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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho Zpravodaje
Po třech měsících se k Vám dostává další
vydání Zpravodaje obce. Pomalu si zase začínáme zvykat na „normální“ život. Otázkou
však je, jak dlouho to vydrží a co bude vlastně

normální. Pevně věřím, že se letos sejdeme jak
na Dnu obce, tak u kolotočů na Krmáši. Těším
se také na vítání nových občánků, které se
rovněž rok neuskutečnilo. A že máme co vítat
– od prosince se narodilo už 23 dětí. Alespoň
v něčem nám covid prospěl.
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – září 2021.

Obecního úøadu v Kozlovicích

Co se nám už podařilo z naplánovaných prací
dokončit nebo co právě probíhá?

informační kiosky, z čehož jeden bude sloužit jako elektronická úřední deska.

- Je hotova oprava střechy (výměna krytiny)
na stodole ve sběrném dvoře.

- V červenci proběhne rekonstrukce střechy
bývalé školy v Měrkovicích a povrchová
úprava parkoviště na horním konci u vodojemu pod Ondřejníkem.

- Dokončili jsme rekonstrukci WC pro veřejnost ve smuteční obřadní síni na hřbitově.
Pevně věřím, že umývadlo na WC nebudeme
používat k mytí váz, či nabírání vody pro
zalévání. Od toho máme dvě místa na hřbitově. Předem díky.

- Sečeme, sbíráme a odvážíme odpady, provozujeme vodovod a internet, připravujeme
se na digitalizaci státní správy a řešíme
každodenní běžné problémy.

- Je dokončena oprava doskočiště skokanských můstků.

Někteří z Vás jistě zaznamenali, že jsme
spustili nový on-line rezervační systém sportovišť. Prozatím lze rezervovat jen venkovní
hřiště, ale po prázdninách budou do systému
zařazeny i sportoviště vnitřní (tělocvičny). Celý
systém se prozatím zkouší a ladí, proto Vás
prosím o strpění případných problémů. Děkuji.

- Je dokončena dokumentace pro stavební
povolení Náves Kozlovice a vyřizujeme
vlastní stavební povolení tak, abychom příští
rok mohli stavět.
- Je dokončena studie Multifunkční dům
Kozlovice (ordinace, lékárna, rehabilitace,
pošta, knihovna, …). Vizualizaci naleznete
ve fotogalerii uvnitř Zpravodaje.

Tento krátký výčet prací naznačuje, že každá
prováděná činnost je v podstatě z jiného oboru,
a tudíž je velice náročné všemu rozumět, provést vše dobře a ke spokojenosti všech.

- V rámci získané dotace na projekt Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Kozlovice
dorazilo 400 ks kompostérů pro Vás. Bližší
informace uvnitř Zpravodaje.

Připomínám, že rada obce rozhodla, že
v i letošním roce jsou poskytovány tzv. individuální dotace spolkům na základě podané
žádosti. Žádost musí být podána na schváleném formuláři, který splňuje podmínky
zákona č. 24/2015 Sb., § 10a odst. 3 – viz web
obce. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Žádosti zasílejte POUZE v elektronické podobě
(naskenovaný, podepsaný PDF dokument) na
kozlovice@kozlovice.cz. Termín podání žádosti
není stanoven. Žádost můžete podat kdykoliv
během roku (do 10/2021) s ohledem na stávající epidemiologický stav, a tudíž s přihlédnutím
na fungování spolku.

- Vyrobili jsme vkusné lavičky a stůl pro
venkovní posezení před bývalou školou
v Měrkovicích.
- Na OÚ v pokladně byl instalován platební
terminál. Je tudíž možné provádět bezhotovostní platby kartou.
- Dle harmonogramu pokračuje stavba rekonstrukce mostu přes Ondřejnici U Váhy.
- Probíhá realizace dotovaného projektu
Efektivní komunikace a řízení obcí. Dokončují se nové moderní webové stránky obce,
instalují se meteostanice, měřiče výšky
hladiny Ondřejnice, kvalitnější webkamery
a těšit se můžeme i na novou pohyblivou
panoramatickou kameru. V rámci projektu
budou dodány i dva venkovní velkoplošné

Přeji Vám příjemné prožití prázdnin, dovolených a venkovních grilovaček. Prosím o přiměřenou hlučnost v nočních hodinách a nechte
aspoň v neděli vydechnout sekačky na trávu.
Napsáno 11. 6. 2021
Miroslav Tofel, starosta obce
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci dubnu až červnu oslavili:
paní Božena Vojtková
80 let
paní Jarmila Hrnčárková 80 let
paní Julie Matochová
80 let
pan Otakar Záškodný
80 let
paní Marie Tobolová
81 let
pan Jiří Kubečka
81 let
paní Štěpánka Mališová 81 let
pan Svatopluk Hlisnikovský81 let
pan Ladislav Blabla
81 let
paní Anna Kociánová
81 let
paní Alena Pustková
82 let
pan Stanislav Hanzelka 82 let
paní Marta Krpcová 
82 let

paní Božena Kubečková
pan Oldřich Svoboda
pan Stanislav Slípek
pan Jan Kovář
pan Stanislav Krpec
paní Marie Vaverková
paní Ludmila Žáčková
paní Ludmila Walerová
paní Marie Cvičková
pan Stanislav Kahánek
paní Anna Hanzelková
pan Jiří Zátopek
paní Olga Pustková

82 let
82 let
83 let
83 let
84 let
84 let
85 let
85 let
85 let
86 let
86 let
86 let
86 let

paní Ludmila Červenková 86 let
paní Marie Svobodová
86 let
pan Alois Tobola
87 let
pan Stanislav Kocián
87 let
paní Miroslava Jalůvková 88 let
paní Ludmila Lichnovská 89 let
paní Ludmila Jurková
89 let
paní Anežka Závodná
89 let
paní Imelda Prašivková 90 let
paní Marie Pustková
91 let
paní Antonie Valentová 94 let
pan Rudolf Pustka
96 let

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

Žádáme naše občany – jubilanty (80 a více let), pokud si nepřejí být zveřejněni v kozlovickém
zpravodaji, aby tuto skutečnost oznámili na Obecním úřadě Kozlovice, kancelář č. 6. Děkujeme.

Od března do poloviny června zemřeli:

ve věku 71 let paní Marie Krpcová
ve věku 88 let paní Anna Nedvědová
ve věku 69 let pan Milan Pělucha
ve věku 91 let paní Marie Krpcová
ve věku 64 let pan Josef Krpec

ve věku 60 let pan Adamec Jozef
ve věku 69 let pan Jaroslav Žáček
ve věku 78 let paní Marie Najdeková
ve věku 44 let pan Matyáš Vaněk

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od března do konce května se obec
rozrostla o tyto nové občánky:
Robert Kopecký, Karolína Radová, Artur
Hlisnikovský, Ondřej Štefek, Anna Fusková,
Izabela Morisáková, Julie Kociánová, Robin
Mališ, Kristian Vondráček a Sára Stískalová.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.


OÚ - Pustková
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Poplatky – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ
Vážení občané, je nezbytné, abyste poplatky za odpady, psy, vodné a stočné posílali se
správnými VARIABILNÍMI SYMBOLY (není to číslo popisné domu!). Každá platba
a každá osoba má svůj VS, nelze posílat několik plateb s jedním VS. Platby se nespárují
v účetnictví a vzniká dluh. Pokud někdo zaplatí poplatky se špatným VS, bude brán jako
DLUŽNÍK!!! se všemi důsledky. Všem byl v minulosti poslán dopis s VS pro poplatky za
odpady a za psy, který jste si měli uložit. Pro vodné a stočné jsou VS na fakturách. Pokud
někdo VS nemá, napište si o ně: borakova@kozlovice.cz. Děkujeme všem, kteří chápou,
že se musíme řídit zákony.
OÚ - Boráková

25 let třídění odpadů v Kozlovicích
Již čtvrtstoletí v Kozlovicích společně třídíme
odpad. Všichni vynakládáme velké úsilí a nemalé
finanční částky, aby vše fungovalo tak, jak má.
Rozšířili a znásobili jsme kontejnerová hnízda,
přidali kontejnery na bioodpad ze zahrad,
zrekonstruovali sběrný dvůr, základnu a zmodernizovali techniku. Za ty roky jsme nastřádali
spoustu ocenění za umístění na předních místech ve sběru tříděného odpadu v kraji. Všem za

to patří velký DÍK. Sice se najdou někteří, kteří
stále vyhazují do popelnic to, co tam nepatří
(plasty, papír, sklo, kov a bioodpad ze zahrad),
ale stále doufáme, že si sáhnou do svědomí
a začnou odpady třídit. Stále se blíží termín,
kdy má skončit skládkování odpadů, proto se
musíme naučit třídit úplně všichni.
OÚ – Boráková

Opisování stavu vodoměrů
Žádáme proto všechny občany o pomoc na tomto
úkolu (zpřístupnit, opsat si vodoměr, nahlásit…)
a současně děkujeme za spolupráci.

V průběhu druhé poloviny června 2021
navštíví Vaše domácnosti a ostatní odběratele
zaměstnanci obce (nebo pověření zástupci) za
účelem opsání stavu vodoměru pro výpočet
stočného za 1. pololetí 2021. Nebude-li někdo
zastižen doma, zanechají lístek s žádostí
o nahlášení stavu vodoměru na obecní úřad
e-mail carnoka@kozlovice.cz nebo SMS na tel.
č. 602 264 153.V případě, že údaj o stavu vodoměru nebude nahlášen v požadovaném termínu,
bude spotřeba vody (pro účely výpočtu stočného)
vypočtena podle odběru za předcházející období.

Zároveň upozorňujeme, že někteří odběratelé dosud neuhradili vodné za r. 2020 splatné
do 31. 5. 2021. Platbu za vodné, stočné lze
uhradit bankovním převodem, hotově nebo
kartou na úřadě OÚ. Při platbě bankovním
převodem vždy uvádějte variabilní symbol,
který je uvedený na faktuře.
OÚ - Čarnoká

Kalendář akcí
16. 07. Letní pivní večer s kapelou Trifid II.

26. 09. Pouť

04. 09. Pohárová soutěž			

27. 09. Krmášová zábava

11. 09. Obecní slavnost			

27. 09. Krmáš
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Informace k provozování a ke kontrole
spalovacích stacionárních zdrojů (kotlů)
o jmenovitém tepelném příkonu 300kW a nižším
Povinnosti vyplývající ze zákona:

úřadu obce s rozšířenou působností
potvrzení o provedení této kontroly
Podle ustanovení § 17 odst.
tak, jak je zákonem vyžadováno,
1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší
vystavuje se riziku uložení pokuty až
je každý provozovatel spalovacího
do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou
stacionárního zdroje na pevná
osobu anebo až do výše 50.000 Kč,
paliva o celkovém jmenovitém
jde-li o podnikající fyzickou osobu
tepelném příkonu od 10 do 300 kW
nebo osobu právnickou.
včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního
Doporučení odborně způsobilé
vytápění, povinen provádět pravi- Ilustrační foto
osoby:
delně nejméně jednou za tři roky
Databáze odborně způsobilých osob:
prostřednictvím fyzické osoby, která byla proško(http://aptt.cz/opravneni-ozo.php, http://www.
lena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
topenaridotace.cz/)
a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá
Cílem kontroly je nejen zajištění souladu
osoba“), kontrolu technického stavu a provozu
provozu spalovacího stacionárního zdroje s požazdroje a předkládat na vyžádání obecnímu
davky zákona o ochraně ovzduší a technickými
úřadu obce s rozšířenou působností (MMFM)
pokyny výrobce zdroje, ale také další poradenská
doklad o provedení této kontroly vystavený
a konzultační činnost odborně způsobilé osoby,
odborně způsobilou osobou a to nejpozději
která by měla doporučit postupy k zajištění
od 1. 9. 2022. Tento doklad potvrzuje, že spalodalšího bezproblémového a hospodárného
vací stacionární zdroj je instalován, provozován
provozu zdroje. Může případně i doporučit vhoda udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto
nou modernizaci či doplnění otopné soustavy
zákonem. Provozovatelem zdroje se podle zákona
o regulační prvky, akumulační nádobu apod., a to
o ochraně ovzduší rozumí právnická anebo
včetně vhodného technického řešení. V případě,
fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje;
že je k tomu odborně způsobilá osoba oprávněna,
není-li taková osoba známá nebo neexistuje,
je možné rovněž uvést doporučení i k úpravám
považuje se za provozovatele vlastník spalovakomínu, zvláště pak v případě, že existující komín
cího stacionárního zdroje. Povinnost je v zákoně
neodpovídá technické normě ČSN 73 4201,
o ochraně ovzduší obsažena od roku 2012, avšak
v důsledku čehož může docházet ke zvýšené
s ohledem na přechodné ustanovení § 41 odst.
kouřivosti, anebo vyššímu obtěžování kouřem.
15 zákona byl provozovatel spalovacího stacioPokud spalovací stacionární zdroj nevyhovuje
nárního zdroje povinen zajistit provedení první
požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně
kontroly technického stavu a provozu zdroje
ovzduší, je nutné ho v souladu s ustanovením § 41
nejpozději do 31. prosince 2016. Povinnost platí
odst. 16 zákona o ochraně ovzduší nejpozději do
jak pro fyzické osoby, tak pro osoby právnické či
1. září 2022 vyměnit nebo učinit taková opatření,
fyzické osoby podnikající.
která zajistí jejich dodržení. V rámci kontroly

by mělo také být zajištěno, že provozovatel je
dostatečně obeznámen se správnou obsluhou
zařízení, způsobem regulace jeho výkonu, významem kvality paliva a jejího zajištění (např. prostřednictvím měření vlhkosti palivového dřeva

Pokud provozovatel neprovede pravidelně
jednou za tři roky prostřednictvím odborně
způsobilé osoby kontrolu technického stavu
a provozu tohoto spalovacího stacionárního
zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu
5
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- ne víc, než 20 % vlhkosti = cca 2 roky uskladněné
dřevo, správným uskladněním apod.), stejně
tak jako s ekologickými, zdravotními, právními
i technickými (např. koroze kotle) riziky nelegálního spalování odpadu.

vozovatele na tuto skutečnost provozovatele
písemně upozorní dopisem, ve kterém provozovatele poučí o povinnostech provozovatele
spalovacího stacionárního zdroje stanovených a o následcích opakovaného důvodného
podezření, což je právě přímá kontrola zdroje,
jeho příslušenství a používaných paliv,

U zdrojů provozovaných v rodinném domě,
v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci,
které nejsou provozovány v podnikatelských
provozovnách, zákon o ochraně ovzduší umožňuje s účinností od 1. ledna 2017 pověřeným
úředníkům obcí s rozšířenou působností
(MMFM) vstupovat do těchto prostor, a to v případě splnění podmínek definovaných v § 17 odst.
2 zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor
je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke
spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

3) porušení povinností podle § 17 odst. 1 zákona
nelze prokázat bez provedení kontroly.
Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly podle kontrolního řádu obecně oprávněn
vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na
pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí,
jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo
jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem
kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly.
Úprava § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší
však představuje zvláštní úpravu vůči § 7 kontrolního řádu a výslovně umožňuje kontrolu
v obydlí. Ve zbytku kontrolní orgán postupuje
dle obecné úpravy kontrolního řádu a dle § 28
a § 29 zákona o ochraně ovzduší.

Zvláštní pozornost je třeba v návaznosti na
požadavek § 17 odst. 1 písm. a) věnovat zejména
plnění požadavku výrobce na instalaci akumulační nádoby, je-li výrobcem nebo dodavatelem
vyžadována k zajištění plnění deklarovaných
parametrů (instalace akumulační nádoby
zajistí úsporu paliva, nižší emise, nižší
náklady na energii, nižší nároky na obsluhu
a vyšší tepelný komfort).

Porušení povinností stanovených zákonem
o ochraně ovzduší ze strany fyzických osob nepodnikajících je v souladu s § 5 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“) a § 23 zákona o ochraně ovzduší
přestupkem. Za přestupek lze, v závislosti na
závažnosti porušení zákonné povinnosti, uložit
pokutu ve výši až do 20.000 Kč, resp. 50.000 Kč
(srov. § 23 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší).
Porušení povinností stanovených zákonem
o ochraně ovzduší ze strany právnických osob
anebo fyzických osob podnikajících je rovněž
přestupkem, za který lze uložit pokutu (v relevantních případech) až do výše 20.000 Kč, 50.000 Kč,
resp. až 500.000 Kč, v závislosti na spáchaném
přestupku. Při rozhodování o výši pokuty přihlíží
orgán ochrany ovzduší ke skutečnostem stanoveným právními předpisy upravujícími řízení o přestupcích. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí
obecního úřadu obce s rozšířenou působností je
příslušný krajský úřad.

Kontrola podle § 17 odst. 1 písm. e) a § 17
odst. 2 zákona se na rozdíl od povinnosti podle
§ 17 odst. 1 písm. h) zákona vztahuje na všechny
spalovací stacionární zdroje bez ohledu na jejich
umístění, jmenovitý tepelný příkon, typ užívaného
paliva nebo připojení na teplovodní soustavu
ústředního vytápění (tedy na všechny kotle,
kamna, krbové vložky, pece aj). Možnost přímé
kontroly spalovacího stacionárního zdroje provozovaného v rodinném domě, v bytě nebo ve
stavbě pro rodinnou rekreaci je však omezena
řadou podmínek a pověřený úředník ji může
vykonat pouze za předpokladu, že:
1) vznikne opakované důvodné podezření na
porušování povinností provozovatele zdroje
podle § 17 odst. 1 zákona, přičemž,
2) při vzniku prvního důvodného podezření
obecní úřad obce s rozšířenou působností pro-

OÚ - Boráková
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OBEC KOZLOVICE
2020

2 548

30,41

12

1 493,80

56

15 377,53

15 378

1 465,64

51,73

61

9 197

63,91
4 261

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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Na kolečkových bruslích bezpečně
Co bychom měli vědět dříve,
než na bruslích vyjedeme ven?

• Na kolečkových bruslích je
možné také užít jízdní pruh pro
cyklisty nebo stezku pro cyklisty.
Zde platí pro bruslaře povinnost
řídit se pravidly určenými pro
jízdu na jízdním kole.

Jezdci na kolečkových bruslích
jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci.

Základní zásady, jak předcházet úrazům na kolečkových
bruslích:

Mezi povinnosti bruslaře patří:

• Při jízdě mezi chodci dbejte
zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte.
Respektujte technické možnosti
bruslí.

• Na chodníku nebo na stezce
pro chodce nesmí bruslař na
kolečkových bruslích ohrozit
ostatní chodce. Nebude zde
tedy jezdit rychle a kličkovat
mezi ostatními chodci, protože
může dojít ke střetu.

• Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
• Zákon nestanovuje bruslařům
žádnou povinnou výbavu, vždy
však používejte ochrannou
přilbu, sportovní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty a kolena.

• Pokud je chodník neschůdný
nebo v místech vůbec není, pak
se bruslař musí pohybovat po
levé krajnici vozovky nebo při
jejím levém okraji (stejně jako
chodec čelem proti jedoucím
vozidlům). Během jízdy při
levém kraji vozovky mohou
jet vedle sebe maximálně dva
bruslaři. Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či
nepřehledném úseku, smějí
bruslit pouze jednotlivě za
sebou.
• Při jízdě je bruslař povinen
chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním
neohrozil život, zdraví nebo
majetek jiných osob ani svůj
vlastní.

• Nikdy se během jízdy nedržte za
motorové vozidlo nebo za jízdní
kolo, neveďte na vodítku zvíře.
• Přizpůsobte styl a rychlost jízdy
povrchu, po kterém jedete.
• Pozornost a opatrnost snižuje
poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších či manipulace
s mobilním telefonem za jízdy.
• Mějte na paměti, že na bruslích
nejde zastavit ihned, brzdná
dráha kolečkových bruslí je
v porovnání s brzdnou dráhou
jízdního kola dvojnásobná.

Ilustrační foto

• Na místě je také použití reflexních prvků,
nezapomínejte na ně zejména při snížené
viditelnosti.

• Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce
a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce
a pro cyklisty, je bruslař povinen používat
pouze pruh vyznačený pro chodce. Zde se jezdí
vpravo a jednotlivě za sebou.

Policie ČR
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Chcete si bezplatně pořídit kompostér?
na OÚ a vyplní ji tam. Budou
přijímány jen tyto originální
žádosti s podpisem žadatele
nebo zaslané na email a to
od 1. 7. 2021. Požádat je
možné pouze o jeden kus/
rodina. Budou upřednostněni ti žadatelé, kteří doposud kompostér nevlastní.
Pokud bude žádostí více jak
kompostérů, bude záležet na
pořadí podání žádosti.

Získali jsme dotaci ze
Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí pod názvem Zkvalitnění nakládání s odpady
v obci Kozlovice. Máme k dispozici 300 ks kompostérů
o objemu 1050 l a 100 ks
kompostérů o objemu 2000 l,
které jsou určeny nám, občanům.

Ten, kdo kompostér dostane, musí s obcí
podepsat Smlouvu o výpůjčce a darování, kde
se zaváže, že po dobu min. 5 let bude kompostér
užívat, nezcizí ho (neprodá) a musí umožnit
kontrolu – to jsou podmínky dotačního titulu.

Kdo má o kompostér zájem a je vůči obci bezdlužný, musí vyplnit a doručit na OÚ (kancelář č.
1) žádost, která je uvnitř Zpravodaje, nebo vyplnit žádost na webu obce a naskenovanou ji zaslat
na email: borakova@kozlovice.cz. Kdo žádost ve
Zpravodaji neobdržel nebo ji ztratil, ať se zastaví

OÚ - Boráková

Kontejnery pro občany, archiv obec
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Žádost o výpůjčku a následné darování
kompostéru
o objemu 1050 l

již mám kompostér

o objemu 2000 l

dosud nemám kompostér

(správnou variantu zakřížkujte)

Jméno a příjmení: ........................................................................
Číslo popisné: .............................
E-mail: .............................................................................
Telefon: .............................................

Podpis žadatele: ............................................

Datum: ……………………………………..

10

èíslo 2  èerven 2021

Informace z knihovny
Život se nám pomalu vrací do normálu a snad
už vše bude v pořádku. Ale i nadále musíme být
obezřetní a dodržovat protiepidemická opatření.

7. 7. - 9. 7. 2021 - dovolená
2. 8. – 16. 8. 2021 - dovolená

Přes pár komplikací i tak probíhalo, byť v omezeném režimu, půjčování. Přes výdejní okénko
a roznáškou se vypůjčilo 2.392 knih. Děkuji
všem čtenářům, kteří v této době zůstali věrni
naší knihovně. I o prázdninách se můžete těšit
na krásné knihy a spoustu novinek. A právě na
prázdniny jsme rozšířili nabídku velmi oblíbených
deskových her, které si můžete přijít vybrat již ze
63 druhů těchto společenských her. Jako novinku
knihovna zakoupila kouzelné čtení i s Albi kouzelnou tužkou, která je taktéž k zapůjčení.

Přeji všem krásné a klidné prázdniny!
Markéta Navrátilová, knihovnice

Balení učebnic
nechcete se stresovat shánením
padnoucího obalu na učebnice?
Všechny typické i atypické učebnice
vám obalíme do pevné fólie.

Ceník:

Náš knihovní fond stále doplňujeme, jak
z rozpočtu obce, tak i z regionálního fondu
knihoven, a díky spolupráci Městské knihovny
Frýdek – Místek.

Formát A4 ...... 5 Kč

Provoz knihovny o prázdninách nezměněn.

Atyp. .................... 7 Kč

Formát A5 ...... 3 Kč

Út: 9.00 – 12.30 13.00 – 17.00
St: 9.00 – 12.30 13.00 – 17.00
Pá: 8.00 – 12.30 13.00 – 14.30

Učebnice doneste v podepsané
tašce, sešity neobalujeme!
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Měření rychlosti
Radar u fary

Radar nad školou

směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Březen 2021
celkem projelo 39 288 vozidel nad 30 km/h

Březen 2021
celkem projelo 39 480 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
19780

50
50 <

Počet průjezdů

30 - 50

2366

16266

50

17142

2077

50 <

21137

Průměrně projelo v 8. hod.

84

Průměrně projelo v 8. hod.

79

Průměrně projelo v 15. hod.

125

Průměrně projelo v 15. hod.

92

50 km/h překročilo

44%

50 km/h překročilo

54%

Maximální rychlost 16. 3. 21:37 99 km/h

Maximální rychlost 3. 3. 15:48 117 km/h

Duben 2021
celkem projelo 45 850 vozidel nad 30 km/h

Duben 2021
celkem projelo 45 023 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
23777

50
50 <

Počet průjezdů

30 - 50

2814

18999

50

19259

2564

50 <

23460

Průměrně projelo v 8. hod.

94

Průměrně projelo v 8. hod.

92

Průměrně projelo v 15. hod.

133

Průměrně projelo v 15. hod.

105

50 km/h překročilo

42%

50 km/h překročilo

52%

Maximální rychlost 28. 4. 19:11 95 km/h

Maximální rychlost 28. 4. 19:11 126 km/h

Květen 2021
celkem projelo 58 603 vozidel nad 30 km/h

Květen 2021
celkem projelo 53 600 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
32142

50
50 <

Počet průjezdů

30 - 50

3680

50

22781

50 <

25076
3205
25319

Průměrně projelo v 8. hod.

115

Průměrně projelo v 8. hod.

Průměrně projelo v 15. hod.

161

Průměrně projelo v 15. hod.

126

50 km/h překročilo

39%

50 km/h překročilo

47%

Maximální rychlost 10. 5. 20:23 97 km/h

Maximální rychlost 7. 5. 6:19 106 km/h
12
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Radar Měrkovice

Měrkovice

příjezd od Kozlovic

příjezd od Mniší

Březen 2021

Březen 2021

celkem projelo 8 470 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 7 597 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

1490

50

30 - 50

281

50 <

1268

50

6699

140

50 <

Průměrně projelo v 8. hod.

19

Průměrně projelo v 8. hod.

Průměrně projelo v 15. hod.

31

Průměrně projelo v 15. hod.

50 km/h překročilo

Počet průjezdů

79%

6189
10
28

50 km/h překročilo

81%

Maximální rychlost 15. 3. 21:05 134 km

Maximální rychlost 30. 3. 17:25 136 km/h

Duben 2021

Duben 2021

celkem projelo 8 371 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 8 466 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

1512

50

Průměrně projelo v 15. hod.
50 km/h překročilo

153

50 <

6548

Průměrně projelo v 8. hod.

1506

50

311

50 <

Počet průjezdů

30 - 50

6807

20

Průměrně projelo v 8. hod.

16

29

Průměrně projelo v 15. hod.

25

50 km/h překročilo

78%

80%

Maximální rychlost 16. 4. 5:36 136 km/h

Maximální rychlost 26. 4. 17:02 140 km/h

Květen 2021

Květen 2021

celkem projelo 8 985 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 9 121 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50
50
50 <
Průměrně projelo v 8. hod.
Průměrně projelo v 15. hod.
50 km/h překročilo

1701

Počet průjezdů

30 - 50

302

1679

50

6982

177

50 <

22

Průměrně projelo v 8. hod.

31

Průměrně projelo v 15. hod.

78%

7265
15
35

50 km/h překročilo

Maximální rychlost 4. 5. 16:58 130 km/h

80%

Maximální rychlost 4. 5. 19:19 131 km/h
OÚ - Vašenda
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Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
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.

Dub z Kozlovic byl vybrán do finále ankety Strom roku
Nádherný dub, který již více jak půl tisíciletí shlíží z kopce Strážnice na dědinu valašských
vojvodů Kozlovice, byl odbornou porotou vybrán
z rekordních 77 nominovaných stromů do finálové
dvanáctky tradiční celostátní ankety Strom roku.

Akci zahájil navrhovatel stromu a organizátor setkání Lukáš Synek, který účastníky
seznámil s historií dubu i Kozlovic a Měrkovic,
pořadatelé z Nadace Partnerství informovali
o průběhu a cílech ankety Strom roku a žákyně
ZŠ a MŠ Kozlovice Veronika Synková zarecitovala
báseň o Kozlovicích bývalého místního kronikáře
Františka Radvanského. Verunka se úspěšně zhostila i volby čísla stromu, které bylo dubu přiřazeno
pro finále ankety. Z pytlíčku vytáhla šťastné číslo 7.

Anketu již 20 let pořádá Nadace Partnerství
a jejím cílem je podpořit aktivní lidi v péči o stromy
a představit veřejnosti zajímavé stromy s jejich
příběhy. Peníze získané prostřednictvím DMS
a online hlasování putují na výsadbu a péči o stromy a aktivity s tím spojené. Dub z Kozlovic dostal
v anketě přízvisko Dubisko valašisko tvrdé, jak ho
kdysi pro jeho pohnutou historii nazvala pamětnice, kronikářka a průvodkyně kozlovického fojtství
paní Marie Prudká.

Následovalo velmi krásné pásmo her, písní
a tanců dětí z folklorního souboru Valášek pod vedením paní Petry Prašivkové a zahráli, zatancovali
a zazpívali i zástupci souboru Valašský vojvoda.

Součástí ankety je i tzv. Stromojízda pořadatelů, kteří postupně navštívili finálovou
dvanáctku. Zastávka Stromojízdy v Kozlovicích
nazvaná „Setkání u dubu“ se uskutečnila za krásného, téměř letního počasí a vskutku se velmi
vydařila. Sešli se zde pozvaní hosté, obyvatelé
Kozlovic a Měrkovic, žáci místní základní školy
a další příznivci tohoto krásného stromu a dědiny
valašských vojvodů.
14
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koruny, i lidské bezohlednosti, kdy ho v osmdesátých letech minulého století někdo zevnitř
vypálil tak, že se do něj vejdou čtyři lidé. Dnes již
zesnulá kozlovická pamětnice, kronikářka a průvodkyně kozlovického fojtství Marie Prudká se
vždy podivovala nad tím, že po tolika traumatech
ještě žije. Říkávala o něm: „JE TO DUBISKO
VALAŠISKO TVRDÉ.“ Díky své neobvyklé kráse
a majestátnosti je oblíbeným cílem řady amatérských i profesionálních fotografů. V minulosti se
tento krásný dub dočkal i výstavy svých snímků
v jednom z knihkupectví ve Frýdku-Místku. V roce
2019 učaroval vzhled dubu s kouzelnými výhledy
na beskydské kopce i filmařům a díky tomu se stal
hlavní lokací filmové pohádky. V roce 2021 byl
vybrán odbornou porotou do finále ankety Strom
roku.Děkujeme za každý hlas. Dubisko valašisko
tvrdé si titul Strom roku 2021 určitě zaslouží.

Místní včelař Stanislav Ulčák dětem přinesl
speciální kozlovické uši doplněné o zajímavou
vizionářskou pověst o jejich vzniku.
Dub a průběh setkání zachytila profesionální
fotografka z Nadace Partnerství a z velkoformátových fotek všech zastávek Stromojízdy bude vytvořena výstava, kterou čeká putování po turisticky
hojně navštěvovaných místech celé České republiky (hrady, ZOO, informační centra, městské
úřady, knihovny, galerie, muzea atd.) a zavítá i do
Kozlovic. Již nyní jsou všichni srdečně zváni.
Doprovodnou akcí ankety je rovněž výtvarná
soutěž Strom roku 2021 dětským pohledem, do
které se zapojily i děti z kozlovické školy. Nejlepší
práce budou vystaveny v Otevřené zahradě Nadace
Partnerství v Brně.
Hlasování ve finále ankety Strom roku:

Bližší informace: Webové stránky: www.stromroku.cz
Facebooková skupina: Dubisko valašisko tvrdé

• hlasovat bude možné od 21. června do
12. září 2021;

Lukáš Synek

• hlasování bude probíhat prostřednictvím
webu www.stromroku.cz (odkaz pro
hlasování bude umístěn i na webových
stránkách Kozlovic) nebo pomocí SMS
(DMS STROM7 30) na telefonní číslo
87777;
• jeden hlas vyjde na 30 Kč (výtěžek půjde
na výsadbu a péči o stromy);
• průběžný počet získaných hlasů bude
možné sledovat na www.stromroku.cz
(poslední týden bude hlasování tajné);

Setkání u dubu, autor Jaroslav Fojtík

• vítězný strom získá poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia
a postupuje do mezinárodní soutěže
Evropský strom roku.
Dubisko valašisko tvrdé:
Nádherný, svým majestátním vzhledem zcela
výjimečný a fotogenický strom, který již stovky
let shlíží z kopce Strážnice na „dědinu valašských
vojvodů“ Kozlovice. V kronikách o něm mnoho
zmínek nenajdeme. Jisté je, že během svého dlouhého života přežil rozmary počasí, mj. v podobě
ničivé vichřice v roce 1957, která mu ulomila část

Setkání u dubu, autor Lukáš Synek
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archiv obec

Vyrobili jsme nábytek pro venkovní posezení u školy v Měrkovicích,

Multifunkční dům-vizualizace,

FotoZpravodaj

archiv obec

Oprava skokanských můstků,
archiv obec

Rekonstrukce mostu U Váhy,
archiv obec

Rekonstrukce střechy sběrný dvůr,
archiv obec

Rekonstrukce WC-hřbitov, archiv obec

Rekonstrukce WC-hřbitov, archiv obec

Obecního úøadu v Kozlovicích

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.

Zastupitelstvo obce
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Petr Chýlek
a pan Tomáš Nezhoda.

Zápis č. 2-2021 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 18. 3. 2021
v 17:00 hodin v sále OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluveno: Ing. Petr Pavlát

9/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Petr Chýlek a pan
Tomáš Nezhoda.
Hlasování: 12 : 0 : 2

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

Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Mgr.
Štěpán Pustka a pan Pavel Sýkora.

Zasedání 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.

10/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Mgr. Štěpán
Pustka a pan Pavel Sýkora.
Hlasování: 12 : 0 : 2

Pro toto řádné zasedání je navržen následující
program:

Starosta: Zápis z minulého zasedání ZO byl
vyložen k nahlédnutí na OÚ. Byla zaslána jedna
připomínka k bodu 4.2 panem V. (č. p. xxx), kde
žádá o doplnění hlavního důvodu jeho nesouhlasu s výstavbou Nového zdravotního střediska
do zápisu, a to obavy o bezpečnost spoluobčanů
a dětí. Pan V. nebyl jednání přítomen. Zápis má
věrně vyjadřovat to, co a jak bylo projednáno, a to
je splněno a stvrzeno ověřovateli zápisu. Zastupitelé vyjádřili s tímto konstatováním souhlas.

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
2.2 Finanční výbor
3. Rozpočet obce na rok 2021
4. Dotace pro FC Kozlovice, z. s.
5. Pozemky

V tuto chvíli tedy považuji zápis z minulého
jednání za schválený.

5.1 Žádost o prodej části obecního pozemku
parc. č. 3969/7 k. ú. Kozlovice

A nyní k jednotlivým bodům programu:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.

6. Různé – diskuze
Starosta: Má někdo ze zastupitelů připomínky
k navrženému programu, přeje si ho někdo
doplnit? Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním
programu zasedání zastupitelstva obce.

- Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby
Rekonstrukce mostu ev.č.29c-M8 přes Ondřejnici u č. p. 99 v Kozlovicích (most U Váhy).
Je podepsána SoD. Zahájení stavby 3. 5. 2021,
ukončení koncem prázdnin. Bude vystavena
provizorní lávka pro pěší.

8/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: 14 : 0 : 0
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- Proběhl audit – přezkum hospodaření obce.
Provedl KÚ MSK odbor kontroly – bez závad.
- Na dvojnásobek byla navýšena rychlost obecní
WiFi sítě kozlovice.net. Právě v těchto nelehkých časech distanční výuky a home office se
naplno projevila jeho potřebnost a bezproblémová funkčnost. Vytížení je stále 100%.

- Proběhlo výběrové řízení na dodávku kompostérů pro občany. Je podepsána kupní smlouva.
- K zateplení MŠ byla zajištěna všechna
vyjádření a podána žádost o koordinované
stanovisko, které bylo následně přerušeno.
Byli jsme požádáni o doložení energetického
posudku, který ovšem do 30 dnů nezpracujeme, takže se jeví, že stavbu skutečně letos asi
nezrealizujeme. Zároveň jsem podnikl kroky
k získání dotace, což ovšem rovněž padá.

- Stávající dětská lékařka MUDr. Adamcová
požádala o ukončení nájemní smlouvy
z důvodu ukončení své praxe. Od 1. 9. 2021
bude v Kozlovicích působit nová dětská
lékařka MUDr. Podracká.

- Nadále probíhají práce na projektech Náves
Kozlovice a studii Lávky přes Ondřejnici.
Z důvodu covidových opatření byl posunut
termín – dokumentaci je potřeba řádně projednat za osobní účasti všech dotčených.

- Státní pozemkový úřad nám písemně oznámil
zahájení komplexních pozemkových úprav
v obci (katastr Kozlovice i Měrkovice) v letošním roce.

- Pokračují práce na PD Nové zdravotní středisko,
jejíž název byl po konzultaci s radními přejmenován na Multifunkční dům v Kozlovicích (tento
název lépe vystihuje řešený objekt) – (ordinace
dětská, dospělá, gynekologie, zubní, rehabilitace, lékárna, pošta, knihovna). Jednotlivé
prostory jsou konzultovány s potencionálními
uživateli (lékaři, Českou poštou, knihovnou,
…). Začaly probíhat projekční práce na přeložce
nn. Zároveň je potřeba vyprojektovat i přeložku
VO a rozhlasu. Z důvodu dispozičního řešení
proběhlo několik jednání s vlastníky sousedních
pozemků (B., M.) a byla dohodnuta směna
pozemků (musí schválit ZO).

- Dne 3. 2. 2021 byly Magistrátu MMFM
odboru územního rozvoje a stavebního řádu
zaslány žádosti o změnu ÚP, podklady zpracované Urbanistickým střediskem (mapy
+ sociodemografická studie) a byl požádán o jejich posouzení. Doposud nemáme
výsledek.
11/2021 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor se vzhledem ke covidové situaci
nesešel, nicméně předseda a členové se seznámili s usneseními rady a nemají připomínky.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

V tomto bodě po diskuzi nastala shoda zastupitelů a ti předběžně souhlasili se směnou
pozemků tak, aby mohly proběhnout další kroky
– vyvěšení záměru, příprava smlouvy, …
V souvislosti s tím požádal o narovnání majetkoprávních vztahů i pan Š. (soused).

2.2. Finanční výbor
Finanční výbor se od minulého ZO sešel jednou.
Závěry z jednání jsou uvedeny v zápise, který je
přílohou tohoto zápisu. Pan starosta předal slovo
předsedovi FV panu Eliášovi.

Také tady panovala shoda a zastupitelé předběžně souhlasili s vypořádáním majetkových
vztahů k oboustranně používaným pozemkům.
- Probíhají přípravy dokumentů k prodeji splaškové kanalizace (PD, kolaudační souhlasy,
kamerové zkoušky, zaměření, věcná břemena,
…). Jednání s pracovníky SmVaK.

Finanční výbor zasedal dne 11. 3. 2021 a zabýval
se analýzou návrhu rozpočtu obce Kozlovice na
rok 2021. FV doporučuje upravit příjmovou
položku 1211 – Daň z přidané hodnoty na
22 mil. Kč a výdajovou položku § 2141 – vnitřní

- Probíhá kompletní rekonstrukce WC
v obřadní síni na hřbitově.
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14/2021 – Zastupitelstvo obce pověřuje radu
obce schvalováním rozpočtových opatření do
výše 1 mil. Kč v jednotlivém případě (u závazného ukazatele tj. jednotlivé položky nebo
paragrafu), u přijatých dotací v neomezené
výši na straně příjmů i výdajů a dále přesuny
mezi třídou 5 a 6 v plné výši.
Hlasování: 14 : 0 : 0

obchod, internet schválit ve výši 450 tis. Kč, ale
v případě potřeby jej v průběhu roku navýšit.
FV doporučuje po těchto změnách navrhovaný
rozpočet schválit ZO.
12/2021 – Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0
3. Rozpočet obce na rok 2021
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.

4. Dotace pro FC Kozlovice, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost FC Kozlovice o individuální dotaci z rozpočtu obce nad
50.000 Kč. Žádost viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na realizaci stavby „Oprava
zastřešení vstupu, zpevněných ploch, vč. schodiště k WC“, kterou jsme již na zastupitelstvu
několikrát probírali, kdy zastupitelé obdrželi kompletní dokumentaci vč. aktualizované nabídky,
která činí 784.599,50 Kč bez DPH. Důvodem
rekonstrukce je havarijní stav vstupu do budovy,
který je ve velice špatném stavu, ve stejně špatném
stavu jsou i schodiště do šaten a vstup do areálu.
V chátrajícím stavu jsou také chodníky, přes které
proniká do budovy vlhkost. Chodníky je potřeba
upravit, rozšířit a modernizovat i s ohledem
na bezpečnost diváků a sportujících. Z příjmů
(členských příspěvků a darů) FC nepokryje ani
chod areálu, natož takovou investici. Pro snížení
ceny FC plánuje akci z velké části provést svépomocí a využít místní firmy. O spoluúčast žádá FC
z důvodů, že jsou neziskový spolek dobrovolníků,
starající se aktivně ve volném čase o pravidelnou
sportovní činnost občanů, sportovní zábavu pro
ostatní občany a vytváření reklamy pro obec
Kozlovice v širokém okolí. Chtěli by zlepšit zázemí
pro sportování.

Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
desce i elektronické úřední desce od 26. 2.
dosud, obdrželi ho všichni členové zastupitelstva
v podkladech.
Při sestavování rozpočtu se vychází ze zkušeností z minulých let, rozpočtového výhledu a dále
rozpočet zohledňuje práce, které jsou v návrhu
uvedeny – plán práce.
Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce i na
finančním výboru, který doporučuje drobné
úpravy. Rovněž starosta navrhl ještě některé
úpravy.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
Proběhla diskuze a vysvětlení a poopravený
rozpočet byl schválen.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění
rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002
Sb. je v kompetenci správce rozpočtu - účetní.

V letech 2014 – 2020 byly FC poskytnuty dotace
ve výši cca 3,5 mil. Kč. V tomto případě se opět
jedná o opravu majetku ve vlastnictví spolku.
Na minulých zasedáních ZO proběhly diskuze,
ze kterých jasně vyplynula vůle zastupitelstva
akci finančně podpořit, ale ne ve 100 %. Bylo
požadováno spolufinancování. Prošel až druhý
návrh ve znění poskytnutí individuální dotace
ve výši 700 tis. Kč, maximálně však do výše

13/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
schodkový rozpočet obce na rok 2021 v celkové výši 112.088.050 Kč, viz příloha zápisu.
Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření minulých let.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Dále bylo přijato usnesení o provádění rozpočtových opatření radou obce.
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70 % uznatelných nákladů. O této nabídce byl
FC informován a podal novou oficiální žádost.
Žádost splňuje podmínky stanovené ZO.

č. 3969/7 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 40 m2, k. ú. Kozlovice, viz příloha
zápisu, z důvodu narovnání skutečného stavu.
Chtěl by odkoupit část pozemku, který má přihrazený plotem.

Zastupitelům byl v podkladech předložen návrh
veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace –
viz příloha zápisu.

16/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části obecního pozemku parc.
č. 3969/7 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 40 m2 k. ú. a obec Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0

15/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
FC Kozlovice, z. s.
739 47, Kozlovice 521, IČ: 43963391

6. Různé – diskuze
Eliáš: Chtěl bych se zeptat na hasičárnu Měrkovice.

Účel užití dotace:
Realizace stavby „Oprava zastřešení vstupu,
zpevněných ploch, vč. schodiště k WC“.

Starosta: Vše je v jednání na dobré cestě, čeká se
na zápis do katastru.

Výše schválené dotace: maximální výše 70 %
uznatelných nákladů, nejvýše však v částce
700.000 Kč. Spoluúčast min. 30 %. Část dotace
ve výši 300.000 Kč bude z rozpočtu obce Kozlovice poskytnuta formou zálohy s povinností
následného vyúčtování.

Eliáš: Cesta v Měrkovicích (silnice III. třídy) je
již plná prasklin, nešlo by požádat správu silnic
o opravu, než se díry zvětší?
Starosta: Vnímám to stejně a zdaleka se nejedná
jen o komunikaci do Měrkovic. Silnice jsou
v majetku MSK a ve správě SSMSK. Zkusíme
požádat o opravy.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí individuální finanční dotace.

Starosta poté vysvětlil situaci ohledně pozemků
kolem skokanských můstků. Obec jedná s Krajským pozemkovým úřadem již rok o jejich
převedení na obec – bohužel asi jen formou
odkoupení. Momentálně je vše zpomalené
z důvodu covidu.

Hlasování: 14 : 0 : 0
5. Pozemky
5.1 Žádost o odkoupení části pozemku parc.
č. 3969/7 k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
p. N. o odkoupení části obecního pozemku parc.

Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 18:45 hodin a poděkoval všem za účast.

Rada obce – programy jednání
Zápis č. 3-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 2. 3. 2021

Zápis č. 4-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 24. 3. 2021

Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.

Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.

Program schůze:

Program schůze:

1. Pronájem ordinace dětského lékaře na zdravotním středisku

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Darování inženýrské sítě - Prodloužení
splaškové kanalizace, pan P.

2. PD Náves Kozlovice, studie PD Lávky přes
Ondřejnici – dodatky SoD

3. Koupě inženýrské sítě – Prodloužení vodovodního řadu, pan P.
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4. Nové webové stránky obce – smlouva
o návrhu a provozu

2. Multifunkční dům – představení studie

5. Kupní smlouva – elektronická úřední deska

3. Areál skokanských můstků – nájemní
smlouva a dohoda o zaplacení s SPÚ ČR

6. Záměr směny pozemků – B., M. vs. Obec

4. Schválení individuálních dotací

7. Žádost o koupi obecního pozemku parc. č.
4108/7 k. ú. Kozlovice

5. Pronájem obecního pozemku parc. č. 1863/1
k. ú. Kozlovice

8. Žádost o nájem (pacht) obecního pozemku
parc. č. 1863/1 k. ú. Kozlovice

6. ZŠ a MŠ Kozlovice – schválení závěrky za
rok 2020, odpisového plánu a rozdělení
hospodářského výsledku

9. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
a práva provést stavbu ČEZ (nn)

7. ČEZ – žádost o souhlas s umístěním rozvodného zařízení a žádost o uzavření Smlouvy
budoucí o zřízení věcného břemene (stavba
Kozlovice-Kunčice p/O, nová DTS, VNk,
NNv)

10. Přeložka VO a MR v souvislosti s projektem
Multifunkčního domu
Zápis č. 5-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 31. 3. 2021
Přítomni: Schůze se zúčastnili 4 členové rady
Omluven: Jiří Tkáč

8. ČEZ – dohoda o umístění stavby a smlouva
budoucí o zřízení věcného břemene (zemní
kabel nn)

Program schůze:

9. Rozpočtové opatření RO č. 1 – 2021
10. Projekt „Náves Kozlovice“ - Smlouvy o právu
provést stavbu

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Areál skokanských můstků – Dodatek č. 5
k nájemní smlouvě č. 130 N 02/55, Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 130 N 02/55
a Nájemní smlouva č. 13 N 21/55

Zápis č. 8-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 9. 6. 2021
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 6-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 14. 4. 2021

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty

Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:

2. Schválení individuální dotace – SDH
Měrkovice

1. Kontrola usnesení a informace starosty

3. Digitální technické mapy MSK

2. Rezervační systém, cena za pronájem venkovního sportoviště (multifunkčního hřiště)

4. Povrchová úprava zpevněné plochy – parkoviště vodojem

3. Schválení darů – veřejně prospěšným organizacím (charita, hospic, ….)

5. Oprava komunikace v areálu Základny

4. Nákup traktorové sekačky Kubota

6. Zřízení věcného břemene pro ČEPS – stavba
„V403/803 – zdvojené vedení“

5. Plnění rozpočtu obce (k 31. 3. 2021)

7. Rozpočtové opatření – RO č. 2-2021
8. Smlouva SW kiosky – elektronická úřední
deska a informační kiosek

Zápis č. 7-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 12. 5. 2021
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

9. Pronájem „Klubovny seniorů“ pro veřejnost
– č. p. 370

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty

10. Domov pro seniory - žádost o finanční spoluúčast – p. P.
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Ze života školy
Základní škola
se počtem získaných bodů umístili na 3. místě
v okresním kole matematické olympiády. Oběma
žákům k jejich krásnému úspěchu gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Od 12. 4. 2021 byla školám a školským
zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky
a studenty antigenními testy – v případě naší
školy testování probíhalo v pondělí a čtvrtek.
Od tohoto data byla povolena prezenční výuka
pro žáky 1. stupně tzv. “rotačním“ způsobem
– každý týden se prezenčně vzdělávala pouze
polovina tříd a druhá byla vyučována distančně.
Od 10. 5. byla v Moravskoslezském kraji tato
rotační výuka také umožněna žákům 2. stupně
základní školy. Od 17. 5. byla umožněna osobní
přítomnost žáků 1. stupně bez rotací - žáci
2. stupně měli nadále rotační způsob výuky.
Od 24. 5. byla umožněna osobní přítomnost
všech žáků školy bez rotací – tedy opět do naší
školy docházejí všichni naši žáci k prezenčnímu
vzdělávání. Od tohoto data také probíhá testování žáků pouze jedenkrát týdně – v pondělí.
Od 8. 6. žáci během výuky nemusí mít nasazen
ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor
ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí
v lavici nebo jsou jinak usazeni – o přestávkách
a pohybu ve společných prostorách platí nadále
používání roušek a respirátorů.

V pátek 4. 6. se konal celoškolní projekt
“Cestou necestou”. Žáci z devátých tříd si ve
skupinkách vytvořili otázky a úkoly pro své
mladší spolužáky a naplánovali trasy k jejich
plnění po kozlovickém okolí, na kterých měli
žáci připraveny také zajímavé úkoly. Žákům
devátých tříd děkujeme za přípravu této akce.
Ve čtvrtek 10. června 2021 v 15:00 hodin
proběhlo na školní zahradě setkání budoucích
žáků prvních tříd a jejich rodičů, na kterém se
od pedagogů dozvěděli spoustu informací týkajících se průběhu výuky v prvních třídách v naší
základní škole. Tohoto setkání se také účastnily
paní učitelky nynějších prvních tříd. V letošním
školním roce se někteří žáci naší školy zúčastnili
výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana
očima dětí a mládeže“. Vyhodnocení okresního
kola této soutěže proběhlo 11. 6. a naše škola
slavila velké úspěchy. Žáci naší školy se ve svých
kategoriích umístili na předních místech, za což
jim gratulujeme a děkujeme za velice úspěšnou
reprezentaci naší školy.

Přestože ve škole probíhala distanční výuka,
mnozí žáci se aktivně zapojili do různých soutěží a výborně tak reprezentovali naši školu.
Ve znalostech matematiky nás velmi úspěšně
reprezentovali dva žáci – ze 7. B a 8. A, kteří

Dne 24. 6. proběhlo tradiční ,,Pasování čtenářů” v Obecní knihovně. Zde na mladé čtenáře
byli “pasováni“ naši žáci prvních tříd
jejich třídními učitelkami.
V průběhu mimořádného opatření proběhl v naší základní škole
zápis dětí do prvních tříd. V letošním
roce probíhal opět netradičně bez
přítomnosti dětí. Do 1. tříd školního roku 2021/2022 bylo přijato
47 budoucích prvňáčků - z toho je
26 chlapců a 21 děvčat. Na všechny
se již nyní těší jejich paní učitelky.

Ve škole bez roušek, archiv škola

Jiří Brus, zástupce ředitelky školy
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Přijímací řízení
Přijímací řízení žáků 9. ročníku na střední
školy proběhlo v letošním školním roce v duchu
distanční výuky. Vzhledem k tomu, že byly termíny přijímacího řízení posunuty až na květen,
mohli žáci v posledních třech týdnech přípravy
docházet do školy na konzultace z českého
jazyka a matematiky v maximálním počtu šesti
žáků, čehož většina z nich využila. V současné

době jsou všichni žáci umístěni na střední školy,
které si vybrali.
Z celkového počtu 40 žáků 9. ročníku je
31 žáků přijato na studijní obory s maturitou
(z toho 2 žáci na gymnázium), 7 žáků na tříleté učební obory zakončené výučním listem
a 2 žákyně budou studovat na umělecké škole.
Kromě žáků 9. ročníku se letos hlásili 4 žáci
na víceletá gymnázia. Dva žáci ze 7. ročníku
nastoupí na šestileté gymnázium, 1 žák na osmileté gymnázium a 1 žák zatím čeká na výsledky
odvolacího řízení.
Všem vycházejícím žákům blahopřeji k jejich
přijetí na střední školu a přeji jim hodně studijních úspěchů.
Mgr. Zdenka Krpcová, VP

Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky…
Od 1. března z důvodu
koronavirové situace
došlo v rámci uzavírání
i na mateřské školy. Předškolní vzdělávání bylo
umožněno pouze dětem,
které zahájí v příštím školním roce docházku
do základní školy, a to formou distanční
výuky. Jaké to je pracovat s dětmi, zaujmout je,
udržet pozornost, něco je naučit, si tak mohli

vyzkoušet i jejich rodiče. Děti plnily různé
úkoly, které pro ně p. učitelky z předškolních
tříd připravily.

Divadlo Leonka

Vlněná dílnička

Při postupném rozvolňování se od 12.dubna
nejdříve vrátily do MŠ pouze předškolní děti
a do normálního režimu 10. května i ostatní.
Děti nastoupily v plném počtu, většina z nich
se již na návrat do MŠ moc těšila. Bohužel
akce, které jsme měli na jarní období pro děti
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připraveny, se z důvodu trvajícího omezení
nemohly uskutečnit a byly přesunuty na jiné
termíny. Některé snad do konce školního roku
ještě stihneme. Jsme rádi, že budeme mít na
tento netradiční školní rok aspoň vzpomínku
ve formě společné fotografie.
Začátkem května jsme si všichni na zahradě
MŠ připomněli smažení vaječiny a v rámci
projektového dne „Vlněná dílnička“ se děti
dozvěděly spoustu zajímavého o chovu ovcí,
o zpracování ovčí vlny a také si mohly vyzkoušet
práci s vlnou. Nezapomněli jsme ani na svátek
dětí MDD, který jsme tradičně oslavili formou
soutěží, plněním úkolů a mlsáním sladkostí.
Letos byl pro děti připraven písničkový les. Také
nás přijelo navštívit divadlo Leonka s pohádkou „O modré tůňce“, která byla zaměřena na
ekologii, a mobilní planetárium s pohádkou
„Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“. Při
povídání v tématu o domácích zvířatech jsme
byli navštívit kravičky v bývalém areálu JZD
u pana Sýkory.

MDD - třída Sluníčko

Na farmě u kraviček

Snad už se letošní počasí umoudří a budeme
si moci do konce školního roku užít školní
zahrady a dopravního hřiště, které byly také po
dobu epidemie uzavřeny.

Koncem června nás ještě čeká výlet do okolí
Kozlovic a pak už se budeme těšit jen na prázdninové zážitky s rodiči.
Hana Kusinová

MDD - Třída Motýlků, archiv škola
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Kulturní a sportovní život obce
Rekonstrukce skokanských můstků
Dne 11. dubna 2021 začala rozsáhlá
rekonstrukce skokanských můstků. Během
rekonstrukce došlo k výměně výdřevy na
celém dopadu velkého můstku K19 a zároveň
i k položení nové hmoty na obou můstcích,
dále se udělalo nové odvodnění kolem můstku
K19 a došlo k vybudování nových mantinelů
na můstku K19 a také K9. Při této velké
rekonstrukci nás velice tlačil čas, a to hlavně
z důvodů, aby se vše stihlo a dokončilo před
začátkem již 33. ročníku beskydského turné,
které se koná u nás v Kozlovicích ve čtvrtek
24.6.2021. Velké díky patří hlavně rodičům

našich skokanů, kamarádům a známým, všem
sponzorům, kteří nám pomohli a podpořili.
Velké díky patří zejména obci Kozlovice.

Skokanské můstky před rekonstrukcí,
autor Romana Fízková

Romana Fizková

Valášek - jaro 2021
Dětský folklorní soubor Valášek se během
jara bohužel stále nemohl scházet z důvodu
vládních opatření. Nicméně od přelomu března/
dubna 2021 se i organizátoři kulturních akcí
začali mobilizovat a plánovat folklorní léto.
Během června jsme se již setkali na zkoušce
– i když v omezené sestavě a pod širým nebem.
Venkovní prostory, ač s příznivým počasím,
nejsou nejdokonalejším tanečním povrchem pro
naše malé tanečníky, proto jsme si především
zazpívali a zavzpomínali při oprašování "dávno
zapomenutých" her. Nejen vedoucí byli překvapeni na zkoušce, jakou radost dětem udělaly hry
"Na Kokša" a "Zlatá brána".
Cesta k Dubu
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Druhé červnové úterý 8.6.2021 nás čekalo
Setkání u dubu, jak akci nazval pan Lukáš
Synek. Kozlovický dub na Strážnici byl totiž
vybrán do finálové dvanáctky v anketě Strom
roku 2021 a při slavnostním focení byl přítomen i kozlovický Valášek. Počasí nám přálo,
a proto jsme se v krojích pěšky vydali na túru
hned z rána. Slunce pálilo do zad, ale výsledek
stál za to. Valáškovské děti nejen zazpívaly
a zatancovaly u onoho dubu, ale také jsme si
vyslechli něco z historie, snědli sladký perník
od kozlovických včelařů a se všemi nejen krojovanými účastníky jsme se na závěr vyfotili,
abychom podpořili "náš dub" v anketě.

Taneční zkouška

21.8.2021. Tímto zveme všechny fanoušky
Valášku i folkloru.

Věříme, že situace bude týden od týdne lepší
a že se opět sejdeme všichni na Sochových
národopisných slavnostech ve Lhotce - letos

Petra Prašivková

Tanečníci na louce u Dubu

Tanečníci s CM na louce u Dubu 8. 6., autor Petra Prašivková
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SLPT Valašský vojvoda
Protiepidemiologická opatření
se již pomalu rozvolňují, a tak
i my obnovujeme svou činnost po
vynucené osmiměsíční pauze. Tu
jsme zakončili společným výšlapem na vrchol Ondřejníku, po kterém už pravidelně zkoušíme v sále
Obecního úřadu v Kozlovicích.
Naše cimbálová muzika už stihla
i vystoupení. V sobotu 29. května
zahrála na Kácení máje na náměstí
ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Natáčení pro VUS Ondráš

VUS Ondráš se společně s TV NOE rozhodl
vyhlásit taneční výzvu pro všechny folklorní

soubory z České republiky. To jsme
si nemohli nechat ujít. Je to pro
nás dobrá příležitost naučit se něco
nového. Museli jsme se naučit vytvořenou choreografii a její taneční
provedení natočit na nějakém pěkném místě v naší obci. My jsme si
vybrali příjemné prostředí areálu „Na
Mlýně“. Z videí všech přihlášených
souborů byl vytvořen sestřih, který
jsme mohli vidět v pořadu nedělního
vysílání letošní MFF Strážnice na
TV NOE.

Odvážných pořadatelů kulturních akcí, kteří
se po roční pauze vrhli do organizace letních akcí,
začíná přibývat, a tak bychom vás rádi pozvali
na některé z našich prázdninových vystoupení.
V rámci Anenské pouti v Rožnově pod Radhoštěm vystoupíme 25. července v našem oblíbeném
amfiteátru v dřevěném městečku ve Valašském
muzeu v přírodě. Dále se na nás můžete těšit
na festivale Léto na Soláni, který proběhne
14. srpna, a o týden později, 21. srpna, na Sochových národopisných slavnostech ve Lhotce.
Tomáš Kalus

Natáčení pro VUS Ondráš

Na Ondřejníku, archiv spolku
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Skauti
V předchozích příspěvcích do zpravodaje
jsem psal, jak se těšíme, až se všichni zase
uvidíme tváří v tvář, a už je to tu! Prezenční
schůzky se rozjely a letní tábor bude! Všechny
naše družiny přešly s rychlostí blesku zpět do
normálního režimu ve skautské klubovně a jurtě.

když to nešlo tváří v tvář, spojíme se aspoň
stejnými aktivitami. A tak si skupina vedoucích
připravila okruhy témat, kterým jsme se každý
měsíc s dětmi věnovali (např. kyberbezpečnost,
já a můj kamarád, příroda doma i v obchodě
a tak dále).

Tento rok jsme se jako oddíl skoro nepotkali.
Ještě v online době jsme se proto rozhodli, že

Teď je ale před námi zářná budoucnost
a vrchol našeho „skautského roku“. Tábor
letos proběhne na již tradičním místě v Růžďce
a tématem naší celotáborové etapové hry bude
Western. Přesuneme se tak na divoký západ
mezi nebojácné pistolníky, krvežíznivé indiány
a líně se převalující stepní běžce. Budeme čelit
nástrahám místních starousedlíků nebezpečnějších než indiánů číhajících na každém rohu.
Ale dostaneme se taky k budování železnice či
výpravě za pokladem.
Už aby to bylo!
Za skautský oddíl NASHURO Kozlovice
Ondřej Šigut (Bagr)

Infoschůzka a placení tábora, autor Ondřej Šigut

Hasiči Kozlovice
Koncem května proběhlo v areálu hasičské
zbrojnice kácení máje spojené se smažením
vaječiny. Mnoho z nás se navzájem nevidělo
několik měsíců, a proto jsme rádi využili příležitosti konečně se potkat a popovídat si naživo.

v požárním sportu. Nám se, i přes covidovou
pauzu, podařilo dát dohromady dva týmy.
Bohužel se nám moc nedařilo, a tak z vítězství
se radují muži z SDH Dolní Lištná a ženy
z SDH Skalice.

V sobotu 5. června se uskutečnilo ve sportovním areálu SDH Oprechtice Okresní kolo

První červnový víkend proběhl taktéž
dvoudenní kurz Nositelů dýchací techniky

Družstvo žen na okresním kole

Příprava základny mužů na okresním kole
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v Jánských Koupelích, kterého se zúčastnili
i tři naši členové výjezdové jednotky – Michal
Krpec, Vojtěch Tofel a Petr Chocholatý. První
den probíhala pouze výuka teoretických znalostí. V neděli ráno již proběhl písemný test, na
který pak navazovala praktická zkouška, která
obsahovala znalost obsluhy dýchací techniky
a také simulovaný průzkum polygonu. Naši
kluci zkoušky zvládli na výbornou – ještě jednou
moc gratulujeme.
Pokud situace letos dovolí, tak v termínu
od 2. do 6. srpna opět proběhne u hasičské
zbrojnice dětský tábor. Pro děti budou připraveny klasické táborové, ale i hasičské aktivity.
Nebudou chybět dva výlety a završení tábora
hasičskými soutěžemi, kde jsou zváni i rodiče.
Jsem ráda, že po několikaměsíční pauze
mohu opět psát tyto řádky o naší „běžné“ činnosti. Budeme se na Vás těšit na některé letní
nebo podzimní akci.
Za SDH Kozlovice Kateřina Toflová, jednatelka

Nositelé dýchací techniky, archiv spolku

50. výročí založení kynologického klubu
Několik majitelů německých ovčáků přišlo
s nápadem, že by mohli i u nás v obci Kozlovice
založit kynologický klub. Václav Zeman, Miroslav Zela, Vojta Štefek jezdili cvičit do kynologické organizace Frýdek, což bylo náročné
na čas i cestu. Proto tuto myšlenku proměnili
ve skutek a v únoru 1971 na ustavující schůzi
založili naši organizaci. Na ustavující schůzi se

sešlo 12 chovatelů vesměs německých ovčáků.
Na závěr schůze byl zvolen předsedou organizace Václav Zeman, jednatel Miroslav Zela.
Ostatní členové organizace byli: Štefek Vojta,
Tkáč Jan, Trojáček Antonín, Vašuta Stanislav,
Havel Karel, Němec Josef st., Zeman Václav
ml., Vyvial Stanislav, Pavlica Bronislav, Krpec
Stanislav.

I. klubovna rok 1971, autor Karel Havel
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V srpnu roku 1971 organizace dostala střechu nad hlavu, kdy zakoupila klubovnu ve smyslu autobusu. Tento autobus sloužil až do roku
1989 než se začalo s výstavbou nové klubovny.
Za 50leté trvání prošlo výcvikem okolo 600 psů
a naší kynologové splnili ve zkouškové činnosti
se svými psy více jak 350 zkoušek.

Naši psovodi se zúčastňovali různých
závodů, soutěží, výstav a jiných akcí. Největšího úspěchu dosáhl pan Lubomír Klesla. Jako
nejlepší stopař České Republiky v roce 1977
reprezentoval naší zemi na světovém pohárů
stopařů v Hannoveru a na mistrovství světa
v Dánsku. Na republikových závodech dosahoval velmi dobrých výsledků pan Josef Němec ml.
Rovněž v mládeži jsme měli své zastoupení na
úrovni republiky, kde se paní Pavla Nezhodová
zúčastnila mistrovství mládeže v Kroměříži.
Za padesátileté trvání naší kynologické
organizace patří poděkování všem kynologům
za tuto vykonanou činnost a obzvlášť panu
Karlu Havlovi st. a obecnímu úřadu Kozlovice.
Do dalších let hodně pevné zdraví a rodinnou
spokojenost i se svými psy.

Současná klubovna, autor Michal Bartoník

Josef Němec

Skupinová fotka pro rok 2021, autor Tomáš Kafka

Byl jsi na stromě?
Taková otázka mohla zaznít první červnový
týden v Kozlovicích. Neznalý by z toho byl „na
větvi“, ale zasvěcený ví, že v úterý 8.6. 2021
proběhlo setkání u dubu na Strážnici – kandidáta na strom roku 2021. O této akci ještě určitě
uslyšíme z více stran, ale já ji zmiňuji proto, že
včelaři se účastnili i pečivem přispěli a rádi tu po
dlouhém půstu (na slunečné a rozkvetlé louce)
mezi krajany byli a pobyli. I ten příběh k perníkovým uším – napsaný k loňským 90tinám
spolku se zde uplatnil.
Z činnosti mohu ještě připomenout tradiční
májovou vaječinu, zajištěnou v našem areálu,

Smažení vaječiny, autor Stanislav Ulčák
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tak vyletěla do světa. Je ale naděje, že příroda
nám to vynahradí. Jarní květy už nebudou, ale
horké dny přinesou aktivitu hmyzu, který tvoří
medovici a dočkáme se snad medu lesního
a snad i lípového.

kdy při nás stáli všichni patroni, že v deštivém
květnu se našlo jedno nedělní slunečné odpoledne a i při skromnější účasti se akce vydařila.
A co med – už jsi točil? To jsou teď velice
časté dotazy. A odpovědi donedávna byly: Netočil, krmil, rojil! Studený máj možná přinese do
stodol ráj, ale odnesl jarní - květovou snůšku.
Některým včelstvům bylo třeba i přidávat
zásoby a jiná se z nedostatku jiné zábavy připravovala na rojení, a když začalo letní počasí,

Těšíme se, že vám opět nabídneme včelí
produkty na medovém dnu o prázdninách a na
tradičních obecních akcích.
Stanislav Ulčák

Fotbal
Fotbalová sezóna 2020/2021 dopadla
podobně jako ta předchozí. Nedohrála se a celkové výsledky byly anulovány. Nikdo nepostupuje, nikdo nesestupuje. Důvod asi není potřeba
dodávat, a tak se veškerá pozornost členů FC
upřela nikoliv k bojům na hrací ploše, ale k tvrdé
práci mimo ni.

Jak jsme informovali v minulém čísle, žádali
jsme zastupitelstvo obce o dotaci na projekt
opravy vstupu do hlavní budovy, jejího zastřešení, opravy chodníku, atd. Po úpravě žádosti
o tuto dotaci došlo ke schválení ZO v polovině
března. Již před tímto schválením se započalo
s přípravnými pracemi. Náročné zimní podmínky nezabránily partě nadšenců v tom, aby se
hned na začátku zapojili do brigádnických prací
a společnými silami pokusili rekultivovat část
areálu FC a do budoucna připravit komfortnější
podmínky pro všechny návštěvníky.
Nejprve bylo nutné provést demoliční práce,
tedy zbourat stávající přístřešek do hlavní
budovy, rozbít chodníky, schody, odvést přebytečný materiál, atd. Následně se provádělo
odizolování čelní stěny budovy, dělaly se výkopové práce pro betonáž patek k ukotvení nového
přístřešku, příprava pro usazení obrubníků,
zabetonování opěrné zdi do šaten. Postupně
došlo k položení nového chodníku a také
k opravě fasády. Nový přístřešek se vstupem
do budovy byl dokončen zanedlouho a výsledek
si můžete prohlédnout na fotografiích. Ještě
lépe ovšem bude, pokud se přijdete podívat
osobně, sednout si na nové posezení a u lahodného moku objektivně „zkritizovat“, zda-li se
dílo zdařilo. Všem, kteří se na rekonstrukci
podíleli, patří velké poděkování. Za zmínku
stojí, že se brigád zúčastnilo celkem 66 lidí,
ti dohromady odpracovali 1155 hodin. Jedině
díky téhle pomoci se projekt mohl realizovat.

Demoliční práce

Pokládání dlažby
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Práce, které byly provedeny „svépomocí“ totiž
ušetřily nemalé finanční prostředky a celkové
náklady na projekt se značně ponížily.
Nyní nezbývá než věřit, že se opět budeme
moci věnovat zápolení na zeleném pažitu a že
následující sezóna již proběhne standardním
způsobem, jako za starých dobrých „bezkovidových“ časů. Aktuálně se již k tréninku vrátily
všechny kategorie a my jsme rádi, že hlavně děti
nezapomněly, co je to pohyb a sport. Dokonce již
proběhly menší turnaje a také několik přípravných utkaní. V tabulce níže můžete vidět, v jakém
složení budou pracovat trenéři u jednotlivých
družstev v následující sezóně. Přejeme jim hojné
účasti na tréninkových jednotkách a radosti jak
z výsledků, tak hlavně z výkonnostních posunů
u svých svěřenců.
Kategorie

Trenéři

Předpřípravky

Miroslav Bednář, Přemysl Chlebek

Mladší
+ starší přípravky

Petr Žáček, Lukáš Němec,
Jakub Vašenda

Mladší žáci

Radomír Chýlek st., Milan Bílek

Starší žáci

Petr Eliáš, Martin Chýlek

Dorost

Jakub Harabiš, Petr Chýlek

Muži

Václav Vašenda, Josef Piskoř

Odizolování čelní stěny

Mládež FC v akci

Martin Krpec

Konečný výsledek, autor Petr Žáček
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