jedna věc, ale udržet se na této škole s co nej-

29
lepšími výsledky je věc druhá. Někteří žáci toto
studium podceňují a již po prvním ročníku studia střední školu opouštějí a hledají si jednodušší obor. Přeji všem, aby je studium na střední škole bavilo, aby studovali s nadšením a chutí
a zdárně svá studia zakončili.
Mgr. Zdenka Krpcová, vých. poradce

Končí školní rok 2006/2007
V pátek 29. června bude slavnostním předáním vysvědčení ukončen další školní rok. Jaký
byl? Myslím, že patří, jako mnoho předešlých,
k těm úspěšným. V září jsme zahájili školní rok
po celkové rekonstrukci elektroinstalace ve
skoro „nové“ škole. Do školy nastoupilo 320
žáků, mezi nimi 22 malých prvňáčků, žáci byli
rozděleni do 15 tříd, ve škole pracovala dvě oddělení školní družiny. V červnu letošního roku
si půjde u nás pro vysvědčení naposledy 41
žáků devátého ročníku. A co se nám podařilo?
— Škola získala v rámci projektu MŠMT Podpora méně vyučovaných jazyků v roce 2007
finanční dotaci na výuku ruského jazyka.
Tento jazyk se učí žáci současného 8. ročníku jako jeden z volitelných předmětů a vedle
anglického jazyka jako svůj druhý cizí jazyk.
V dalším školním roce se počet takto jazykově vzdělaných žáků ještě zvýší, protože volitelný předmět — ruský jazyk se bude učit
i dalších 20 žáků současného 6. ročníku.
— Žáci školy se úspěšně zapojili do mnoha
soutěží, ve kterých mezi sebou srovnávají
vědomosti nejen žáci základních škol, ale
i žáci odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií. A tady jsou výsledky: Jakub Kahánek získal 7. místo v krajském kole chemické olympiády, v okresním kole obsadil
2. místo a Marcela Habrnalová 7. místo.,
v matematické olympiádě jsme v okresním
kole získali v kategorii 5. tříd 4. místo zásluhou Zuzany Bílkové, v kategorii 6. tříd 2.
místo zásluhou Markéty Kožuchové a v kategorii 8. tříd také 2. místo díky Sabině Klegové. Mezi úspěšné řešitele okresního kola
matematické olympiády patří také Vojtěch
Eliáš (9.), Renáta Zátopková (7.), Šimon Blabla a Tomáš Kalus (9.). V okresním kole fyzikální olympiády obsadil v kategorii žáků 8.
tříd 3. místo Tomáš Kalus a 4. místo Pavel
Hrabec, v kategorii 7. tříd, v tzv. Archimedi-
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ádě obsadila Renáta Zátopková 6. místo.
V okresním kole zeměpisné olympiády získala v kategorii 7. tříd 6. místo Veronika Galáčová a v kat. 8.—9. tř. obsadila Barbora
Kalincová 14. místo. I ve sportu se máme čím
pochválit. Získali jsme 3. místo v přespolním běhu 1. stupně v okrskovém kole — žák
2. tř. Vojtěch Dudek, 1. místo v okrskovém
a poté 3. místo v okresním kole v halové kopané, ve které naši školu reprezentovali:
Jakub Fulnek, Tomáš Svoboda, Erik Pistovčák, Patrik Piskoř, Jakub Vašenda, Václav
Krpec, Jan Prudký, Vojtěch Eliáš, Jan Mohyla, Tomáš Zácha, 2. místo v okrskovém kole
ve vybíjené žáků 5. tříd. V neposlední řadě
je velkým úspěchem i 2. místo pěveckého
sboru školy v Přehlídce dětských pěveckých
souborů. V celostátní internetové soutěži
SOVÍ QÍZ, které se zúčastnilo 1 161 hráčů
základních škol, se mezi 11 hráči, kteří získali maximální počet bodů, umístili 3 žáci
naší školy: Tomáš Kalus, Kateřina Toflová
a Vojtěch Tofel. Mezi dalšími oceněnými
žáky byli: Petr Mohyla, Vendula Zemanová,
Tereza Halamíčková, Markéta Kožuchová,
Barbora Šrubařová, Barbora Kalincová,
Tomáš Svoboda a Mikuláš Pustka.
— Ve škole pracovalo 12 zájmových kroužků,
které vedli učitelé školy, a 3 kroužky, kde ve
vedení nebyli zaměstnanci školy, byli to ing.
Stanislav Zeman — kroužek šachů, p. Ladislav Blabla — kroužek stolního tenisu
a p. Josef Tkáč — včelařský kroužek. Všem
vedoucím za jejich práci patří velké poděkování nejen od vedení školy, ale určitě od
všech žáků, kteří se do práce kroužků zapojili, a rovněž jejich rodičů.
— Žáci nasbírali 18 500 kg starého papíru.
— Kolektiv pedagogů vypracoval školní vzdělávací program, podle kterého se v následujícím školním roce budou učit žáci 1. a 6. roč-
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níku. Program naší školy jsme nazvali „Rosnatka“ podle názvu chráněné rostliny, která
tady v Kozlovicích roste, a počáteční písmena jejího názvu jsme použili na vyjádření
hesel hlavních cílů našeho programu.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Valašská dědina
Dětský den aneb Dostaveníčko
všech zvířat a zvířátek
V sobotu večer dvěma hlavním pořadatelkám
dětského dne Pavlíně Zemanové a Lence Nevludové určitě spadl pořádný kámen ze srdce, protože — DĚTSKÝ DEN SE VYDAŘIL!!! Skončilo
shánění, zajišťování, vymýšlení programu, ale
také obavy, aby vše klaplo, aby přálo počasí,
(které si mimochodem ze všech tento den dělalo pořádná šprťouchlata) a hlavně — aby byly
děti spokojené a dobře se bavily!
Letošní dětský den, který se konal 2. 6. 2007,
byl zahájen v 15.00 hod. a měl téma Dostaveníčko všech zvířat a zvířátek. Hned u brány
všichni účastníci museli prolézt obručemi,
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které představovaly chodbičky do společného
doupěte všech zvířátek. Tímto doupětem se pro
toto odpoledne už tradičně stal areál u hasičské
zbrojnice. Některé děti se dostavily ve zvířecích
kostýmech, jak byly vyzvány, ale bylo jich
opravdu velmi málo. Děti bez kostýmů pořadatelé pomalovali, aby aspoň trošku vypadaly jako
zvířátka, a se všemi si zatančili. Poté děti dostaly do rukou plátěné váčky a jejich prvním úkolem bylo nakreslit na něj své oblíbené zvířátko.
A protože se tohoto úkolu všechny zhostily
úplně skvěle, dostaly svůj první díl obrázku
a mohly postoupit k dalším zvířecím disciplínám. Na druhém stanovišti si zahrály na kamzíky a opice. Musely zdolat lezeckou stěnu, provazový žebřík a chůzi po laně. Za tento náročný
výkon, při kterém je jistili pan Nevlud a pan
Zeman, dostaly děti hned tři další díly do své
skládanky a hurá na další stanoviště. Tam musely z plastelíny vymodelovat — jak jinak než —
zvířátko, pokud chtěly další díly svého obrázku.
Pravidla byla neúprosná… Myslím, že je vám
všem jasné, jak právě tento úkol děti bavil. Stejně tak je bavilo zastaveníčko u hovnivála – koulení nebo skákání na balónu, obouvání stonožky, pití „mlíčka“, jak to dělají kočičky a také házení míčkem. Po zvládnutí všech těchto úkolů si
mohly z těžce vydobytých dílků složit obrázek
a nalepit na připravené podložky. Když i to děti
zvládly, čekala je sladká odměna.
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Pokud byste si mysleli, že to bylo všechno, mýlili byste se. Nejmladší děti z mateřské školy si připravily pro ostatní vystoupení z pohádek: Maková
panenka a motýl Emanuel, Včelí medvídci
a Opice Žofka. Členky Junior aerobiku zase předtančení s názvem Kočkomyší rej a Opice a divoženky. Na závěr ještě členové kynologického svazu
předvedli dětem, jak umí jejich pejsci poslouchat.
Děti, které se nebály a které měly zájem, se mohly
projet před hasičskou zbrojnicí na poníkovi.
Asi 150 soutěžících dětí a jejich rodiče by určitě rádi z plných plic zazpívali písničku „Máme
rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst…“ jako veliké poděkování právě těm,
na něž se to tentokrát opravdu hodilo — na dvě
opice HUPa a HOPa ve hnědých kožíšcích s velikýma ušima, které jako uvaděčky a průvodkyně
celým odpolednem ze sebe zajisté vydaly vše.
Pokud je někdo nepoznal, což je jistě možné,
kvůli jejich dokonalým kostýmům, byly to už
jednou zmíněné pořadatelky Lenka Nevludová
a Pavlína Zemanová. Za váš výkon, za vaši snahu
a práci moc děkujeme. Děkujeme i ostatním,
které nebylo tolik vidět a kteří také pomáhali vykouzlit na dětských tvářích úsměv a nadšení,
a dále za finanční podporu obecního úřadu, bez
níž by se to určitě neobešlo a děkujeme také hasičům za zapůjčení svého areálu. Co říct závěrem? Bylo to super! A my se všichni moc těšíme
na další dětský den u nás v Kozlovicích.
Za všechny nadšené rodiče Kateřina Lepíková
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Kozlovice
První svaté přijímání

Je neděle 3. 6. 2007, obloha zatažená, déšť jen
se každým okamžikem spustit. Dokážete si představit jak čistě a dojemně v kontrastu s počasím
působila děvčata nastrojená v krásných bílých
šatech? Jako družičky, jako bílí andílci. A nesmíme zapomenout ani na chlapce, kterým maminky pro tento den také připravily ze šatníků to nejlepší, co mohly. Je těsně před počátkem mše
svaté a těchto 15 dětí ze 3. třídy tu trošičku nervózně přešlapuje po boku svých rodičů. Nemůžeme se jim divit. Nastává chvíle, která je vyvrcholením jejich dlouhé přípravy na tento den.
Na den, kdy poprvé přijmou své první svaté přijímání. Zacinkal zvonek, a to už všichni vstupují
do kostela nádherně vyzdobeného květinami
a bílými stuhami. Tato mše svatá patří jen jim. Jejich hlasy zazní od ambonu při čtení slova Boží-

Půl století od ničivé vichřice
Byl krásný srpnový den, svítilo sluníčko, bylo
teplo, končily žně. Lidé z polí sklízeli poslední
obilí. Také my jsme převezli do stodoly fůru ovsa
a byli jsme rádi, že nám nic nezmoklo, neboť od
západu bylo vidět černou chmuru, která se blížila k nám. Sluníčko bylo zrovna nad západem,
když ho černý mrak začal zastiňovat…
Klidný letní podvečer se po sedmé hodině
změnil v peklo na zemi. Obloha se zatahuje černými mraky, blesk stíhá blesk, silný vír se mění
v uragán ničící vše co se mu postaví do cesty.
Z mraků se valí proudy vody, vzduchem poletují střešní tašky a větve stromů, řinčí sklo rozbitých oken. Střechy i zdi domů jsou doslova rozmetány po širokém okolí. Všude se povalují

ho, zazní v přímluvách a zazní také v písni, která
provází svou melodií celou mši svatou. Zpívají
o sobě a o svém dnešním dni: „Čistá, čistá, čistá
jak studánka duše, co setřásla hřích, čistá, čistá,
čistá jak studánka, jasná jak napadlý sníh…“ Na
závěr jsou pak děti Otcem Stanislavem vyzvány,
aby odměnily bílou růží toho ze svých blízkých,
komu jsou nejvíc vděčné, že je přivedl „až sem“.
A protože děti byly vděčné také právě Otci Stanislavovi, přišly mu poté poděkovat krásnou kyticí
a dárkem. Celá mše svatá byla pěkným zážitkem
pro všechny a myslím, že většině lidí zněla v hlavách píseň Čistá jak studánka ještě cestou domů.
Na závěr prosme za děti:
„Láska to je tvoje zbraň,
tou děti, Ježíši, chraň…“
Kateřina Lepíková
trámy, kusy zdí, přelámané sloupy a stožáry,
stromy vytrhané i s kořeny… rodiče chrání děti
vlastními těly před padajícími trámy, cihlami
a omítkou, každý se snaží zachránit co se dá…
z domů se ozývá pláč vyděšených dětí… lidé si
myslí, že snad nastal konec světa.
Tu hrůzu jsem se svými dětmi prožila ve světničce u mé nemocné maminky. Udělala se tma,
blesky a hromobití nás přinutily zabořit hlavu
do maminčiny peřiny. I přesto všechno jsme slyšeli, že se děje něco hrozného a strašného. Nemocná maminka nás utěšovala slovy: „ Nebojte
se, Pán Bůh nás neopustí.“
Tak popisují tuto událost pamětníci. Vichřice
trvající údajně „jen 7 minut“ za sebou zanechala nepředstavitelnou spoušť. Druhý den po rozednění chodí bezradní lidé se zarudlýma
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stupně přicházejí dobrovolníci z okolí i ze závodů, lidé z celé republiky vyjadřují solidaritu, pořádají sbírky, finanční pomoc posílá stát, škody
proplácí pojišťovna. Orgány státní správy zajišťují v tu dobu těžko dostupný stavební materiál. Během dvou týdnů odpracovali brigádníci
skoro 35 tisíc hodin, další desetitisíce hodin odpracovali místní občané.
Kozlovice nikdy před tím neviděly tolik lidí,
kolik jich prošlo a projelo v těchto dnech naší
obcí, aby zhlédli výsledky ničivé síly přírody.
Množství lidí a vozidel bylo tak velké, že dopravu
museli řídit příslušníci místního požárního sboru.
Celková škoda na domech a zařízení byla odborníky odhadnuta na deset miliónů Kčs.
Neuvěřitelné štěstí v neštěstí — pohroma si
v naší obci nevyžádala žádný lidský život a nedošlo ani k vážnějšímu zranění.
Letos 14. srpna v 19.15 hod. uplyne od této
události již 50 let.
Matylda Sysalová: Vichřice (vzpomínka na 14.
srpen 1957)
Sborník 700 let valašské obce Kozlovice: Zkázonosná vichřice
Fotografie: archiv Vlastivědného kroužku
Připravil Jiří Peloušek

Sport
očima od pláče po vesnici okolo svých rozbořených domů. Obec byla úplně odříznuta od
okolního světa, bez elektřiny, telefonu, dopravního spojení — cesty byly podemlety vodou, zavaleny stromy, zbytky střech a zřícených zdí.
Nejvíce byl postižen střed a dolní konec obce.
Do chalupy jsme se nemohli dostat, vysoká
rozvětvená třešeň, která rostla za chalupou byla
i s kořeny vyrvána a donesena ke zdi, její větve
zatarasily domovní dveře. Od spodní strany chalupy byla rozbitá okna, ve světnici byla voda, ve
vodě stál nový nábytek.
Na zahradě bylo vyvráceno sedm jabloní, stodola i s pilíři byla posunuta, ve střeše byly díry,
mnoho břidlic leželo rozbitých v trávě. Na půdě
bylo všechno mokré. Pod chalupou a ovocnou
zahradou jsme měli vysoký les snad stoletých
smrků. Ten zřejmě zachránil naši chalupu před
úplnou zkázou, ale sám nepřežil. Ani jediný
smrk se nezachoval, všechny vichřice ulomila
nebo ukroutila tři metry nad zemí a křížem krážem rozházela po okolí…
O katastrofě informují sdělovací prostředky.
První na pomoc přichází armáda, která za pomoci místních občanů uvolňuje cesty pro dopravu, zbytky domů pokrývají plachtami. Po-

Konec úspěšné sezóny
Posledním březnovým víkendem byla dokončena úspěšná sezóna 2006 — 2007, stolních tenistů z kozlovického stolně tenisového oddílu.
„A“ družstvo mužů, hrající okresní přebor ve složení Pavliska Martin, Polášek Pavel, Holášek
Marek a Blabla Ladislav ml., se umístilo v celkovém pořadí na pěkném druhém místě, čímž obhájilo svou loňskou pozici v této soutěži. „B“
družstvo mužů , hrající okresní soutěž první třídy,
ve složení Foltýnek Jiří, Miroslav Jirousek, Mohyla Petr a Durďák Vladimír. se umístilo na solidním
8 místě. “C“ družstvo mužů hrající okresní soutěž
druhé třídy, ve složení Ing. Miroslav Tofel, Ing.
Antonín Tofel, RNDr. Jiří Jalůvka a Radomír Nevlud se umístilo na vynikajícím druhém postupovém místě a postoupilo do okresní soutěže první
třídy, kde bude v příští soutěžní sezóně
2007/2008 hrát společně s „B“ družstvem. „D“
družstvo mužů hrající okresní soutěž 3. třídy sk A,
hrající ve složení, Tabach Jan, Jedlička Pavel, Ladislav Blabla st. a Jan Mohyla skončilo na vynikajícím druhém, bohužel nepostupujícím místě.
Družstvo žáků, hrající ve složení Mohyla Petr,
Mohyla Jan, a Tofel Vojtěch a Trubak Vojtěch,
ukončilo soutěž, na krásném třetím místě.
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Tyto výsledky všech hráčů jsou povzbuzením
pro další rozvoj stolního tenisu v naší obci a zároveň povzbuzením do další náročné práce,
hlavně s mládeží, o kterou se v míře nejvyšší
v oddíle stolního tenisu Kozlovic dlouhodobě
stará pan Blabla Ladislav st. Za což mu všichni
moc děkujeme.
Nová sezóna 2007—2008 začne stolním tenistům z Kozlovic v tradičním termínu kozlovských
krmášových oslav na přelomu měsíce září
a října 2007 a skončí v měsíci dubnu 2006. Pro
příznivce stolního tenisu připomínám, že hraná
mistrovská utkání jsou volně přístupná i pro veřejnost, kdy stolní tenisty může kozlovská veřejnost přijít kdykoliv povzbudit. Budete vítáni. Informace o termínech utkání Vám podá každý
člen oddílu stolního tenisu TJ Sokol Kozlovice.

Kozlovice
Takové výsledky stolních tenistů, které dosáhli v uplynulé sezóně 2006/2007, jako jsou, tři
druhá, jedno třetí a jedno osmé místo nikdo
v dosavadní éře stolních tenistů nepamatuje,
tudíž musíme považovat uplynulou sezónu
2006/2007 za velmi úspěšnou.
A co přinese sezóna 2007/2008? Toť otázka.
„A“ družstvo mužů by rádo postoupilo do oblastní soutěže (dvě druhá místa za sebou tomu
nasvědčují, že by to mohlo vyjít), kde však již
hrají družstva v rámci Moravskoslezského kraje
a úroveň zde je již velmi vysoká. Určitě i ostatní
družstva mají své vysněné cíle o postupu do
vyšších soutěží, ale všichni budou rádi, když
minimálně obhájí místa z této uplynulé sezóny.
Martin Pavliska

Kozlovice zvítězily v Londýně
Kozlovice,Londýn/ Mladí fotbalisté FC Kozlovice
startovali na turnaji v Londýně. V areálu Kodak football clubu sehráli tři vítězné zápasy s londýnskými celky a po vítězstvích 4:1, 3:0 a 6:0 skončili na
prvním místě. Hráči zanechali v Anglii velmi dobrý
dojem a pořadatelé je pozvali na velký letní turnaj,
kde má startovat 200 mužstev, ale z finančních
důvodů museli Kozlovičtí tuto nabídku odmítnout.
Cílem této výpravy bylo i navázání spolupráce
pro následující roky s možným startem anglických
celků na kozlovickém turnaji v příštím roce. Zážitkem pro kluky byla i návštěva zákulisí stadionu Arsenálu Londýn, za který hraje mimo jiných hvězd
i český reprezentant Tomáš Rosický.
Kozlovičtí viděli na vlastní oči i zápas Premiér league mezi domácím Fulhamem a hosty z Liverpoolu.
Deník
/23. 5. 07/
text:
(mach) —
foto:
archiv FC
Kozlovice
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XIX. ročník Beskydského turné
žáků ve skoku na lyžích

Pozvaní byli závodníci z Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Německa

Lyžařský areál TJ Sokol Kozlovice
sobota 23. 6. 2007
Trénink od 10.00 do 12.00 hod. —
začátek závodu v 13.00 hod.
Program:
Žáci 10 a mladší ročník 1998 a mladší můstek K 9
Žáci 11+12
ročník 1996—97 můstek K 18
Žáci 13+14
ročník 1994—95 můstek K 18
Žačky
ročník 1994—96 můstek K 18
Žačky
ročník 1997 a mladší dle
přihlášených

Závodníci TJ Sokola Kozlovice:
Prudký Jan, Pistovčák Erik, Špok Jakub, Krpec
Michal, Vakolja Jakub, Krpec Ondřej, Vyvial
Marcel, Matusinský Marcel, Doležel Dušan,
Krpcová Tereza

Volejbal v Kovárce

Hosté: Sakala Jaroslav, Janda Jakub,
Mazoch Jan, Raška Jiří
Vyhlášení výsledků a rozdělení cen 20 minut
po skončení závodu
Fizek Pavel
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3. Servis a revize odběrných
3. plynových zařízení
Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a. s., plní povinnosti k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního plynu, měl
by mít i každý jednotlivý odběratel zájem o provozování svého odběrného plynového zařízení s maximální mírou bezpečnosti a za podmínek, které
mu zajistí minimální náklady na provoz.
Doporučujeme Vám:
Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče) si nechejte prohlédnou odbornou firmou. Ta Vám doporučí případné opravy,
provede vyčištění a seřízení Vašeho spotřebiče, příp. poradí a navrhne doplnění o prvky, které zvýší bezpečnost provozování Vašeho odběrného plynového zařízení. Kontrolu si naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně starostí, než odstraňování následků poruchy.
Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových zařízení. Povinnost provádění pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb.
Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. (Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy). Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti.
Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místnosti nesloužící k bydlení – zde není
povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení ve svém bytě plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně uživatele bytu, měl by před předáním bytu novému uživateli zajistit majitel bytu provedení revize plynového
zařízení.
Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního plynovodu (s výjimkou bytových instalací a plynospotřebičů). Revizi je
nutno každé tři roky opakovat. Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě že ne, nesmí být
zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem.
I když není povinnost provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků (pokud slouží k jejich bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je
výše uvedeno, stanovena zákonem, přesto doporučujeme i zde provádět pravidelné kontroly a posouzení stavu plynových zařízení odborně vzdělanými pracovníky.

Kozlovice

37
PRODÁM

✌ elektrickou sekačku 380V/1400 otáček, šířka pokosu 48 cm + 50 m
kabelu
✌ svařovací trafo na 220V — elektrody 1—3,25 mm
✌ kompresor 2 válcový s motorem 380V + 50m tlakové hadice
+ stříkací pistole
✌ elektrické čerpadlo 380V na vodu včetně 50 m zahradní hadice
✌ prodlužovací kabely 380V měděné s elipsovitými koncovkami
v délce
50 m
✌ motor 380V/1400 ot.
✌ motor 220V
✌ plochý 3 plotýnkový vařič na PB a 10 kg tlak. nádrž
✌ turistický 2 plotýnkový vařič na PB + 2 kg tlak. nádoba,
✌ ploutve č. 9 a brýle
✌ zahradní kolečko — plechové
✌ síto na písek, asfaltový pás zn. IPA 5 balíků a 10m
✌ nákupní vozík s taškou
✌ malý 4 kolový vozík, zatížení 50kg,
✌ televizor zn. DAEWO — barevný
✌ japonské autorádia — přenosné včetně autodržáku + autoradio
německé výroby
✌ repro bedna 10 W, fotoaparát zn. PETRI-poloautomat
✌ pračka ROMO — menší s vyhříváním a aut. Pračku zn. Tatramat
s náhr. motorem
✌ demižony 5 l a 1ks 25 litrů
✌ odšťavovač hlinikový, lednici 120 l
✌ psací stůl
✌ lampa na psací stůl kloubová
✌ jídelní stůl rozkládací + 4 čalouněné židle, nepoužívané — leštěný
mahagon
✌ sekretář, obývací stěny 2×
✌ gauč rozkládací 3× (2× zn. WEBER), peřiňáky 3 ks
✌ křesla 2 ks + 4 ks + 1 ot. ušák
✌ 1 válenda pro 1 osobu, ložnice bílé barvy (letiště + 3 skříně
s posuv. dveřmi)
✌ vanovou baterii se sprchou — nová
✌ Škoda MB 1000 — osobní vozidlo + karos. ND; Kanystry 20 l a 10 l,
zvedák hydraulický
✌ krbové nářadí a stojan
✌ přímotopy do místnosti (halogen s ventilátorem) 3 ks
Kontakt: Stanislav Holub, 739 47 Kozlovice č. 423. tel: 776 163 740
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Technické služby Vám nabízí:
• pronájem montážních plošin
MP 10, 12, 14, 16, 22
• realizace zahrad na klíč
• napouštění bazénů
(doprava vody)
• údržbu travnatých ploch, kosení
• vyhrabání listí
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků
• kultivaci ploch
• výkopy hrobů
• pronájem mobilních WC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opravy ploch asfaltovou směsí
strojní výkopové práce
přepravu materiálů
geodetické práce
řezání betonových, asfaltových
ploch
výstavbu a rekonstrukci
dlážděných prostranství
a chodníků
výrobu lehkých zámečnických
konstrukcí, sportovních prvků
stolařské, zámečnické
a natěračské práce
stavba plotů
dopravní značení svislé
i vodorovné

Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz
NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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