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Slovo starosty
Vážení kozlovjané a měrkovjané,
i letošní rok jsme v obci žili bohatým kulturním, společenským i sportovním životem.
Kalendář akcí nabídnul několik desítek podniků.
Jsem rád, že vedle akcí většího rozměru – Den
obce, Vánoční jarmark a MF Souznění, Dětský
den, koncert skupiny Citron, Traktoriáda…
jsou k výběru i ty menší typu Mini Cup, další

sportovní turnaje, plackové hody, rybí hody,
různé talk show a zábavy. Všem pořadatelům
(spolkům i soukromníkům) děkuji. Před námi
je bohatá plesová sezona.
Začíná se pomalu plnit kalendář akcí pro rok
příští. Mimo všech tradičních se můžeme těšit
např. na koncert Lucie Bílé.
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 8. březen 2018.

Obecního úřadu v Kozlovicích

Tato technika dosluhuje a především v zimním
období musí vše fungovat.
Již byl zakoupen malotraktor, multikára a do
konce roku to bude ještě traktor, malý nákladní
elektromobil a osobní auto.

Jen pro zajímavost – v letošním roce jsme
provedli 47 svatebních obřadů, troje vítání
občánků, dvoje pasování malých čtenářů
knihovny, rozloučení s deváťáky, posezení
s výjezdovou jednotkou hasičů, s vedoucími
mládežnických oddílů a vedoucími spolků.
Nechci být nostalgický, byť blížící se Vánoce
k tomu vybízejí, ale nebýt drobných sousedských sporů, snad můžu napsat – dobře se nám
tady žije.

Co v roce příštím? Jak už jsem psal minule,
bude to především rekonstrukce přízemí
obecního úřadu, tj. vstupní haly, sálu, přísálí,
zasedací místnosti, pekla a bufetu. Před dokončením je zpracování projektové dokumentace
a následně bude vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele. I pro naše pracovníky tu bude hodně
přípravných a dalších prací.

Ze staveb (ale to všichni víte) jsme letos
dokončili přístavbu školy a opravu fasády,
chodníky na horním konci a desítky drobností.
Momentálně se věnujeme vnitřní rekonstrukci přízemí domu č. p. 370, což je bývalá
vinotéka vedle restaurace U Váhy. Vznikne tam
prostor (klubovna) pro naše důchodce, vybavený kuchyňskou linkou, televizí i internetem.
Jedná se o kompletní rekonstrukci – sociální
zařízení, okna, dveře, podlahy, omítky, elektroinstalace, osvětlení. O způsobu užívání budeme
ještě diskutovat, ale myšlenka je taková, aby byl
prostor přístupný pokud možno stále (především našim seniorům).

Bude fungovat bezplatný internet i jezdit
bezplatná MHD (autobusy), nezvyšují se žádné
poplatky ani cena vodného.
Jako každoročně požádám, či připomenu –
topte ekologicky a auta parkujte tak, abychom
mohli provádět zimní údržbu komunikací.
Závěrem mi dovolte poděkovat Všem za spolupráci při práci v obci (jednotlivcům, spolkům
i podnikatelům). Vánoce vždy bývaly svátky
klidu (i v době válek se vyhlašovalo příměří),
tak ať to tak zůstane.

Do konce roku bude ještě provedeno (už
probíhá) zalesnění cca 1 ha obecního lesa vč.
oplocenky, který „padnul“ za oběť kůrovci
(vysazeno bude cca 28.000 stromků).

Popřál bych nejen všem dětem, ale i dospělákům, aby se Vám splnila všechna přání. Hezké
prožití svátků vánočních a přijďte na vánoční
jarmark.

Během roku a ještě nyní v prosinci provádíme velkou obměnu našeho „vozového“
parku. Multikáry a traktory jsou starší třiceti
let, osobní auto Hyundai už má také 14 let.

Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno: 24. 11. 2017
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci říjnu až prosinci
oslavili nebo teprve oslaví pan(í):
Vladislav Pustka, Libuše Kociánová, Jarmila Ulčáková, Ludmila Tomková, Ludmila Pustková, Václav
Juchelka, Růžena Zemanová, Jiřina Hořavová, Stanislav Urbiš, Anežka Červenková, Jan Krpec,
Vladimír Šrámek, Jan Červenka, Jan Pustka, Anna Tomková, Alois Kocián, Antonín Jurek, Břetislav
Tomek, Božena Cibulcová, Marie Zátopová, Ludmila Těšínská, Marie Krpcová, Marie Stanková,
Miroslav Tkáč, Josef Červenka, Ludmila Vyvialová, Marie Koníčková.

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.

Od září do listopadu zemřeli:
ve věku 77 let pan Stanislav Žabenský a ve věku 86 let paní Štěpánka Jarotková.
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od září do listopadu se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Viktorie Mužíková, Anna Literáková, Samuel Chýlek, Samuel Kusý, Sofie Římanová, Jonáš Kvašňovský.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ – Pustková
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Vítání občánků
V tomto roce máme zatím 35 narozených
dětí.
OÚ - Pustková

Ve dnech 3. a 10. listopadu jsme v sále Obecního úřadu Kozlovice uvítali 26 nových občánků
narozených od března do konce září. Děvčátka
i tentokrát převládala, těch bylo pozváno 17 a 9
chlapců.
Slavnost byla zahájena vystoupením přípravky DFS Valášek za doprovodu malé muzičky.
Proslov přednesla paní Mgr. Hana Ulčáková,
ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice, a předala slovo
starostovi obce panu Ing. Miroslavu Toflovi.
Rodiče se zapsali do pamětní knihy a převzali si
od obce peněžní dar, hračku a maminky kytičku.
Od kolektivu Lékárny Kozlovice obdrželi pěkný
dárkový balíček. Slavnostní akce byla zakončena
malým občerstvením.

archiv obec

Oznámení
Sdělujeme občanům, že posledním dnem pro příjem a výdej z pokladny
je středa 27. 12. 2017 do 11:30 hodin. Po této hodině již platby nebudou možné.
Ve čtvrtek 28. 12. 2017 a v pátek 29. 12. 2017 bude Obecní úřad Kozlovice uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
OÚ - Boráková
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Bezplatné právní služby
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic (formou ústních konzultací) v roce 2018 budou
poskytovány v zasedací místnosti obecního úřadu a v době rekonstrukce interiéru OÚ – v kanceláři
č. 2, každý sudý týden v úterý, v době od 15:30 do 17:30 hodin, dne:
9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8.,
21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11. a 11. 12.

Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů bude poskytovat v roce 2018 Ing. Tomáš Svoboda, tel. č.:
603 867 494, každý lichý týden ve středu, v době od 14:00 do 14:45 hodin, dne:
3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7.,
1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12.

Česká pojišťovna
Obchodní zastoupení České pojišťovny na Obecním úřadě v Kozlovicích v zasedací místnosti a v
době rekonstrukce interiéru OÚ – v kanceláři č. 2, každé 1. pondělí v měsíci v době od 14 do 17 hodin.

Čištění komínů v obci
30. ledna, 14.–29. června, 19. října 2018
Kontakt: Robert Welszar, tel.: 721 168 804, Josef Papřok, tel.: 728 073 808
OÚ - Čarnoká

Opisování stavu vodoměrů
Zároveň upozorňujeme, že někteří odběratelé dosud neuhradili vodné za rok 2016
splatné do 31. 5. 2017!

V průběhu druhé poloviny prosince 2017
navštíví Vaše domácnosti a ostatní odběratele
zaměstnanci obce za účelem opsání stavu vodoměru pro výpočet vodného za rok 2017, popř.
stočného za 2. pololetí 2017 (cena vody za rok
2017 je 25,00 Kč/m3, cena stočného za rok 2017
je 37,32 Kč/m3).

Věříme, že toto upozornění bude impulsem
k urychlené platbě a tím se předejde nepříjemnostem spojeným s případným přerušením
dodávky vody neplatičům.

Nebude-li někdo zastižen doma, zanechají
lístek s žádostí o nahlášení stavu vodoměru na
obecní úřad s uvedením kontaktního telefonu
nebo emailu.

Ceny vodného a stočného
Vodné
Stočné

V případě, že údaj o stavu vodoměru nebude
nahlášen v požadovaném termínu, bude spotřeba
vody vypočtena podle odběru za předcházející
období. Žádáme proto všechny občany o pomoc
na tomto úkolu (zpřístupnit, opsat si vodoměr,
nahlásit …) a současně děkujeme za spolupráci.

25,00 Kč/m3
38,43 Kč/m3

Uvedené ceny se týkají vody odebrané nebo
odvedené kanalizací od 1. 1. 2018.
OÚ – Čarnoká
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Upozornění
Z důvodu přechodu na nový systém výběru poplatků za vodné, nelze ihned počátkem roku
platit vodné v pokladně. Každý poplatník obdrží v průběhu měsíce ledna 2018 FAKTURU
za vodu za rok 2017, až poté bude možné provést úhradu v pokladně nebo převodem na
účet. Děkujeme za pochopení.
OÚ - Čarnoká

Volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta republiky se koná ve dvou dnech
v pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna 2018.

První den voleb – v pátek 12. ledna 2018
- proběhne hlasování od 14.00 hodin do
22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu
13. ledna 2018, od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

- volební okrsek č. 1 – Hospůdka „U Kovačka“,
739 47 Kozlovice č. 72
- volební okrsek č. 2 – Obecní úřad Kozlovice,
zasedací místnost, 739 47 Kozlovice č. 343
- volební okrsek č. 3 – Hostinec „Ve Dvoře“,
739 47 Kozlovice č. 701.

obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu
ode dne vyhlášení volby prezidenta, a to osobně
u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého
seznamu (tj. do 16.00 hodin dne 10. 1. 2018),
nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem volby prezidenta (do 5. 1. 2018)
obecnímu úřadu. Toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče nebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta, tj. do
9. 1. 2018 (pokud by se stalo a volič by z nějakého
důvodu neobdržel hlasovací lístky, budou mu
vydány přímo ve volební místnosti).

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, nebo jej zašle
voliči poštou.

Volič musí prokázat svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR.

Případné druhé kolo volby prezidenta připadá na 26. a 27. ledna 2018.

V Kozlovicích budou opět zřízeny tři volební
okrsky, sídla volebních místností jsou:

OÚ - Pustková

Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá
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SMS InfoKanál
Chcete být lépe informovaní
o dění v obci? Stačí málo – zaregistrovat se.

to bude pro nás finančně únosné,
bránit se tomu nebudeme.
Způsob registrace:

Pro lepší informovanost občanů
zavádí obec službu SMS InfoKanál –
adresné zasílání SMS zpráv na Vaše mobilní
telefony. Do tohoto systému se můžete kdykoliv zapojit (zaregistrovat) a také kdykoliv
tuto službu zrušit.

1) Z telefonu zasláním SMS zprávy na
číslo 558 697 205
REGISTRUJ mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera KOZLOVICE nebo
MERKOVICE mezera CISLOPOPISNE

Tato služba je pro Vás BEZPLATNÁ.

Způsob registrace pro ty, kteří chtějí navíc
dostávat informace o stánkovém prodeji:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera KOZLOVICE nebo
MERKOVICE mezera CISLOPOPISNE
mezera T1

Předpokládáme zprávy typu:
Přerušení dodávky vody, upozornění na
splatnost poplatků, vodného, stočného, na
ceny, výpadek (oprava) internetu, informace
o nových vyhláškách, krizové či povodňové
informace, změny ordinačních hodin lékařů
a lékárny, informace o sběru objemného či
nebezpečného odpadu, informace o konání
důležitých kulturních, sportovních akcí, …
a tak podobně.

Pokud neuvedete všechny požadované
údaje (číslo popisné), nebudete do registrace
zařazeni.

Tyto informace budou rozesílány všem
zaregistrovaným nebo adresně těm, kterých
se bude daná zpráva týkat.

2) Pomocí webového rozhraní
Pomocí webového online formuláře na adrese
www.infokanal.cz/cweb/reg/KOZLOVICE.
Při registraci zadejte číslo popisné.

Kdo si bude přát, může dostávat navíc
informace ohledně stánkového prodeje na
prostranství před obecním úřadem. Tento
požadavek musí zohlednit při registraci.

3) Osobně na obecním úřadě
Kromě výše uvedených způsobů, je možné
přijít na obecní úřad (kancelář č. 1), kde vše
provedeme za Vás.

Ideální stav by pro nás byl takový, kdyby se
zaregistroval vždy jeden člen rodiny (domu,
bytu) a informace pak předal ostatním. Obec
musí tento systém samozřejmě platit a dost by
se to prodražilo, kdyby se např. z pětičlenné
rodiny zaregistrovali všichni. Nicméně pokud

Neodpovídejte na SMS, které od nás
dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení.
Těšíme se na spolupráci a věříme, že
už nebudou v Kozlovicích neinformovaní
občané. Mobilní telefon má v současné době
skoro každý.

!!! Registrací dáváte souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace z obce. Vaše údaje budou použity výhradně pro tyto
účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám !!!
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Tašky na odpad
Jsme potěšeni, že mnozí z vás
poctivě třídí, a abychom vám to
třídění usnadnili, objednali jsme
pro vás tašky na třídění odpadu
u firmy EKO-KOM, a. s. Sada
na třídění odpadu obsahuje
celkem tři snadno omyvatelné
tašky, barevně rozlišené, které
je možné k sobě spojit suchým
zipem. Podobně jako na samolepkách na barevných kontejnerech jsou také na taškách
uvedeny jednotlivé druhy plastů,
papíru a skla, které je do nich
možné vhazovat.
Protože nevíme, jak velký zájem o tašky
bude, objednali jsme zatím 500 ks, které
nepokryjí všechny domácnosti. Sady darujeme
bezplatně do vydání zásob.

Zájemci o tašky si je mohou vyzvednout
v kanceláři č. 6 – na pokladně obecního úřadu od
nového roku. Podmínkou jsou však zaplacené
všechny poplatky za celou rodinu, vč. poplatků
na rok 2018.
OÚ-Boráková

Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží
Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde
váží popelnice, a že obce a města hledají způsoby, jak občany motivovat k intenzivnějšímu
třídění odpadů? Není se čemu divit, protože

ministerstvo životního prostředí projednává
návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí
je i následující tabulka, ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování
komunálního odpadu.

Sazba pro jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)
Poplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
za ukládání
využitelného dopadu 1)
900 1 150 1 350 1 550 1 700 1 850 2 000 2 000 2000 2 000 2 000 2 000
zbytkového odpadu
500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 700 700
nebezpečného odpadu
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
vybraného
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
technologického odpadu
1)

– podle § 30 odst. 1

2030
a dále
2 000
800
2 000
45

Příloha č. 8 k zákonu č. …./2017 Sb.

Základ poplatku za ukládání využitelného
odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/
tuna, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně
vyšplhá až na hodnotu 2 000 Kč/tuna. To se
negativně promítne do rozpočtů obcí a měst,
které budou muset chybějící peníze někde

vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení
poplatku za odpady. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů. Jak je
to možné? Část odpovědi se skrývá v následujícícm schématu.
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Každá firma, která uvádí na trh obal, musí
autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit
za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané
peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných
a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části
hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů. Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je „Odstranění/využití
Svoz odpadu
Odstranění/využití odpadu

odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je
brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obce a města mnohdy
neplatí, ale naopak za ni při určitém množství
a kvalitě peníze dostávají. V případě směsného
netříděného odpadu obec/město zcela platí jak
za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které
bude rok od roku dražší!

Tříděný odpad
Přispívá obci/městu AOS
Prodá se jako druhotná surovina

Komunální odpad se skládá z tříditelných
neboli využitelných odpadů a z odpadů zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že
tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí
pouze 20 % odpadů a zbylých 60 % tříditelných/
využitelných odpadů skončí na skládce jako
směsný odpad, za který obec/město zbytečně
platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory.
Pokud se zdraží skládkování odpadů, bude

Netříděný směsný odpad
Platí obec/město
Platí obec/město

dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout
poctivějším třídění odpadů a snižováním jejich
produkce. Kdo poctivě třídí odpady, nemusí se
bát zdražování poplatku za odpady. Pro více
informací doporučujeme na YouTube shlédnout
pořad MOJE ODPADKY. Přejeme příjemné
sledování a mnoho tun vytříděného odpadu!
S pozdravem Ing. Radek Staňka, autor
pořadu MOJE ODPADKY.
OÚ - Boráková

KOZLOVICKÁ INTERNETOVÁ SÍŤ – kozlovice.net
Uvědomili jsme si, že za dobu fungování
(provozování) naší obecní internetové sítě,
vyrostla nová generace uživatelů, která si
začátky ani důvod vzniku této sítě nepamatuje
(ani nemůže). Zdá se, že i mnozí z nás, kteří byli
prvními uživateli, už také zapomněli na důvod
vzniku a dohodnutý způsob užívání. Věnujte
proto pozornost následujícím řádkům.

neskutečně pomalé (37 kBit/s) a neskutečně
nespolehlivé.
Skupina nadšenců vybudovala za minimální
prostředky první připojení obce prostřednictvím WiFi a mikrovlnné technologie. Vzhledem
k tomu, že obecní potřeby připojení byly vesměs
jen v pracovní době a my měli připojení trvalé
(24 hodin denně), napadlo nás poskytnout „přebytky“ připojení bezplatně občanům – jakási
sociální služba. Vždycky platilo a stále platí, že
obec neposkytuje garance dostupnosti a kvality
služeb, a s tím do toho musí každý jít.

Myšlenka realizace (vytvoření) internetové
WiFi sítě se datuje k roku 2003. V té době jsme
hledali možnost připojení k internetu pro účely
obecního úřadu, školy, školky, knihovny a dalších obecních budov.
Tehdy existující možnost připojení k internetu byla za pomocí modemu přes telefonní
linku. Bylo to neskutečně drahé (1 min=1 Kč),

V roce 2004 byly vybudovány 3 připojovací
body a připojili se první uživatelé. V té době
našemu projektu málokdo věřil. I my jsme se
9
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Kozlovický internet - Montáž, rok 2014, archiv obec

trochu problematice rozumí, jistě uzná, že udržet
v chodu síť o 780 uživatelích, kteří ve většině
nedodržují dohodnutá pravidla, je úkol nadlidský. Mimoto dochází k hackerským útokům na
naši síť a zároveň si síť sami navzájem rušíme
nedodržováním základních pravidel.

domnívali, že po překonání doby „temna“ bude
naše síť zrušena a všichni začneme používat
komerční připojení. Je potřeba si ovšem uvědomit, že před 13 léty se nikomu o dnešních
možnostech připojení a rychlostech ani nezdálo!
Tolik exkurze do „historie“. Dnes musíme
konstatovat, že v jednom jsme se pletli – v tom,
že se začnou uživatelé postupně odpojovat
a použijí „lepšího“ komerčního připojení a my
síť zrušíme, a tak nám odpadne jedna obrovská
každodenní starost. To se nestalo.
Dnes máme 31 připojovacích bodů a k síti
je připojeno cca 770 uživatelů. Určitě se jedná
o jednu z největších, ne-li úplně největší, takto
provozovanou síť v ČR. Byť je v pravidlech
o užívání sítě (doporučuji přečíst na www.
kozlovice.net) uvedeno, že obec neposkytuje
garance dostupnosti a kvality – pracuje se na
těchto parametrech prakticky denně. Kdo

Nejde mi internet. Co to znamená?
To, že se mi nezobrazí webová stránka nebo
ji počítač nekonečně dlouho načítá, neznamená,
že nejde internet. Daná webová stránka může být
v poruše, může být porucha někde na cestě k ní
nebo váš počítač stahuje aktualizace a na váš
požadavek nemá čas. To všechno a ještě hodně
dalších příčin (např. „zamrznutý“ router, porouchané zařízení …) ve vás může vyvolat dojem, že
„nejde“ internet.
Je potřeba brát v úvahu, že i stromy rostou.
Tam kde ještě nedávno byla přímá viditelnost
na místo připojení, dnes už být nemusí. Spojení
10
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6. Zavolám známému, který je připojený na
stejný připojovací bod, zda mu internet jede.

může přestat fungovat ze dne na den. I počasí má
na kvalitu připojení vliv (nepoužíváme žádnou
kosmickou techniku).
Když internet skutečně nejde (a opět to
nemusí být porucha v Kozlovicích), snažíme
se vás informovat pomocí SMS InfoKanálu,
který obec zřídila. Ovšem je potřeba se do této
služby zaregistrovat (postup registrace uvnitř
Zpravodaje). Bohužel i tuto vymoženost mnoho
lidí ignoruje.

Po vyčerpání uvedených možností je jisté,
že se mi porouchalo některé z mých zařízení
nebo internet skutečně nejde. V tom případě
volejte (nebo napište SMS) administrátora sítě
ZHSYSTEMS (pan Zdeněk Hrnčárek), tel.:
774 904 388.
Pravidla připojení
Připojení k síti Kozlovice.NET je možné jen
odbornou firmou, která se specializuje na
bezdrátové sítě v součinnosti administrátora
sítě Kozlovice.NET a bude vyžadován doklad
o odborné montáži a vyplnění registračního
formuláře. Zařízení potřebné pro připojení musí
být z důvodu kompatibility nejdříve schváleno
administrátorem sítě, jinak zařízení nebude do
sítě připojeno.
Před instalací je potřeba zajistit obhlídku místa
připojení administrátorem sítě pro zjištění viditelnosti a dostupnosti připojení v místě instalace.
Věřte, že to jsou ty minimální podmínky, které je
potřeba dodržet, aby vše fungovalo. Děkujeme
za spolupráci a pochopení.

Prosíme vás o dodržení následujícího postupu
v případě, když se domníváte, že internet nejde:
1. Pokusím se zobrazit jinou webovou stránku
než tu, kterou mám zrovna přednastavenou.
2. Zjistím, zda počítač nestahuje aktualizace,
a tím pádem „nemá na mě čas“.
3. Podívám se, zda mi někdo neodpojil některý
z konektorů nebo napájení (zkušenost říká,
že i pokojový králík nebo vysavač umí své).
4. Provedu restart – nejenom počítače, ale
všech zařízení WiFi (nezapomenout, že mám
možná zařízení i na půdě nebo pod střechou).
Restartem rozumíme vypnout a po 10 s znovu
zapnout.
5. Podívám se, zda mezi anténou a připojovacím
bodem není překážka (strom, nová stavba
…).

Starosta obce

VŠECHNO JE JEDNOU POPRVÉ
- nabídka pečovatelských služeb
Konkrétně se jedná například o pomoc
s úklidem, nákupy, s osobní hygienou, přípravou a podáním jídla, doprovodem k lékaři nebo
dohledem nad člověkem doma, když je rodina
mimo domov.

Rodiče nám pomalu stárnou před očima,
sil ubývá, otázek přibývá – budu se o ně umět
jednou postarat? Za kým si jít pro pomoc?
Otázek kolem péče o své nejbližší je mnoho.
Každý také zvládáme zátěž jinak, ale každý
chceme jistě být nablízku těm, které milujeme
a vrátit jim alespoň trochu to, co nám celý život
sami dávali.
Pečovatelská služba je poskytována člověku
v domácím prostředí, aby mohl zůstat co nejdéle
se svou rodinou a v prostředí, na které je zvyklý.
Také pro pečující rodinu je podstatné, že se
můžou o péči podělit a mít čas na vyřízení svých
záležitostí nebo si prostě jen fyzicky odpočinout.

Pokud budete mít zájem, kontaktujte nás:
Komplexní domácí zdravotní péče
Šebestová, s. r. o.
J. Čapka 721, Frýdek-Místek
Tel.: 737 057 515, 558 680 281,
E-mail: pecovatelka@pomadfm.cz,
Web: www.pomadfm.cz
OÚ - Boráková
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Dětské oběti dopravních nehod
silnice spojené a zároveň být dětem dobrým
příkladem.
I pro řidiče je malé dítě špatně viditelné,
zvláště tam, kde je hustý provoz nebo parkující
automobily. I pestré oblečení hraje svou roli ve
prospěch dětí.

Dospělí přeceňují schopnost dětí bezpečně
se pohybovat v silničním provozu. Na rozdíl od
dospělého, který analyzuje situaci již při přibližování se k přechodu, se dítě rozhoduje až ve
chvíli, kdy se zastaví u přechodu nebo okraje
silnice. Současně špatně odhaduje vzdálenost
a rychlost aut. U rychle jedoucích aut je to ještě
obtížnější. Zvláště děti do 11 let jsou v provozu
nevyzpytatelné. Přemýšlejí a jednají jinak než
dospělí.
U malých školáků je dohled dospělých
nezbytný. Dospělí by měli děti naučit trasu
a vštěpovat všechny činnosti s přechodem

Zdroj: Fr ýdecko-Místecký a Třinecký
Deník, rozhovor s ředitelem služby dopravní
policie Tomášem L erchem a pracov níkem Týmu silniční bezpečnosti Romanem
Budským
OÚ - Boráková

STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI – ZÁŘÍ AŽ ŘÍJEN
Radar u fary
Radar u Vinotéky
směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Září 2017
celkem projelo 51 858 vozidel nad 30 km/h

Září 2017
celkem projelo 50 257 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60<
Průměrně projelo mezi
7. - 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14. - 15. hod.
50 km/h překročilo

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo mezi
7. - 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14. - 15. hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
33 639
2 812
13 168
1 778
111
136
30%

Počet průjezdů
23 327
2 697
18 024
6 209
120
121
48%

Maximální rychlost 20. 9. 22:33 96 km/h

Maximální rychlost 3. 9. 11:53 111 km/h

Říjen 2017
celkem projelo 53 052 vozidel nad 30 km/h

Říjen 2017
celkem projelo 50 232 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo mezi
7. - 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14. - 15. hod.
50 km/h překročilo

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo mezi
7. - 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14. - 15. hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
33 391
3 097
14 213
2 351
110
134
31%

Maximální rychlost 12. 10. 20:36 108 km/h

Počet průjezdů
22 298
2 707
18 646
6 581
124
117
50%

Maximální rychlost 20. 10. 17:23 110 km/h
OÚ - Vašenda
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JSDHO – JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE KOZLOVICE
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se sešel starosta obce
pan Miroslav Tofel se členy jednotky sboru dobrovolných hasičů naší obce. Tato jednotka je více
známá pod názvem výjezdová jednotka.
Pan starosta na setkání poděkoval všem
členům za celoroční činnost a připravenost
k záchraně životů a majetku. Dále byly prodiskutovány potřeby jednotky do dalších let – výzbroj,
výstroj, technické prostředky, školení…
Naše jednotka patří do skupiny JPO III (jednotka požární ochrany). JPO III je jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají
službu v jednotce požární ochrany dobrovolně,
s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy
z místa dislokace. Výjezd jednotky je do 10 minut
od vyhlášení poplachu jednotce. Naši hasiči vždy
tento stanovený čas dodrželi a na místě výjezdu
odvádějí profesionální zásahy. Vyhlášení popla-

chu se nyní realizuje zasláním SMS zprávy, proto
v podstatě neslyšíte houkat sirénu.
Pro představu uvádíme počty výjezdů v roce
letošním a letech předchozích:
2017 – 20 událostí - z toho 17 technických
pomocí (spadlé stromy, likvidace bodavého
hmyzu, snesení pacienta) a 3 požáry
2016 – 18 událostí - z toho 3 požáry, 15 technických pomocí
2015 – 32 událostí - z toho 5 požárů, 27 technických pomocí
2014 – 15 událostí - z toho 7 požárů, 6 technických pomocí a 2 dopravní nehody
2013 – 19 událostí - z toho 6 požárů, 12 technických pomocí a 1 dopravní nehoda
SDH Kozlovice - Toflová

Hasiči - zásahy, archiv SDH
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Poděkování
Ing. Miroslavu Toflovi a panu Lumíru Červenkovi za jejich okamžitou pomoc, a taktéž
všem záchranným složkám, které byly na
místě požáru během velmi krátké doby. Šlo
o SDH Kozlovice, Metylovice, Frýdlant nad
Ostravicí a HZS Frýdek-Místek.

Tímto bychom chtěli upřímně a z celého
srdce moc poděkovat všem, kteří se podíleli
na pomoci při požáru bytu v rodinném
domě Pavlíčkových v Kozlovicích. Nebýt
včasného zásahu všech pomocných složek,
jednotlivců, sousedů, rodiny a přátel mohlo
být neštěstí mnohonásobněji větší.
Jmenovitě děkujeme ještě starostovi
a místostarostovi Obce Kozlovice panu

Rodina Pavlíčkova

Informace z knihovny
opět v pondělí 19. 2. 2018 v 18.00 hodin. Téma
ještě není známo a opět bych chtěla, abyste se
vy, čtenáři a posluchači, zapojili a mohli ovlivnit
téma besedy. Své tipy mi prosím posílejte na
email knihovna@kozlovice.cz, nebo sdělte
přímo v knihovně do 1. 2. 2018. Pokud máte
i jiný tip na besedu či knihu, o kterou byste měli
zájem, budu ráda za veškeré návrhy.

Nadešel čas adventu a s ním i předvánočního shonu, proto vás zvu na krátké zastavení
v knihovně. Vždyť nejlepší odpočinek je s dobrou knihou.
V pondělí 30. 10. 2017 proběhla v knihovně
beseda s cestovateli Márovými, kteří nás navštívili již potřetí. Tentokrát si pro nás připravili
besedu na téma Austrálie a Tasmánie. Jejich
australská projekce vás často donutí vydechnout: “To snad není možný“.
Objeli celý kontinent kolem dokola. Cestou
krmili skákající krokodýly, šnorchlovali,
házeli bumerangem nebo naslouchali hraní
Aboridžinců na didžeridu. Jako vždy své
posluchače sv ým zajímav ým povídáním
zcela zaujali. Pan Mára je autorem několika
cestopisných knih a dokumentárních filmů,
které si mohli účastníci besedy zakoupit.
Beseda byla protkána promítáním krásných
fotografií a záběrů z DVD, které cestovatelé
natočili. Všechny jeho knihy jsou k dispozici
k zapůjčení u nás v knihovně. A protože besedy
s cestovatelem p. J. Márou jsou velice zajímavé
a líbivé a p. Mára má v nabídce spoustu témat,
domluvili jsem si hned další termín jeho
návštěvy. Další cestovatelská beseda proběhne

Témata na výběr:
1. Španělsko a Portugalsko
2. Západ USA a Havajské ostrovy
3. JAR, Nanibie, Botswana a Zimbabwe

V době vánočních prázdnin bude knihovna
uzavřena od 22.12 – 1. 1. 2018, posledním
výpůjčním dnem v tomto roce bude středa
21. prosince. První výpůjční den v nastávajícím
roce je úterý 2. ledna 2018.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů v roce 2018.
Markéta Navrátilová, knihovnice

15

Obecního úřadu v Kozlovicích

KALENDÁŘ AKCÍ
2017
16. 12. 2017
16. 12. 2017
31. 12. 2017

MF Souznění
Michal Tučný Revival Band
Silvestr ve Valašském pivovaru

2018
13. 01. 2018
14. 01. 2018
19. 01. 2018
20. 01. 2018
21. 01. 2018
27. 01. 2018
31. 01. 2018
02. 02. 2018
03. 02. 2018
09. 02. 2018

Myslivecký ples
Dětský maškarní karneval
Hasičský bál Měrkovice
Valašský bál
Talk Show-Zbigniwa Czendlika
Farní ples
Karneval - mateřská škola
Maškarní ples
Hasičský ples
Muzikálový ples

Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
VICHŘICE 1957
Vichřice trvala pouhých 7 minut a tato chvilka
nevypsatelné hrůzy dovršila zkázu části obce.
Přišlo ráno 15. srpna 1957 a denní světlo ukázalo
výsledky noční hrůzy a lidé s očima zarudlýma
od pláče chodili po vesnici a okolo svých domů
a spínali ruce. Cesty byly zataraseny stromy
a haluzemi, pokryty krytinou ze střech a zbytky
rozmetaných domů, obec byla úplně odříznuta
od okolního světa.“
Tolik citace z knihy „Valašská obec Kozlovice“ strana 205 autora článku Jana Červenky.
Je to 60 let, kdy se obcí přehnala vichřice a po
nedávných průzkumech fotografií odborníky,
pravděpodobně i několik menších tornád.

„Ve středu 14. srpna 1957 v 19.15 hodin
postihla naši obec veliká katastrofa, která nejen
v naší obci, ale snad ani v naší vlasti pro svůj
rozsah neměla obdoby. V uvedených večerních
hodinách se obloha náhle zatáhla těžkými mraky
a ve chvíli se zvedla strašlivá vichřice v síle uragánu, která téměř úplně zničila část naší pěkné
vesnice, hlavně od kostela směrem k dolnímu
konci obce.
V té době nastala hrozná panika, neboť byla
tma, elektrického proudu nebylo a lidé nevěděli,
co se vlastně děje. Matky svými těly chránily
děti proti padajícím stropům, cihlám a omítce,
mužové zachraňovali, co se dalo. V domech byla
bezmezná hrůza a zmatek.

OÚ - Vašenda
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Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz, mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.
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Co možná nevíte o Táboře
Z minulosti, kdy jsem chodil po horách
ve Štramberku, ale asi díky těžbě ji už na mapě
a všímal si nadmořské výšky, mi do dnešních
nenajdeme.
dnů zůstala záliba cestovat aspoň myší po
Už to jsou docela pěkné náhody, ale tím to
mapě a všímat si různých zajímavostí. A tak mi
stále nekončí – jedeme do Ameriky! Nejvyšší bod
padla do oka rarita, za kterou nikam cestovat
státu Ohio – Campbell Hill má zrovna takovou
nemusíme (ale můžeme), protože nám spadla
výšku jako náš Tábor!
do klína a máme ji doslova za humny.
A pokud někdo chce putovat po republice
Nad obcí máme kopec Tábor (dříve Kubicův
a neví kudy, tak může navštívit minimálně dalvrch), který má nadmořskou výšku 472 m.
ších 11 pojmenovaných vrcholů – výškových braTo ví asi každý, ale
trů našeho Tábora. Mimo
málokoho to zaujalo tak
vrcholy najdete i několik
jako mě, neboť bydlím
obcí, mnohdy s legračními
na jeho jižním úpatí, a to
názvy a s uváděnou výškou
v domě s číslem popisprávě 472 m n. m.
ným právě 472. Dříve
Oněch kopečků bude
jsem si dokonce myslel,
ještě více, a tak, milí spože se číslo popisné přiřaluobčané, můžete na svých
zuje domům podle výšky
cestách sledovat mapy
nejbližšího kopce. Teď
a sbírat další bratry Tábora
už vím, že to tak není!
(nehusitského – kozlo(Třebaže až budou poštu
vického). Můžeme sbídoručovat drony, tak Campbell Hill, autor Stanislav Ulčák
rat vrcholové fotky všech
nadmořská výška bude
„Táborů“ na světě a vsaurčitě součástí čísla popisného a bude určovat
dím se, že ten náš je nejkrásnější nebo je z něj
hodnotu poštovní známky.)
aspoň nejkrásnější pohled! (Kdo nevěří, ať tam
Touto osobní zkušeností ale zajímavost
běží – třebas o silvestrovské půlnoci.)
tohoto vrcholu nekončí. V okolí Kozlovic najdete
A tak si můžeme – coby kozlovjané – přidalší stejně vysoké bratříčky. Nejbližší je vršek
pomínat další zajímavost, případně na vršku
kousek od kaple Máři Magdalény a další je taktéž
Tábora časem postavit nějaký monument. A to,
v Kunčicích, za přejezdem směrem na Trojanože k našemu Táboru letos už od léta opravdu běhá
vice. Stejná výška se někde uvádí i u Kotouče
liška, je ještě bonus navíc.
Vrcholy s nadmořskou výškou
472 m n. m.
1 Lobendava – Šluknov
2 Zbečno – Rakovník
3 Mískovice – Kutná Hora
4 Krnov
5 Jindřichův Hradec
6 Stříbro
7 Stříbro
8 Rakovník
9 Jindřichov – Zlaté Hory
10 Všeradice – Mníšek pod Brdy
11 Křižany – Liberec

Jáchym
Hák
Vysoká
Kostelecký vrch
Černá věž
Křížový vrch
Šibeniční vrch
Teplá stráň
Svatý Roch
Vysoká skála
Krkavčí skály
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Obce s uváděnou nadmořskou výškou
472 m n. m.
1 Vítějeves u Svitav
2 Mnichov u Strakonic
3 Pičín u Vlašimi
4 Bor u Stříbra
5 Zhoř u Mladé Vožice
6 Okrouhlička u Havlíčkova Brodu
7 Pluhův Žďár u Jindřichova Hradce
Stanislav Ulčák
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
– Obec obdržela výpověď – ukončení nájemní
smlouvy paní zubařky MUDr. Stodůlkové
v souvislosti s jejím ukončením praxe. Informoval jsem vás o tom a žádal o pomoc
s obsazením tohoto místa. Kromě pana Eliáše
a dotazu pana Konečného jsem nezaznamenal
žádnou reakci. Domnívám se, že se jedná
o důležitou věc a každý by se měl svým způsobem pokusit tuto situaci řešit.
36/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Zápis č. 3-2017 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 21. 9. 2017
v 17:00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 13 členů zastupitelstva,
po projednání bodu č. 5.3
se dostavil pan Pustka.
Omluveno: 2 členové – Tkáč Jiří, Pustka Kamil
dočasně
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
– Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
– Akce Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice je
dokončena. Rovněž byla dokončena oprava
a výměna oken staré části školy. Proběhlo
slavnostní otevření a den otevřených dveří.
Věřím, že se všichni zastupitelé zúčastnili. Začal nový školní rok, prozatím vše
v pořádku.
Ještě jednou chci poděkovat za perfektní
přístup paní ředitelce, školníkům, ostatnímu
technickému personálu školy a učitelům, že
se všechno stihlo. Nebylo to jednoduché.
Na Ministerstvo financí bylo odesláno závěrečné vyúčtování dotace a Zpráva o výsledku
realizace schváleného investičního záměru.
– Výstavba chodníků na Horním konci je téměř
dokončena. Připravujeme kolaudaci.
– Je provedena drobná vysprávka Valašské cesty.
– Proběhla Obecní slavnost Kozlovice 2017,
které se zúčastnilo cca 1500 lidí. Zaznamenali
jsme kladné ohlasy.
– Intenzívně probíhají práce na projektové
dokumentaci Úpravy interiéru obecního
úřadu (rekonstrukce sálu a přilehlých prostorů). Stále se dělá vše pro to, aby rekonstrukce v příštím roce proběhla.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
2.2 Finanční výbor
Dne 13. 9. 2017 se společně sešli zástupci obou
výborů a jednali o prodejních cenách obecních
pozemků. Výbory doporučují neřídit se doposud
používanou tabulkou pro výpočet ceny pozemků,
ale požadovat po kupujících vyhotovení odhadu
tržních cen pozemků znalcem. Výbory zároveň
probraly ceny pozemků (způsob oceňování) pod
komunikacemi.
Dále bude tato problematika probrána v bodě
7.2 tohoto jednání.
37/2017 – Zastupitelstvo obce bere společný
zápis výborů na vědomí.
Hlasování: 13: 0 : 0
3. Internetová síť – kozlovice.net
Internetová WiFi síť kozlovice.net byla dána do
provozu koncem roku 2004. Byla to reakce na to,
že připojení k internetu přes modemy bylo velice
pomalé, nekvalitní a drahé. Trvalé připojení
bylo téměř nemožné – 1 minuta stála cca 1 Kč.
Připojení přes WiFi bylo budované především
pro obecní úřad, školu, knihovnu a další organi19
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do Zpravodaje, kde se laicky pokusíme znovu
vše vysvětlit. Dále bylo konstatováno, že by
velice pomohlo, kdyby se všichni zaregistrovali
do bezplatné služby InfoKanál, pomocí které
bychom mohli uživatele bezprostředně informovat o případných problémech sítě.
38/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
o provozování internetové sítě na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0

zace navázané na rozpočet obce. Od počátku tu
byla myšlenka bezplatně nabídnout „přebytky“
konektivity občanům obce. Proto hned na
začátku se vybudovaly 3 připojovací body. Po
počáteční nedůvěřivosti se začali občané ve velkém množství připojovat. Nebývale se tím zvýšila
počítačová – internetová gramotnost. Bylo velice
málo obcí, které se o něco podobného pokusily
a dnes nevíme o nikom, kdo tak funguje. Ani my
jsme si za cíl nekladli vybudování profesionální
vysokorychlostní sítě – chtěli jsme hlavně překonat dobu „temna“ a dát lidem možnost. Byla
to a je to, v podstatě, taková sociální služba.
Domnívali jsme se, že naši síť časem nahradí
profesionální poskytovatel za rozumnou cenu
a občané naši síť přestanou používat. Dnes je
zcela jiná doba, je možné připojit se k internetu
přes řadu poskytovatelů za již velice rozumnou
cenu. Nicméně z naší sítě se nikdo neodpojuje,
ba naopak přibývají další uživatelé. V naší síti
je aktuálně připojeno 673 klientských zařízení.
Na půdě obce je 33 vysílacích bodů v pásmu 2,4
a 5 GHz. Celkem spravujeme cca 60 aktivních
prvků a několik fyzických serverů značek Fujitsu-Siemens a Supermicro, na kterých běží další
virtualizované servery pro DNS, poštu, dohled
atd. Udržet takovou síť v chodu představuje
obrovské úsilí a každodenní práci. Je to velice
rozsáhlá a složitá problematika.
Komerční připojení dnes stojí cca 400 Kč/měsíc.
Kdybychom všichni celých 12 let, po kterých již
náš internet provozujeme, platili tuto částku
komerčnímu poskytovateli, zaplatili bychom
neuvěřitelných 38 milionů Kč. Tyto peníze
zůstaly našim občanům v „kapsách“!
Pro odborné představení sítě a zodpovězení
případných otázek byli k tomuto bodu jednání
přizváni pan Zdeněk Hrnčárek (ZHsystems),
administrátor a správce sítě kozlovice.net, a pan
Dan Jalůvka z firmy JETPROCOM s. r. o. Frenštát p. Radh., která pro naši síť zajišťuje konektivitu (připojení do internetu) a zároveň zajišťuje
zálohu administrace sítě v případě potřeby.
Byly zodpovězeny dotazy a vysvětleny problémy.
Bylo dohodnuto, že o problematice naší internetové sítě bude sepsán samostatný příspěvek

4. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 4
Zastupitelům bylo předloženo plnění rozpočtu
obce k 31. 8. 2017 a stavy na bankovních účtech.
Vše odpovídá předpokladům.
Starosta požádal zastupitele o provedení rozpočtového opatření č. 4. Je potřeba schválit nové
položky a paragrafy v souvislosti s volbami do
parlamentu a dotací na adaptační pobyt dětí ZŠ.
Dlouhodobě se hledaly prostory pro klubovnu
Klubu důchodců. V letošním roce jsme dostali
výpověď z nájmu v obecní budově č. p. 370
(Vinotéka). Tyto uvolněné prostory po provedení
jistých stavebních úprav splňují požadavky na
takovou klubovnu. Tento záměr byl s klubem projednán a ten ho s nadšením přijal. Rekonstrukce
předpokládá výměnu oken a venkovních dveří,
elektroinstalaci, drobné stavební úpravy. Součástí bude sociální zařízení, kuchyňka, předsíň
a společenská místnost s TV. Vše se řeší bezbariérově. Spolu s výměnou oken v přízemí budou
vyměněna okna i v I. NP. Zateplení celé budovy
a opravy exteriéru by se pak provedly v příštím
roce. Prozatím se dokončuje studie, která bude
projednána s Klubem důchodců. Práce bychom
provedli svépomocí (našimi pracovníky) pokud
možno ještě v letošním roce. S těmito náklady
návrh rozpočtu nepočítal. Je potřeba navýšit §
3613 Nebytové hospodářství o 500 tis. Kč.
Ve výhledu obce (se kterým byli zastupitelé
seznámeni na pracovní schůzce) je nákup
nového traktoru. Rada nákup schválila tak,
abychom ho měli k dispozici již letos na zimní
údržbu. Cena traktoru je předběžně stanovena
na cca 2,3 mil. Kč s DPH. Je proto potřeba navýšit § 2212 Silnice.
20
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40/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
nákup pozemků parc. č. 771/1, orná půda,
skleník, pařeniště o výměře 4 425 m2, parc.
č. 769/2, ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 127 m2, parc. č. st. 1103, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 362 m 2, jehož
součástí je stavba bez č. p., jiná stavba,
parc. č. st. 54/2, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 787 m2, jehož součástí je stavba bez
č. p., jiná stavba, parc. č. 768, vodní plocha,
vodní nádrž umělá, o výměře 1 125 m2, vše
zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1138, v obci a k. ú.
Kozlovice a ideální 1/6 na pozemku parc.
č. 771/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 130 m 2, zapsaném na LV
č. 695 vedeném u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, pro obec a k. ú. Kozlovice od
paní L. Ž., Kozlovice, za cenu 3 000 000 Kč
a zmocňuje starostu podpisem předložené
kupní smlouvy.
Hlasování: 13 : 0 : 0
Jeden občan se vzdálil.

Dále byly probrány ještě další dílčí úpravy.
Zastupitelům byl předložen návrh na provedení rozpočtového opatření č. 4 v celkové výši
218 020 Kč – viz příloha zápisu.
39/2017 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci o stavech bankovních účtů obce
k 31. 8. 2017 a schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2017 v celkové výši 218 020 Kč – podrobně
viz příloha zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0
5. Pozemky
5.1 Nákup pozemků – areál zahradnictví
Již několik let obec usiluje o koupi pozemků
areálu bývalého zahradnictví (vč. rybníku).
Jedná se o pozemky parc. č. 771/1, orná půda,
skleník, pařeniště o výměře 4 425 m2, parc.
č. 769/2, ostatní plocha, manipulační plocha
o výměře 127 m2, parc. č. st. 1103, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 362 m2, jehož součástí
je stavba bez č. p., jiná stavba, parc. č. st. 54/2,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 787 m2,
jehož součástí je stavba bez č. p., jiná stavba,
parc. č. 768, vodní plocha, vodní nádrž umělá,
o výměře 1 125 m2, vše zapsáno u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1138, v obci
a k. ú. Kozlovice a ideální 1/6 na pozemku parc.
č. 771/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 130 m2, zapsaném na LV č. 695 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro
obec a k. ú. Kozlovice ve vlastnictví paní L. Ž.,
Kozlovice, o celkové výměře 6 847,67 m2.
Jedná se o lukrativní pozemky v centru obce
vedené v územním plánu jako plochy SO – smíšené, obytné a rybník jako VV - vodní plocha.
Na základě vstřícného jednání došlo k dohodě
s vlastníkem a obec může pozemky odkoupit.
Cena byla dohodnuta na částku 3 mil. Kč (vč. staveb), což je 438,11 Kč/m2.
Obec by chtěla na těchto pozemcích v budoucnu
vybudovat „klidovou zónu“ (park, lesopark), ev.
bydlení pro seniory. Bude samozřejmě předmětem delší diskuze s občany i zastupiteli. V příštím
roce se rozhodně s žádnou realizací nepočítá.

5.2 Žádost o odkoupení pozemku – parc.
č. 1990/41 a 3991/7 k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost manželů
R. o odkoupení pozemku parc. č. 1990/41, trvalý
travní porost o výměře 183 m2 a pozemku parc.
č. 3991/7, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 89 m2, k. ú. Kozlovice.
Jedná se o pozemek v „chatovišti“ na horním
konci. Stavební komise prodej doporučuje za
cenu stanovenou dle metodické tabulky obce
– viz zápis.
41/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1991/41,
trvalý travní porost o výměře 183 m 2
a pozemku parc. č. 3991/7, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 89 m2, k. ú.
Kozlovice za předběžně stanovenou cenu dle
metodické tabulky obce ve výši 300 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 1
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Starosta: Vědělo se, že s dokončením a uvedením
do provozu nové přístavby školy a školky vznikne
zcela nová dopravní situace před vlastní budovou
a v blízkém okolí (ve středu obce). Dohodli jsme
se s ředitelkou školy, aby požádala učitele, aby
neparkovali před školou a parkoviště tak zůstalo
volné pro rodiče, kteří přivezou děti. Učitelům
děkuji, protože této žádosti vyhověli.
Každoročně žádáme rodiče, aby zbytečně
nezajížděli do ulice za školou a své děti nechali
vysednout např. U Váhy nebo před kostelem,
či před OÚ. Tady se bohužel nesetkáváme
s pochopením. Ranní nervozita, otáčení vozidel
před školou, couvání do komunikace III. třídy,
… udělají své. Navíc je to vše zkoncentrované
do jedné půlhodiny (možná čtvrthodiny) mezi
7:10 a 7:40 hod.
Domnívám se, že žádné technické řešení bez
toho organizačního (nejezdit až ke dveřím,
dodržování dopravních předpisů, omezení počtu
aut) nepomůže.
Nicméně dokončením přístavby máme zřejmě
na dlouhou dobu definovaný prostor i způsob
užití školy a jejího okolí. Obec proto zadala
odborné firmě zpracování studie dopravně technického a organizačního řešení zvýšení bezpečnosti chodců (především dětí) v úseku mezi AZ
Střed a AZ U Váhy. Studie bude vypracována na
základě důkladného zmapování stávajícího stavu
a známých potřeb. Zároveň bude předjednána
s dotčenými orgány (policie, magistrát). Práce
na studii již započaly, ale je potřeba zmapovat
i zimní období.
Žádám proto všechny zastupitele, aby se
s dopravní situací před školou a obecně ve středu
obce (v ranních hodinách), „fyzicky“ seznámili
a mohli tak kompetentně o studii diskutovat
a schválit ji, či oponovat.
Proběhla diskuze o této problematice.
Zastupitelstvo obce se s dopisem a problematikou
seznámilo, nebylo přijato žádné usnesení.

5.3 Žádost o odkoupení pozemku – parc.
č. 2001/15 k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní J. K.
o odkoupení pozemku parc. č. 2001/15, ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 34 m2, k. ú.
Kozlovice.
Jedná se o pozemek v „chatovišti“ na horním
konci. Stavební komise prodej doporučuje za cenu
stanovenou dle metodické tabulky obce – viz zápis.
42/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 2001/15,
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 34 m2,
k. ú. Kozlovice za předběžně stanovenou cenu
dle metodické tabulky obce ve výši 300 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 1
Po projednání bodu 5.3 se dostavil zastupitel
Pustka.
6. Nabídka odkoupení vodovodu
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
o převzetí a provozování prodloužení vodovodního řadu v délce 138 m – viz příloha zápisu.
Jedná se o stavbu, kterou chtějí realizovat
4 fyzické osoby pro zajištění zásobování pitnou
vodou. V cílovém stavu by mělo být na tento řad
napojeno 6 domů. Toto prodloužení bude napojeno na obecní vodovodní řád. V současné době
je na stavbu vydané územní rozhodnutí a podána
žádost o stavební povolení. Žádost podali Ing.
V. J., MVDr. T. J. a manželé Ing. arch. V. a M. C.
Něco podobného jsme již projednávali a schválili
např. u vodovodu Jarošovo. Tenkrát obec vodovod odkoupila za 20 % vynaložených nákladů.
43/2017 – Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí s budoucím odkoupením vodovodního
řadu za cenu 20 % skutečně vynaložených
nákladů. Předpoklad cca 30 až 40 tis. Kč.
Hlasování: 13 : 0 : 1
Zastupitel Cviček se zdržel hlasování z důvodu
střetu zájmů.
7. Diskuze – různé
7.1 Dopis zastupitelům
Zastupitelstvo obdrželo dopis od Ing. L. F. (č. p.)
ohledně řešení dopravní situace před základní
školou.

7.2 Ceny pozemků, místní komunikace
Tento bod byl v podstatě projednán v bodech 5.2,
5.3 a 7.1. Zastupitelé se shodli na tom, že se musí
upravit a navýšit o nějaká procenta metodická
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tabulka obce pro oceňování obecních pozemků,
která byla vytvořena v roce 2011. Ceny nemovitostí od té doby stouply. Obec stavební místa
a větší plochy neprodává (ani nemá k dispozici).
Kdyby tento případ nastal, tabulka na to pamatuje v bodě 4 – individuálním řešením – např.
na základě znaleckého posudku. Oceňování

každého pozemku znalcem se jeví jako nereálné,
v případě nesouhlasu s odkoupením zbudou obci
jen nemalé náklady na znalce.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Zápis č. 4-2017 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 26. 10. 2017
v 17:00 hodin v budově OÚ

45/2017 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Ing. Jiří Tkáč
a pan Libor Král.
Hlasování: 9 : 0 : 2

Podpisy ověřovatelů zápisu:
Libor Král, Ing. Josef Klímek

Přítomno: 11 členů zastupitelstva
Omluveno: 4 členové – Václav Holub,
Pustka Kamil, Ondřej Eliáš,
Lumír Červenka
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili žádní
občané obce.

Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Mgr.
Lukáš Gola a paní Mgr. Hana Ulčáková.
46/2017 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Mgr. Lukáš Gola
a paní Mgr. Hana Ulčáková.
Hlasování: 9 : 0 : 2

Zapisovatelkou dnešního jednání určil pan
starosta pracovnici obecního úřadu paní Silvii
Borákovou.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce
byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Připomínky byly
do zápisu doplněny, považuje se za schválený.

Jednání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta. Uvítal všechny přítomné a konstatoval,
že je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se
usnášet.

A nyní k jednotlivým bodům programu:
1. Neinvestiční dotace pro školu – rozpočtové
opatření č. 5
V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání - prioritní osa 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání získala škola neinvestiční
dotaci na projekt Společně ve škole v Kozlovicích
ve výši 1.326.681 Kč.
Bližší vysvětlení podala Mgr. Ulčáková – ředitelka školy.
Paní Ulčáková: Škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci
výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v celkové hodnotě
1.326.681 Kč. Žádost o dotaci byla podána na
jaře letošního roku. Projekt má název „Společně ve škole v Kozlovicích“. Je určen jak pro
základní, tak i předškolní vzdělávání. Celková
doba realizace projektu trvá 2 roky. Naše škola
začala s realizací projektu od 1. 9. 2017, ukončí
ho k 31. 8. 2019.

Pro jednání zastupitelstva předložil pan starosta
níže uvedený program:
1. Neinvestiční dotace pro školu – rozpočtové
opatření č. 5
2. Diskuze – různé
K navrženému programu jednání nepodali členové zastupitelstva žádnou připomínku nebo
požadavek na doplnění.
44/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 11 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byla navržena pan Ing. Jiří Tkáč
a pan Libor Král.
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vycházejí ze skutečnosti k 30. 9. 2017 a předpokládaných potřeb.
47/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2017 v celkové výši
2.763.640 Kč – podrobně viz příloha zápisu.
Hlasování: 11 : 0 : 0

Témata projektu jsou obsáhlá, mají usnadnit
uskutečnění inkluzivního vzdělávání ve školách,
zpravidla směřují k žákům ohroženým školním
neúspěchem.
Škola si vybrala následující aktivity – popis témat
uvádím velmi zjednodušeně. Vše, co je určeno
žákům, je pro žáky pořádáno zcela zdarma:
- doučování žáků a jejich příprava na vyučování
- zábavné kluby pro žáky – Čtenářský klub
a Klub zábavné logiky a deskových her
- usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy
- odborně zaměřená spolupráce školy s rodiči
dětí a žáků
- osobnostně profesní rozvoj pedagogů –
vzdělávání celého pedagogického sboru
v tématech Inkluze, Čtenářská gramotnost
napříč předměty, dále pro jednotlivce např.
mentoring, práce s 2letými dětmi v MŠ…
- nové metody práce ve škole
- vytvoření nové pracovní pozice – školní
asistent

2. Diskuze – různé
Zastupitelům byla předložena žádost předsedy
Okresního soudu ve Frýdku-Místku na navržení
4 nových přísedících soudu, kteří budou zvoleni na další 4leté období v letech 2018-2022.
V žádosti jsou uvedeny podmínky, které musí
budoucí přísedící splňovat. Zastupitelé mají
navrhnout případné budoucí soudní přísedící
a následně tyto občany musí schválit předseda
okresního soudu. Na dalším zastupitelstvu musí
zastupitelé schválit konkrétní jména budoucích
soudních přísedících schválených soudem.
Zastupitelé osloví občany, zda by někdo neměl
zájem tuto funkci vykonávat.
Termín příštího jednání zastupitelstva je určen
na 14. 12. 2017 v 16:00 hodin.

Jedná se o tzv. průtokovou dotaci, to znamená,
že finance přijdou na účet obce a ta je přeposílá
na účet školy. Momentálně přišla první záloha ve
výši 796.008,60 Kč. S těmito prostředky rozpočet nepočítal, proto je potřeba provést úpravu.
Zároveň byly zastupitelům vysvětleny i další
navržené změny (úpravy) rozpočtu, které

Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 18:00 hodin a poděkoval všem za účast.
Podpisy ověřovatelů zápisu:
Mgr. Hana Ulčáková, Mgr. Lukáš Gola

Program jednání rady obce
Zápis č. 11-2017 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 5. 9. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

1. Plnění usnesení a informace starosty
2. Studie „Kozlovice střed – zvýšení bezpečnosti chodců“
3. Výběrové řízení – Nákup traktoru
4. Výběrové řízení – Okna + dveře na klubovnu důchodců, nákup velkoobjemového
kontejneru
5. Obecní lesy – zalesnění a žádost o dotaci
6. Výpůjčka nemovitého a movitého majetku –
SDH Kozlovice
7. Smlouva o právu k provedení stavby
8. Odměny členům JSDHO - hasiči
9. Záměr pronájmu – zdravotní středisko zubní
10. Dohoda o úpravě vzájemných práv

1. Výběrové řízení – Nákup osobního automobilu TUCSON
2. Závěrečné vyúčtování dotace na přístavbu
školy - smlouva
Zápis č. 12-2017 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 4. 10. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
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a povinností vlastníků vodovodů provozně
souvisejících
11. Schválení použití investičního fondu a převod prostředků z rezervního fondu – ZŠ
12. Nákup radlice pro zimní údržbu

3. Schválení odměn vedoucím dětských
kolektivů
4. Schválení odměn členům výjezdové jednotky
hasičů Kozlovice
5. Školská rada
6. Platový výměr ředitelky školy
7. Smlouva o právu provést stavbu – Kocián,
přípojka splašky
8. Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno, provedení stavby – ČEZ vedení VN
9. Ukončení nájemní smlouvy dohodou
- Machovcová
10. Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice

Zápis č. 13-2017 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 1. 11. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Plnění usnesení a informace starosty
2. Studie „Kozlovice střed – zvýšení bezpečnosti chodců“ diskuze se zpracovatelem

Ze života školy
Co se děje ve škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
pochopení vývojových změn a rizikových
faktorů souvisejících s obdobím puberty.

- 21. 11. proběhly volby do Školské rady. Volili
se zástupci z řad pedagogických pracovníků
i zástupci z řad zákonných zástupců žáků.
Zvoleni byli: Mgr. Zdenka Krpcová a Mgr.
Eva Kvapilová za pedagogické pracovníky
a p. Vlasta Žáčková a p. Markéta Velká za
rodičovskou veřejnost.

- Pro žáky 1. – 2. třídy jsme letos v polovině
října připravili workshop „Jak se kreslí
pohádka“, který vedl Jiří Fixl, malíř, grafik
a ilustrátor mnoha dětských knížek, který
také dlouhou dobu působil jako výtvarný
redaktor nakladatelství Albatros. Děti se
během programu seznámily s jeho nově
napsanou a ilustrovanou knížkou a bylo
jim vysvětleno, jak taková knížka vzniká.
Společně pak vybarvovali obrázky jeho
kreseb a p. Fixl dětem radil, jak správně
pracovat s plochou obrázku, aby vypadal co
nejlépe.

- V pátek 29. září připravili žáci 9. třídy pro
své mladší spolužáky dopoledne plné her,
soutěží, zábavných úkolů a to vše bylo
spojeno s pobytem na čerstvém vzduchu.
V projektu s názvem „Cestou necestou“ si
nejstarší žáci ve tříčlenných skupinkách
vyzkoušeli své organizátorské schopnosti,
vymysleli a připravili jednotlivé činnosti
a aktivity, vyznačili trasy, po kterých se
jednotlivé třídy vydaly s cílem splnit všechny
zadané úkoly.

- Poslední říjnový den se realizoval projekt
„Halloween ve škole“, o kterém Adéla
Krpcová (9. A) napsala: „V úterý 31.10.
se v naší škole slavil Halloween. Projekt
připravili žáci 9. třídy. Naše škola se na den
proměnila na halloweenskou. Už od rána se
to v šatnách hemžilo čarodějnicemi, upíry,

- Žáci 7. ročníku se zúčastnili přednášky
„Dospívám …“ společnosti MP Education,
která byla zaměřena na výchovu k ochraně
reprodukčního zdraví a na pomoc při
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s tvorbou animovaného filmu a na skutečných
postavičkách z Večerníčku si názorně ukázali
výrobu loutek.

duchy, dýněmi a dalšími strašidelnými
maskami. Poté se děti odebraly do svých tříd,
kde pro ně měli deváťáci připravený program.
Děti se dozvěděly, jak a proč se Halloween
slaví, jaké jsou jeho symboly a tradice. Také
měly možnost dozvědět se pár zajímavostí
- například to, že v USA se každoročně na
Halloween prodají sladkosti za 2 miliardy
dolarů! Dívali jsme se na různé filmy, četli
strašidelné příběhy, učili se anglická slovíčka,
vyráběli netopýry, dýně a další. Všichni
jsme si zábavnou halloweenskou školu
užili.“ V rámci oslav Halloweenu proběhla
ve škole i soutěž o nejlepší masku, kterou
zorganizoval žákovský parlament. Předem
bylo dohodnuto, že budou vyhlášeny nejlepší
masky v každém ročníku a navíc nejlepší
maska na I. a II. stupni. Vyhodnotit nejlepší
masku bylo pro členy parlamentu opravdu
těžké, některé byly hrůzostrašné a bylo
vidět, že s jejich přípravou měli žáci (a asi
také jejich rodiče) hodně práce. Výsledky ročníky:

- 9. listopadu proběhla ve škole preventivní
akce „Bezpečnost především“, kterou
organizuje Městská policie Frýdek – Místek
v rámci své preventivní činnosti. Jednalo se
o besedy pro žáky 1. – 5. ročníku, v nichž si
žáci připomněli základní pravidla silničního
provozu na pozemních komunikacích a dále
také hrozby, které se mohou žáků i v tomto
věku dotýkat (šikana, kyberšikana, nebezpečí
internetu). Žáci se rovněž seznámili s náplní
práce městské policie.
- Žáci 7. a 8. tříd se zúčastnili besedy
s kurátorkou pro děti a mládež, která pracuje
při Magistrátu města Frýdek – Místek. První
část besedy se týkala právní odpovědnosti
mladistvých v oblasti patologických jevů
a rizikového chování, druhá část se zabývala
sociálními hrozbami včetně kyberšikany,
která je pro žáky aktuální díky rozšířenosti
používání sociálních sítí v dnešní společnosti.

1. Jiřina Fusková, 2. Jakub Guňka, 3. Ema
Wirglová, 4. Adam Pustka, 5. Adéla
Prašivková = vítězka za I. stupeň, 6. Vanessa
Pěluchová, 7. Šimon Krpec, 8. Viktoria
Wesleyová = vítězka za II. st., 9. Marie
Kurečková.

- Ve škole byly v říjnu vyhlášeny soutěže:
• O nejlepšího jednotlivce a nejlepší třídu
ve sběru papíru – vyhodnocení na konci
školního roku.
• Ve spolupráci s místními myslivci soutěž
o nejlepšího „sběrače“ žaludů a kaštanů
pro lesní zvěř – vyhodnocení v zimě.

- Pro žáky 3. – 9. třídy jsme začátkem listopadu
připravili besedu s Cyrilem Podolským
– režisérem, animátorem, scénáristou,
spisovatelem a výtvarníkem tvořícím pro
děti i dospělé, který je držitelem TV ceny
Elsa 2008 za námět a režii seriálu Krysáci,
spoludržitelem ceny Anděl 2007 a byl
nominován na cenu Elsa 2010 a cenu Týtý za
seriál Krysáci – 2. série. Pro žáky 7.–9. třídy
byla připravena interaktivní beseda „Jak
vzniká film“ – jednalo se o připravovaný
celovečerní film HEBTYL.

Školní družina
- Před krmášem se uskutečnil ve školní
družině celotýdenní projekt „Přijela pouť“,
ve kterém děti spolu se svými vychovatelkami
besedovaly na téma „Pouť“ a „Krmáš“,
vyrobily si perníková srdce, krepové růže
a řetízkový kolotoč.
- Na podzim ani letos v programu ŠD
nechybělo dětmi velmi oblíbené pouštění

Žáci 3. – 6. třídy měli připravenou besedu
„Animovaný film“, ve které se seznámili
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draků, tzv. Drakiáda.

- Družstvo žáků z 6. – 7. třídy ve složení:
Patrik Žáček, Daniel Raška, Matěj Jarotek,
Šimon Krpec, Martin Krpec, Jakub Zpěvák,
Filip Tabach, Jan Hrnčárek a Matěj Eliáš po
vítězství v okrskovém kole turnaje v halovém
fotbalu vyhrálo i okresní kolo a koncem
prosince změří své síly s ostatními fotbalisty
v krajském kole tohoto turnaje.

- Děti, které v minulém školním roce tančily
country tance, nocovaly za odměnu 25. října
ve školní družině. Vyrobily si halloweenské
lucerničky a po setmění se vydaly na
procházku. Večer se těšily na stezku odvahy
a film na dobrou noc. Druhý den po snídani
je čekaly zábavné hry a samozřejmě country
tance.

- Po vítězství v okresním kole do krajského kola
rovněž postoupilo družstvo našich florbalistů
z 3. – 4. třídy ve složení: Daniel Bražina,
Jan Čarnoký, Filip Kresta, Přemysl Krpec,
Sebastien Mikulec, Lukáš Skýba, Matěj
Šrubař, Šimon Tončík, Sebastian Vašenda,
Tomáš Vitt a Tomáš Vlček.

Projekty v prvních třídách
- Předkrmášový týden v 1. A byl DOPRAVNÍ.
Žáci si nejen hráli, ale s dopravními značkami
a prostředky počítali a poznávali písmenka,
vytvořili si vlastní veselé dopravní značky
a přitom se učili, jak se bezpečně chovat
na silnici. Ze splněných úkolů si na závěr
vytvořili pracovní sešit.

- Ve školním kole přírodovědné soutěže
z oblasti biologie, zeměpisu a fyziky
Přírodovědný klokan, kterou pořádá
Přírodovědná fakulta UP v Olomouci, bylo
následující pořadí řešitelů: 1. místo Karolína
Šáchová (9. A), 2. místo Monika Žáčková (9.
A), 3. místo Václav Bielý (9. A).

- V době, kdy se žáci 1. B věnovali tvorbě
písmenka M, vydali se společně s paní
učitelkou do cvičné kuchyně, kde si upekli
mufíny, aby představa písmena byla opravdu
dokonalá.

- V pěvecké soutěži Talent 2017výboně
reprezentovali naši školu tito žáci: Amálie
Velká (3. A), která postoupila do večerního
finále, Hynek Pindel (5. B), Matěj Velký (5.B)
a Natálie Stonavská (9. A).

Soutěže
- V matematické soutěži Zlatá cihla 2017,
kterou pořádá Gymnázium a SOŠ Frýdek
– Místek, obsadila Adéla Krpcová (9.A)
2. místo a Karolína Šáchová (9. A) 3. místo.

- V okresním kole přespolním běhu obsadila
družstva našich žáků v kategorii děvčat 6. –
7. třída 5. místo, 8. - 9. třída 4. místo, chlapci
6. – 7. třída 2. místo, 8. – 9. třída 5. místo.

Družstvo Kozlovic, které ještě doplnila
Natálie Stonavská (9. A) bylo ze všech
zúčastněných nejlepší a patří mu 1. místo
a krásný pohár za vynikající výsledek.

- Ve škole opět sbíráme papír – vždy ve středu
od 6.45 do 7.40 hod.

- Velkého úspěchu dosáhlo družstvo chlapců
René Tabach, Jakub Pánek, Matěj Kresta
(všichni z 6.B) a Daniel Smolka (7.B), které
po suverénním vítězství v okresním kole
soutěže ve stolním tenise získalo také 1. místo
v krajském kole.

Další aktuální informace o dění ve škole získáte
na www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy
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Společně ve škole v Kozlovicích

Naše škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci výzvy
„Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v celkové hodnotě 1
326 681 Kč - na daný projekt je poskytována
finanční dotace EU. Náš projekt má název
„Společně ve škole v Kozlovicích“, registrační
číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0
006755. Celková doba realizace projektu je od
1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací
následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,
usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy, podpora extrakurikulárních
aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Mgr. Jaroslava Minksová, ZŘ

Šťastný rok 2018
Dovolujeme si popřát všem rodičům, členům Školské rady a Rady rodičů, našim sponzorům,
příznivcům školy, široké veřejnosti naší obce pohodové prožití vánočních svátků a klidný nadcházející
rok 2018. Ať je plný zdraví a rodinné pohody. Všem děkujeme za celoroční spolupráci a podporu.
Za žáky a zaměstnance školy Mgr. Hana Ulčáková, ŘŠ

Bezpečnost především

Cestou necestou

Cestou necestou

Halloween
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Halloween

Setkání žáků s kurátorkou, archiv škola

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Tak už jsme spolu v naší mateřské škole
téměř tři měsíce.
Nové děti poznávaly nové prostředí,
kamarády a co je to být bez mámy a táty.
Loučení bývalo těžké, hlavně pro ty nejmenší, ale
v současné době už to většina dětí zvládá dobře.
Abychom je zabavili, snažili jsme se pro ně
připravit kromě běžných činností i zpestření
v podobě různorodých akcí.
Byla to například divadelní představení
divadel „Smíšek“ a „ Koloběžka“, kde pohádky
byly nejen zábavné, ale i poučné. Touto cestou
bychom rádi poděkovali tatínkovi panu J.
Tabachovi, který jedno z představení celé
uhradil.
Podzimní čas jsme si užili vařením šípkového
čaje, bramboračky, pečením pouťových perníčků,
jízdou na kolotoči i oslavou Halloweenu.

Seznámili jsme se s výcvikem policejních psů
na naší zahradě a při ukázce dravců jsme poznali
spoustu exotických ptáků.
Všechny třídy také navštívily knihovnu.
Někteří tam byli poprvé, jiní tam naopak byli
jako doma.
Nyní proběhla v MŠ soutěž ve sběru papíru.
Rodiče i děti sbírali s velkou vervou, protože
výtěžek bude odeslán Radě rodičů a později
použit pro potřeby dětí.

Jíme zdravě

Krmáš, archiv škola

V měsíci prosinci ještě připravujeme:
- Mikulášskou nadílku
- Vánoční tvoření
- Vánoční nadílku
- návštěvu Divadla loutek v Ostravě
L. Halamíčková
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Naše farnost
Vánoční přání o. Stanislava
vymezili hledání toho nejhlubšího smyslu života
ve vlastním nitru. Tím nejhlubším smyslem
života je, jak věřím, schopnost člověka milovat.
O Vánocích nám Bůh zjevuje v dítěti Ježíši svou
neuchopitelnou lásku ke každému člověku.
Jsem Bohem milován! Bez rozdílu, jakého jsem
světového názoru, nebo jaký vedu život. Vánoce
jsou příležitost na tuto Lásku odpovědět, a to
tak, že chci více milovat své bližní. Na prvním
místě své nejbližší v rodině, protože Vánoce
jsou svátky rodiny. A tak přeji každému z vás,
ať o Vánocích v rodinách a ve svých domovech
zažíváme slova žalmu: Kde je opravdová láska,
tam přebývá Bůh!
Do nového občanského roku pak přeji
hodně Božího požehnání, zdraví a životního
optimismu.

Milí spoluobčané,
při čtení citátů slavných s vánoční tématikou
jsem se pousmál nad citátem amerického humoristy, autora několika knih a nositele Pulitzerovy
ceny Dava Barryho:
„V dávných dobách, kdy se tomuto období ještě
neříkalo 'nákupní sezóna', nazývali ho křesťané
Vánoci a chodili do kostela; židé mu říkali chanuka
a chodili do synagogy; ateisté chodili na večírky
a opíjeli se. Lidé míjející se na ulicích si pak říkali:
'Veselé Vánoce!', 'Veselou chanuku!' nebo (v případě ateistů) 'Pozor na ten sloup!'.“
Dave Barry

Vstoupili jsme do adventní doby, která pro
nás znamená dobu přípravy na Vánoce. Chtěl
bych všem popřát, aby tento čas nebyl pro
nás „nákupní sezóna“, ale abychom více času

P. Stanislav Kotlář, farář

Vánoční pořad bohoslužeb
Štědrý den 24. 12.
14:30 Otvírání betléma (bohoslužba slova)
21:00 Lhotka
22:30 Myslík
24:00 Kozlovice

Nový rok – Slavnost Matky Boží P. Marie
1. 1. 2018
9:00 Kozlovice
10:30 Lhotka
14:30 Kozlovice

Boží hod vánoční 25. 12.
7:30 Kozlovice
9:00 Lhotka
10:30 Kozlovice – zpívá místní sbor
Cantamus
Na Boží hod vánoční bude kostel otevřen
také od 14 do 15 hodin pro všechny zájemce
o prohlídku betléma.

Neděle 7. 1. 2018 v 10:30 při mši svaté
hraje a zpívá - Místecký chrámový sbor
Cantores Domini.
Odpoledne v kostele v 15:00 Tříkrálový
koncert (Scholka Kozlovice, Schola Rosnička
Lhotka, Schola Kozlovice, Sbor Cantamus,
Petra Marie Šimková). Dobrovolné vstupné –
příspěvek do Tříkrálové sbírky na Charitu ČR.

Svátek Svaté rodiny 31. 12.
7:30 Kozlovice
9:00 Lhotka
10:30 Kozlovice – zpívá místní sbor Cantamus

Jiřina Pindelová
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Kostel sv. Michaela archanděla
a sv. Barbory v Kozlovicích
Začátek v 15 hod.

Vystoupí: Scholka Kozlovice, Schola Rosnička Lhotka,
Schola Kozlovice, Sbor Cantamus, Petra Marie Šimková

Dobrovolné vstupné poputuje
společně s Tříkrálovou sbírkou
na konto Charity České republiky
31

Budoucí klubovna seniorů
(archiv obec)

Budoucí klubovna seniorů
(archiv obec)

Vítání občánků - 3. listopad
(archiv obec)

Vítání občánků - 10. listopad
(archiv obec)
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Kulturní a sportovní život obce
Festival Souznění se vrací do Kozlovic
Předvánoční mezinárodní festival vánočních
zvyků, koled a řemesel s názvem Souznění se
letos uskuteční ve dnech od 14. do 17. prosince.
Opět nebude chybět žánrová pestrost, přehlídka řemesel a kulturních zvyků, ochutnávka
regionální gastronomie i příjemné melodie,
navozující klid přicházejících Vánoc. Hvězdou
závěrečného Galakoncertu, který se uskuteční
v neděli 17. prosince v Kulturním domě ve Frenštátě pod Radhoštěm bude Markéta Konvičková
s kapelou.
Sobota 16. prosince bude patřit Vánočnímu
jarmarku v Kozlovicích, kde už od 8:00 hod.
v centru před Obecním úřadem bude na
návštěvníky čekat pravá předvánoční atmosféra s bohatým programem. Během obchůzek
s koledou vystoupí Slezský soubor Heleny Salichové, A capella Mordent z Ukrajiny, Făgeţeana
z Rumunska, Biołopotocanie z Polska a Gajdošská dvojka Beskyd ze Slovenska. Nebudou
chybět ani místní umělci jako sbor Cantamus,
Dechová hudba Kozlovice, Pěvecký sbor ZŠ
Kozlovice, Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, Dětský folklorní soubor Valášek
a další. Program bude paralelně probíhat i v
areálu Fojtství, kde zahraje Dechová hudba

Kozlovice nebo v prostorách Valašského pivovaru, kde vystoupí cimbálová muzika Konopjan.
V 9:30 očekáváme příchod Tří králů.
Odpoledne proběhne v 15:00 v kozlovickém
kostele sv. Michaela a sv. Barbory vánoční program Čas vzácný přišel v podání Vojenského
uměleckého souboru Ondráš z Brna. Úvodní
slovo pronese převor Prokop Siostrzonek O.S.B.
Vstupné bude dobrovolné a poputuje na charitu.
Na závěr dne (od 18:30) se v obecním sále
uskuteční Adventně vánoční pořad, kde se
představí SLPT Valašský vojvoda, DFS Valášek,
sbor Cantamus, Slezský soubor Heleny Salichové a zmínění umělci z Ukrajiny, Rumunska
či Polska. Slovem provede Markéta Kyštáková.
Vstupné na večerní program bude 100 Kč.
Festival každým rokem pořádá charitativní
sbírku a zprostředkovává finanční prostředky
těm, kteří je potřebují. Během koncertu bude
ve spolupráci s firmou Ferrit předán finanční
dar Pepíkovi Maliníkovi z Mniší na vybudování
nájezdové rampy. Těšíme se na vaši návštěvu.
Více o festivalu naleznete na www.souzneni-festival.cz.

A capella Mordent

Cimbálová muzika Konopjan

Lucie Nohlová
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Úspěch naší gymnastky
Ve dnech 27. a 28. 10. se v Litomyšli konalo
Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice kategorie C.
Své celkové vítězství si v kategorii starších
žákyň po předchozích úspěších (např. 1. místo
Moravského poháru v Hulíně) vybojovala
v Litomyšli „kozlovjanka“ Veronika Jarotková
a stala se tak mistryní České republiky ročníků
2006-2005. Veronika je žákyní 6. třídy naší
základní školy. Začala trénovat ve třetí třídě
v roce 2015. Za krátkou dobu dokázala opravdu
hodně a její úspěchy jsou důkazem toho, že ji
gymnastika nesmírně baví. Od počátku trénuje
v TJ Sokol Frenštát pod Radhoštěm – v oddílu
sportovních gymnastek pod vedením trenérek
Miroslavy Fialové a Simony Modrovičové. Nejraději z prostných, kladiny, bradel a přeskoku

má kladinu. Veronice gratulujeme a přejeme
jí i jejím trenérkám spoustu dalších zážitků
a úspěchů.

Mistrovství ČR - 1. místo

Veronika, archiv spolku

Hana Ulčáková

S vrcholovým sportem se dá začít kdekoliv
(asi ale ne kdykoliv)
ninkových kempů a mezinárodních turnajů, kde
je však obrovská konkurence (včetně asijských
hráčů a hráček), takže jejím zatím největším
úspěchem na mezinárodní úrovni je nedávné
osmifinále z Bratislavy v kategorii kadetek.
Vzhledem ke skutečnosti, že TJ Ostrava nemá
ženské družstvo, je Jana v současné době na hostování v nedalekém Havířově, kde hraje I. ligu
žen a mezi dospělými hráčkami si s úspěšností
nad 70% nevede vůbec špatně.
O letošních prázdninách měla možnost
porovnat své dovednosti na soustředění

Odchovanec našeho oddílu stolního tenisu
Jana Vašendová se neztratila a stále dokazuje,
že i s vrcholovým sportem se dá začít kdekoliv.
Jako žačka naší ZŠ začínala v 9 letech pingpongovým kroužkem v naší herně a později ještě
coby hráčka TJ Sokol Kozlovice získala v kategorii mladších žákyň titul mistra ČR ve smíšené
čtyřhře a titul vicemistra ČR v jednotlivcích. Po
těchto výsledcích byla ve 13 letech vybrána do
střediska centra mládeže v Ostravě u TJ KST
Ostrava, kde trénuje dodnes. V současné době
se jako členka reprezentace ČR zúčastňuje tré37
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monotónní bloky stejných
kombinací a úderů, které byly pro ni nezáživné.
Naopak byla ráda, že si
zahrála s dívkami různých
herních stylů a s různými
potahy. V době volna, mimo
stolně-tenisové zkušenosti,
si tak přivezla i spoustu
zážitků ze zcela odlišných
podmínek a to nejen klimatických, ale i kulturních
a gastronomických, kdy
byla moc ráda, že se hostitelé snažili vždy alespoň
jedno hlavní jídlo denně
vařit „pro Evropany“. Většina typicky čínských jídel totiž nikomu z osmi-členné výpravy nechutnala.

v čínském městě Su-Čou
nedaleko Šanghaje. Jak
sama uvedla, rozdíl vidí
především v objemu a náročnosti tréninkových jednotek (až 30 hod. týdně)
a dále v nekompromisních
a velmi přísných čínských
trenérech. To co „hodinově“ natrénovala během
kempu za tři týdny je srovnatelné s třemi měsíci v ČR.
V tréninku byl kladen velký
důraz na nácvik podání
a příjmu, častý byl rovněž
„zásobník“. Velmi náročná
Jana, archiv spolku
byla kondiční příprava,
včetně posilování. Jako negativní však vnímala
nedostatečné rozcvičení před tréninkem a v
podobném duchu prý probíhal i strečink po tréninkových jednotkách. Dále se jí nelíbily dlouhé

Stolní tenis Kozlovice

Zdravím všechny nadšence stolního tenisu
stva a přišly mezi nás. Více informací najdete
První polovina sezóny je skoro za námi
na webových stránkách. Budeme se na vás
a blíží se nám Vánoce. Všichni se už jistě těší na
moc těšit.
atmosféru vánočních svátků a pomalu se konají
S přáním hezkého prožití vánočních svátků
přípravy jak doma, tak i ve městech a obcích, aby
vše vypadalo slavnostně. I klub stolního tenisu
v Kozlovicích nezahálí a připravuje Vánoční
Petr Mohyla
turnaj, který se bude tradičně konat na druhý svátek vánoční. Ale pozor!
Letos se chystá velká
změna, protože turnaj
bude tentokrát určen pro
družstva složená z členů
jednotlivých kozlovských
spolků. Odehraje se tak
nevídané derby, na kterém k rom soutěž ení
půjde hlavně o dobrou
zábavu, vzájemné sblížení a nebudou chybět
skvělé ceny. Vyzýváme
tak všechny spolky, aby
neváhaly, utvořily druž- Vzpomínka na minulé Vánoce - děti vyrábějí pingpongové pálky, autor Mikuláš Pustka
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Návštěva Frýdecké skládky
pan ředitel – Ing. Richard Blahuta. Mimo
setkání s různými malými i většími hlodavci bylo
k vidění a slyšení hodně zajímavostí. Doufáme,
že se exkurze všem líbila.

V říjnu jsme pro naše důchodce zorganizovali exkurzi na Frýdeckou skládku, a. s. na
Panských Nových Dvorech ve Frýdku-Místku
(včetně kompostárny) a Separace plastů
v Lískovci. Přivítání si vzal na starost osobně

OÚ - Boráková

Návštěva Frýdecké skládky, archiv obec

Výroční schůze Klubu seniorů
nás všech.
Každoročně zajišťujeme různé přednášky,
společné vycházky, návštěvu divadla, kulturní
akce, cvičení žen, Ondřejskou pouť, hodnotné
zájezdy a jiné.
K dnešnímu dni má Klub seniorů Kozlovice
celkem 142 členů. Velice rádi mezi námi uvítáme
mladší důchodce, přijďte mezi nás, už teď se
těšíme na spolupráci s vámi.

Ve středu 22. listopadu 2017 jsme se
sešli u příležitosti 30. výročí Klubu seniorů
Kozlovice, jehož zakladatelé v roce 1987 byli p.
Antonín Adamčík, František Chýlek, František
Moris, Alois Hubeňák a Alois Holub.
Důchodci při besedě v roce 1987 projevili
zájem o klub a hned od počátku se přihlásilo
145 členů.
I dnes jsme se sešli v hojném počtu, včetně
milého hosta pana starosty Ing. Miroslava Tofla,
který nás informoval o změnách v obci pro blaho

Klub seniorů

Výroční schůze Klubu seniorů, archiv obec
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Lampionový průvod k listopadovým událostem
to jsou pořadatelé vděčni. Průvod vedl celými
Měrkovicemi, od zvonice s kaplí až do pohostinství Ve Dvoře. V pohostinství nám byl dán
k dispozici celý sál, kde se děti vydováděly a kde
pro nás bylo připraveno občerstvení. Majitelce
Zdeňce Kociánové a všem, co kolem nás hladovců
a žíznivců běhali, díky.

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 pořádali hasiči
z Měrkovic tradiční lampionový průvod. Je to
již 6 let, co vznikl tento nápad, který se dnes
ustálil nejen na průvodu s lampiony, ale i vytváření srdce ze svíček, jakožto symbolu svobody
a demokracie. To vše bylo již tradičně završeno
ohňostrojem. Sešlo se nás na 50 účastníků, nejen
z Měrkovic. Třetinu, ne-li více, tvořily děti a za

Radek Zdražil

Lampionový průvod Měrkovice, autor Radek Zdražil

DFS Valášek před koncem roku 2017
I díky podpoře a bohaté účasti diváků, kdy sál
Jak již bývá zvykem na začátku školního roku,
OÚ Kozlovice byl beze zbytku naplněn, věřím,
i letos se Valášek rozrostl o nové nadějné členy,
že druhý ročník této akce snad nebyl poslední.
kteří se s chutí vrhli do podzimních zkoušek. Po
Adventní čas jsme poté na konci listopadu
zářijovém vystoupení na Obecních slavnostech
zahájili vystoupením na Masarykově náměstí
jsme předvánoční přípravu nových pásem
a koled přerušili nácvikem na
tradiční vystoupení k Vítání
občánků v Kozlovicích, které
v listopadu proběhlo hned na
dvě etapy vzhledem k počtu
nově narozených dětí.
Stěžejní akcí podzimu
2017 byl jistě Koncert cimbálových muzik z Kozlovic
aneb Aby zmy se dobře měli
a písničky sobě pěli pořádaný
po dvouleté odmlce. Opět se
na jevišti sešlo všech 5 cimbálových muzik působících
v obci Kozlovice, tedy čísly
řečeno přes 43 muzikantů
všech věkových kategorií. Koncert 5 CM, autor T. Gardelka
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v Ostravě, kde si již i noví členové
Valášku zapojili do koled a pásem
zpracovávající zvyk obchůzek s koledou a stavění Betléma. Nesmí chybět
ani zmínka o domácím vystoupení
v rámci MFF Souznění 2017, kde se
představila i Přípravka.
Tímto mi dovolte všechny srdečně
pozvat na naše připravovaná vystoupení v roce 2018 a popřát Vám také
pohodové a klidné Vánoce v kruhu
rodiny za doprovodu od srdce zpívaných písní.
Petra Prašivková

Ve Strážnici, autor Pája Prašivková
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Šipky
krajské soutěže) je dokonce třetí! V republikovém žebříčku šipkové organizace UŠO, ve
kterém je k dnešnímu dni klasifikováno 10 103
šipkařů, figuruje Martin na 120. místě.
Z prostorových důvodů zde nebudu uvádět,
jak si Martin vedl na jednotlivých republikových, či krajských turnajích. To si lze snadno
zjistit na webu UŠO (http://www.sipky.org/)
a SMOŠS (http://www.sipky.org/?region=msk&page=aktuality). Jen bych se chtěl krátce
zmínit o Republikové Grand Prix v severočeském Mostě, kde Martin skončil v turnaji malá
Republiková Grand Prix na skvělém 9. místě,
což je historicky nejlepší umístění kozlovického
šipkaře v tomto turnaji.
O Martinových kvalitách hovoří i fakt, že
o jeho služby projevil zájem prvoligový tým
Ranec Rakety Frýdek-Místek, a tak jej od letošní
sezóny můžeme vidět v základní sestavě tohoto
týmu. Poslední listopadový víkend se Martin
zúčastnil Mistrovství České republiky ve Žďáru
nad Sázavou.

Přestože se členové neformálního sdružení
Šipkový klub Kozlovice již druhým rokem neúčastní oficiální ligové soutěže družstev Unie
šipkových organizací (UŠO), neznamená to, že
by Šipkový klub Kozlovice přestal existovat. Šipkový klub Kozlovice i nadále pořádá amatérské
turnaje jednotlivců a tradiční soutěž místních
družstev Knajpa Tour. Jeho členové se tedy
šipkám věnují i nadále, jen s tím rozdílem, že se
vrátili zpět mezi „amatéry“, kde jsou šipky především zábavou. Tedy všichni až na jednoho. Tomu
šipky učarovaly natolik, že se rozhodl tomuto
stále populárnějšímu sportu věnovat naplno. Řeč
je o v současné době největší kozlovické, šipkové
naději Martinu Janákovi. Martin se rozhodl
hrát v letošním roce turnaje jednotlivců a dvojic
pořádaných šipkovou organizací UŠO. A nutno
dodat, že si vůbec nevede špatně. V aktuálním
krajském žebříčku Severomoravského šipkového svazu (SMOŠS) je v absolutním pořadí na
fantastickém 9. místě a ve své kategorii B (což
jsou hráči, kteří v průběhu roku 2015 a 2016
byli na soupisce týmu maximálně druhé nejvyšší

Knajpa Tour 2017
Valašští žraloci, které hrálo ve složení Martin
Janák, Petr Janotka, Michal Krpec, Jakub
Peloušek, Petr Peloušek a Tomáš Závodný. Na
druhém místě skončil tým ŠK Kováček (Ludvík
Chýlek, Jaroslav Rozehnal, Radek Tobola, Patricie Tobolová a Lumír Žabenský) a třetí příčku
obsadilo družstvo Boys of hřiště (Jiří Krpec, Ivo
Krpec, Václav Krpec, Petr Krpec, Petr Zvonek).

Letos se organizátoři rozhodli oslovit všechna
čtyři zakládající družstva této soutěže, týmy
ŠK Kováček, Žraloci koupaliště, 1. ŠK Felčar
a Motoři hřiště. Zájem bojovat o putovní pohár
Knajpa Tour nakonec projevily tři z nich - ŠK
Kováček, Valašští žraloci a Boys of hřiště. Hrálo
se systémem každý s každým, doma-venku.
Vítězem sedmnáctého ročníku místní šipkové
soutěže družstev Knajpa Tour se stalo družstvo
Konečná tabulka Knajpa Tour 2017
Pořadí
1.
2.
3.

Družstvo
Valašští žraloci
DC Kováček
Boys of hřiště

V
3
2
0

VP
0
1
0

PP
1
0
0

P
0
1
4

Legy
57:45
60:44
36:61

Skóre
26:15
23:18
12:28

Body
10
8
0

V – výhra, VP – výhra v prodloužení, PP – prohra v prodloužení, P – prohra
Petr Peloušek
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KK Projects 2017
V minulém čísle Zpravodaje jsme si mohli přečíst o účasti Kozlovjanů
na již legendární B7.
Další zajímavou akcí,
které se zúčastnil kozlovický rodák, byl KK Projects 2017. Cílem tohoto
projektu bylo během osmi
dní zdolat všech dvacet
nejvyšších vrcholů České
republiky.
„Chtěli jsme si otestovat své schopnosti Účastnící KK Projects 2017 Jakub Peloušek a Jakub Slovák, autor neznámý
fyzické, lidské i manažerpřes Broumovskou vrchovinu, Orlické hory, Kráské. Proto jsme vymysleli projekt 20 nejvyšších
lický Sněžník až do Jeseníků.“
vrcholů ČR, které jsme chtěli zdolat v míře,
„O celé akci připravujeme přednášku. Kdo by
v jaké nám to dovolí platné předpisy národních
se však chtěl již nyní blíže seznámit s tímto proparků a chráněných území,“ říká jeden z autorů
jektem, má možnost navštívit náš facebookový
projektu Jakub Peloušek.
profil (www.fb.com/KKProjects)“.
„Náš dvou set kilometrový trek jsme začali na
Petr Peloušek
Horních Mísečkách v Krkonoších a pokračovali

FC Kozlovice, z.s.
našeho sportovního areálu tak, aby mohl být
využíván v co největším rozsahu jak dospělými,
tak hlavně mládeží.
Pokud se podíváme na naše družstva, muži
po sestupu do okresního přeboru začali sezonu
dobře, ale poslední zápasy jim výsledkově nevyšly a ztrácí na postupové místo deset bodů.
V mládežnických kategoriích jsme na tom
opět o něco lépe. Práce s mládeží se vyplácí a po
pauze jsme mohli znovu přihlásit starší a mladší
žáky do krajské soutěže. Kluci hrají sice vesměs
proti o rok až dva roky starším soupeřům, ale
snaží se, a myslím, že již příští sezonu se tyto
zkušenosti projeví.
Starší a mladší přípravka startují v Brušperské lize, kde si také vedou velmi dobře.
Od léta trénuje také předpřípravka, kde se kluci
a holky věnují všeobecným pohybovým aktivitám.
Letos jsme pořádali pátý ročník fotbalového
kempu, kterého se zúčastnilo 28 kluků. Mimo

Máme tady opět konec roku, vánoční svátky
a čas, kdy většina z nás hodnotí uplynulé období.
Stejně tak i my, kteří se jakýmkoliv způsobem
staráme o chod fotbalového klubu. Možná to
tak nevypadá, ale kolegové z ostatních spolků
jistě potvrdí, že to stojí spoustu volného času
a v mnoha případech pevné nervy při vyřizování
administrativních záležitostí.
V letošním roce výbor FC pracoval ve složení:
Chýlek Radomír - předseda, Žáček Petr - místopředseda + šéftrenér mládeže, Mgr. Eliášová
Lenka - tajemník, ekonom, Mgr. Krpec Martin sportovní manažer, Ing. Herot Jaroslav, Piskoř Josef, Harabiš Jan, Harabiš Jakub, Nezhoda Tomáš.
Po loňské instalaci automatického zavlažování, jsme v tomto roce po čtyřicetiletém
provozování hřiště provedli regeneraci hrací
plochy. Vzhledem k podloží je to ovšem záležitost dlouhodobější péče. Máme rozpracované
a některé již hotové další projekty na zkvalitnění
43
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Předpřípravka, mladší přípravka a starší přípravka od 15:00. Starší a mladší žáci od 16:00.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům
výboru FC, trenérům, hráčům, rodičům, příznivcům, sponzorům za spolupráci a popřát veselé
Vánoce a šťastný nový rok 2018.

jiné absolvovali tréninkovou jednotku s trenéry
z fotbalové akademie v Karviné a jako již tradičně využili pohostinnosti wellness a kuchyně
U Fandy ve Lhotce.
Letní Kozlík cupy letos nemohly být uspořádány vzhledem k regeneraci hrací plochy.
Zimní období se odehrává v tělocvičně.
Případní zájemci o sportování v našem klubu
mohou přijít každé pondělí a středu do SRC.

Za výbor FC Kozlovice Chýlek Radomír
www.fc-kozlovice.cz

archiv FC

Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018
přejí všem spoluobčanům fotbalisté.
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

ŘÁDÁ

Program:
31. 12. 2017 od 17 hodin – uvítací drink
Degustační menu o 5ti chodech
Večerní raut
K poslechu a tanci hraje DJ 80 léta
Tombola – slosovatelné vstupné

Novoroční přípitek
cena 850 Kč
Bližší informace +420 733 599 418
Prodej vstupenek ve Valašském pivovaru, Kozlovice č.p. 1

Obecního úřadu v Kozlovicích
INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

tel.: 604 30 77 88

Planiska - bývalý sklad CO 11
744 01
Frenštát p. R.

Karosárna Lukáš Janda

www.janda-garage.cz

Karosárna

Autoservis

Nová prodejna autodílů a doplňků
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