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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Tak jsme se nakonec dočkali i celkem
pořádné zimy. Před námi je čas jarního úklidu.
Mezi jiným budeme zametat místní komunikace od zimního posypu. Vše, co jsme na cesty
nasypali, se budeme snažit uklidit. Věřím, že
nám v místech, kde to nezvládne technika,
pomůžete. Děkujeme.

Dlouho jsme našim seniorům slibovali
„nějaký“ prostor – klubovnu, kterou by mohli
využívat pro své aktivity. S potěšením můžu
konstatovat, že se tak stalo. Jak jsem Vás již
průběžně informoval, nachází se tato klubovna
v bývalé vinotéce (vedle restaurace U Váhy)
v přízemí. Je vybavena kuchyňskou linkou se
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 14. červen 2018.
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plánované rekonstrukci sálu OÚ a přilehlých
prostor. Bohužel stále probíhá výběrové řízení
na zhotovitele. Firmy jsou zavaleny zakázkami
a nestíhají. No prostě: málo práce – špatně,
hodně práce, taky špatně.
Bojím se, abychom stejně nedopadli i se
zakázkou Modernizace odborných učeben ZŠ
- nové dílny včetně kabinetu (v prostoru bývalé
uhelny), modernizace stávající učebny fyziky
a chemie s kabinetem, nová jazyková učebna
a vytvoření školního poradenského pracoviště.
O této akci jsem Vás informoval minule s tím,
že ji budeme realizovat, až získáme dotaci.
Dotaci ve výši 90% jsme získali. Předpokládaná
realizační cena je cca 7 mil. Kč.
Vypadá to dobře, ale když si uvědomíme,
že tuto dotaci získaly desítky - stovky žadatelů
(obcí) na podobné projekty, a vzhledem k tomu,
že se jedna o školy, budou všichni chtít realizaci
během dvou prázdninových měsíců, tak už to tak
růžové není. Firmy, které vyrábějí školní zařízení
(vybavení), nedokáží najednou stonásobně
zvýšit výrobu! Ani stavebních firem není dost.
Na tomto případě se dá krásně demonstrovat
absurdnost dotací. Najednou všichni dělají to
samé, zvyšuje se poptávka, a tím narůstají ceny
- pokřivuje to trh.
Kdyby se všechny peníze určené na dotace
rozdělily mezi obce, určitě bychom si poradili
lépe. Omlouvám se, ale chtěl jsem Vás alespoň
maličko zasvětit do této problematiky. Vím, že
má každý své problémy.
Aby toho nebylo málo, je tu evropské
nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR
(General Data Protection Regulation). Jedná
se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů. Toto nařízení nabude
účinnosti v celé EU jednotně 25. května 2018.
GDPR se netýká jen obcí, škol, školek, ale i většiny firem, takže více méně nás všech.
Proč o tom píšu? Proto, abyste se nedivili,
kdyby např. v příštím Zpravodaji některé
rubriky nebo fotky chyběly z důvodu tohoto
nařízení. Na druhé straně je potřeba uznat, že

sporákem, lednicí a nádobím, televizí, internetem, součástí je WC a předsíň. Samozřejmě
jsou zde stoly a židle. Podle potřeby ji ještě dovybavíme. Uvnitř Zpravodaje najdete fotografie.
- Jedná se o klubovnu pro seniory, nikoliv jen
pro Klub seniorů. Jinými slovy, pro každého
občana seniora. Samozřejmě, že Klub seniorů tam bude mít své zázemí.
- Klubovna bude sloužit ke vzájemnému setkávání, můžete si zahrát šachy, karty, uvařit
kávu, podívat se TV, atd. Budou se zde konat
přednášky. Je to prostě na Vás.
- Klubovna rozhodně nebude sloužit k rodinným a jiným oslavám.
- A teď to nejdůležitější – způsob provozování.
Obec zajistí světlo, teplo a úklid. Nebude
tam žádný stálý správce. Klíče budou pro
Vás k dispozici v době od 8.00 do 14:00
hodin na vrátnici v základní škole, v době od
14:00 do 21:00 hodin a o sobotách a nedělích
u obsluhy vedle v restauraci. Na podpis si
vyzvednete klíč, přijdete do klubovny, kde
provedete zevrubnou kontrolu, zda je vše
v pořádku, a můžete ji využít. Pokud bude
něco chybět nebo bude poškozené – nahlásíte to. Při odchodu dáte vše do původního
stavu a odevzdáte klíč tam, kde jste si ho
vyzvedli. V klubovně bude diář, kde si můžete
rezervovat Vaši další návštěvu. Ten, kdo si
vyzvedne klíč, odpovídá za klubovnu i za to,
kdo tam bude.
Možná je to trochu idealistický způsob, ale
věříme ve Vás. Až se to trochu rozběhne,
situaci vyhodnotíme a uvidíme.
- Na dotaz, který jsem dostal – kdo je to senior,
odpovědět neumím. Nechám to na Vás.
- Fasádu budovy se budeme snažit opravit do
prázdnin.
- Plánujeme nějaké malé slavnostní otevření,
kde Vás všechny srdečně zvu (o termínu
budeme informovat). Jen Vás prosím, abyste
nepřišli všichni v jeden čas – prostor není
nafukovací a zvládne tak 35 lidí.
Myslel jsem si, že Vás již v tomto Zpravodaji
budu informovat o zahájení a postupu prací na
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Znovu Vás požádám, abyste využili bezplatných služeb našeho Info kanálu – rozesílání
informačních SMS zpráv na Vaše mobily. Udělat
musíte jediné – zaregistrovat se. Uvnitř Zpravodaje je popsáno jak. Od již zaregistrovaných
občanů máme na tuto službu kladné ohlasy.
Pomůžete sobě i nám.

osobní údaje je potřeba chránit – jen jak se říká,
abychom s vaničkou nevylili i dítě.
Napříč spolky, ale i při osobních debatách
diskutujeme, jak a co s bývalými tenisovými
kurty u hřiště, společně s Fotbalovým klubem
chceme znovu obnovit bývalou běžeckou dráhu
vč. doskočiště pro skok daleký (dráha by byla
tartanová) a rovněž byla představena studie,
která řeší prostor za nákupním střediskem
COOP. O prázdninách bychom chtěli vybudovat v SRC (tělocvična) malou vrátnici pro naše
správce areálu.

Přeji Vám všem pěkné Velikonoce.
Napsáno 8. 3. 2018
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce

Označení kontejneru, ilustrační foto

Velká prosba – sběr lepenky

Máme na Vás velkou prosbu. Ve sběrném
dvoře je velký kontejner na papírovou lepenku
z krabic. Tato komodita je lépe placená než
obyčejný papír, který dáváte do modrých kontejnerů.
Mohli byste s krabicemi a ostatní lepenkou
dojet až do sběrného dvora a odevzdat ji tam?
Děkujeme za pochopení a snahu. Zvýšíme tím
příjem obce a opět můžeme více investovat do
odpadů.
OÚ-Boráková

Sběr lepenky, ilustrační foto
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Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci lednu až březnu oslavili pan(í):
Irena Kovářová, Vojtěch Vojtek, Stanislav Prašivka, Jan Tabach, Jiří Halža, František Boháč, Danuše
Šmiková, Zdeněk Zeman, Jaromír Tomek, Ludmila Toflová, Vlasta Tkáčová, Pavla Tkáčová, Vlasta
Skalová, Marta Tabašková, Marie Jalůvková, Anna Nedvědová, Ludmila Juřenová, Drahomíra
Buchtová, Oldřich Urbiš, Anna Benová, Anežka Harabišová, Josef Juřica, Libuše Miková, Marie
Papíková, Naděžda Vašendová, Františka Žabenská.

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

Naši jubilanti – od dubna 2018 dárkové poukazy Mojelékárna
nákup v Lékárně Kozlovice. Dárkové poukazy
budou mít platnost 6 měsíců a bude je možné
uplatnit také na doplatky za léky na lékařský
předpis, Hodnota poukázky se nemusí vyčerpat při jedné návštěvě lékárny, ale i na vícekrát
podle potřeby.
Věříme, že se Vám tato změna bude líbit
a bude ku prospěchu věci. Zároveň chci poděkovat občanské komisi za její dlouholetou činnost
při osobních návštěvách.

Obec si svých občanů váží a nezapomíná
na ně při životních jubilejích. Mnoho let byla
zasílána blahopřání a prováděny osobní návštěvy s předáním dárku. Ročně se jednalo o cca
150 návštěv.
Od dubna 2018 Obecní úřad Kozlovice, po
dohodě s občanskou komisí, nebudou nadále
prováděny osobní návštěvy u jubilantů.
Občanům jubilantům bude obec zasílat
při dovršení 70, 75, 80 a více let blahopřání
a dárkové poukazy v hodnotě 400 Kč na

OÚ – starosta

Od prosince 2017 do února 2018 zemřeli:
ve věku 92 let paní Jarmila Tkáčová		
ve věku 84 let paní Františka Krpcová		
ve věku 73 let pan Josef Štefek

ve věku 67 let pan Zdeněk Tkáč
ve věku 84 let pan Zdeněk Opěla
OÚ – Pustková

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od prosince 2017 do února 2018 se obec
rozrostla o tyto nové občánky:
Adam Struhár, Beáta Čmielová, Felix Žabenský,
Maximilián Sedlačík, Amálie Freya Odstrčilová,
Jonáš Pavlíček, Flora Vojtko, Magdalena
Ranochová a Dominik Lada.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ – Pustková
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Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2017
Celkem

Kozlovice

Měrkovice

Průměrný věk

Osoby

3 045

2 813

232

40,48

Muži

1 502

1 395

107

39,77

Ženy

1 543

1 418

125

41,17

542
268
274

498
246
252

44
22
22

72
32
40

63
29
34

9
3
6

1 702
869
833

1 569
805
764

133
64
69

729
333
396

683
315
368

46
18
28

Děti do 15 let
- chlapci
- dívky
Dorostenci
15 - 17 let
- chlapci
- dívky
Občané
18 - 59 let
- muži
- ženy
Občané
60 let a více
- muži
- ženy

Kocian – Kociánová
Chýlek – Chýlková
Zeman – Zemanová
Žáček – Žáčková
Tabach – Tabachová
Tkáč – Tkáčová

Přehled změn v roce 2017
Počet narozených
– chlapci
– dívky

41
16
25

Počet zemřelých
– muži
– ženy

29
13
16

Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených

67
61

Nejčastěji se v obci setkáme se jmény
Marie (92), Jan (87), Petr (84), Jiří (82),
Jana (73), Pavel (63), Martin (54), Josef
(54), Tomáš (53), Ludmila (52), Anna (51),
Jakub (41), Miroslav (40), Zdeněk (40)

Počet sňatků v matričním obvodu Kozlovice 47
(41 v Kozlovicích, 6 ve Lhotce)
– z toho církevních
12

Nejstarší občankou je paní Marie Koníčková,
nejstarším občanem pan Rudolf Pustka.

Nejčastěji vyskytovaná příjmení v obci
Pustka – Pustková
Krpec – Krpcová

81
62
56
56
51
48

OÚ – Pustková

118
112
5
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STATISTIKA DAT OBYVATEL
ke dni 31. 12. 2017 v grafech

Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Možní voliči

Celkem
3 045
1 502
1 543
542
614
729
2 418
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Průměrný věk
40,48
39,77
41,17

měsíc
Komunál 2013 (t)
Komunál 2014 (t)
Komunál 2015 (t)
Komunál 2016 (t)
Komunál 2017 (t)
Velkoobjem 2013 (t)
Velkoobjem 2014 (t)
Velkoobjem 2015 (t)
Velkoobjem 2016 (t)
Velkoobjem 2017 (t)
Celkem 2013 (t)
Celkem 2014 (t)
Celkem 2015 (t)
Celkem 2016 (t)
Celkem 2017 (t)

Příjmy (Kč)
Náklady (Kč)
Ztráta/Zisk (Kč)

rok
směsný komunální odpad (t)
objemný odpad (t)
separovaný+nebezpečný (t)
zpětný odběr (elektro) (t)
odpad v obci celkem (t)
975,81

950,00

933,54

2009
725,44
86,10
122,00
1 040,00

2010
750,00
170,00
120,00
1 192,18

2011
749,03
324,65
118,50

2012
706,49
298,60
122,29
11,60
1 138,98

2013
803,02
73,71
116,08
15,64
1 008,45

2014
608,88
101,14
318,02
12,48
1 040,52

2015
2016
602,59
608,91
131,07
98,03
230,19
302,544
14,606
23,343
978,46 1032,827

2017
626,78
83,81
380,621
23,989
1 115,20

1
62,00
53,41
51,23
52,32
66,15
6,40
10,24
14,46
3,68
0,00
68,40
63,65
65,69
56,00
66,15

2
63,10
45,05
43,58
60,18
47,95
4,20
9,03
5,09
5,01
3,22
67,30
54,08
48,67
65,19
51,17

3
66,71
60,39
63,00
45,85
52,00
3,20
9,99
10,22
0,00
11,89
69,91
70,38
73,22
45,85
63,89

4
84,73
47,63
44,22
54,10
48,71
4,40
5,58
29,5
17,37
7,39
89,13
53,21
73,72
71,47
56,10

5
57,30
50,82
43,71
56,58
58,91
21,00
12,96
8,99
15,07
14,29
78,30
63,78
52,7
71,65
73,20

6
56,48
50,17
51,40
40,96
41,74
7,80
5,69
8,55
6,30
7,34
64,28
55,86
59,95
47,26
49,08

7
70,00
40,55
41,24
44,05
54,16
0,90
10,70
6,45
4,53
9,14
70,90
51,25
47,69
48,58
63,30

8
61,10
50,85
56,77
56,07
44,91
0,00
12,62
12,57
11,14
7,33
61,10
63,47
69,34
67,21
52,24

9
73,10
59,41
45,94
44,13
44,35
0,90
6,09
9,23
6,34
7,24
74,00
65,50
55,17
50,47
51,59

10
68,90
48,96
50,89
59,51
59,21
21,01
5,92
16,88
9,49
4,24
89,91
54,88
67,77
69,00
63,45

11
63,90
45,12
62,78
47,95
51,21
3,90
8,52
4,69
15,46
9,17
67,80
53,64
67,47
63,41
60,38

12
75,70
56,52
47,83
47,21
57,48
0,00
6,62
4,44
3,64
2,56
75,70
63,14
52,27
50,85
60,04

Celkem
803,02
608,88
602,59
608,91
626,78
73,71
103,96
131,07
98,03
83,81
876,73
712,84
733,66
706,94
710,59

1 829 616 1 656 290 1 705 367 1 723 189 2 081 546 2 073 244 2 261 701 2 216 901 2 394 203 2 470 944 2 457 428
2 189 832 3 061 418 2 759 619 2 822 947 2 689 832 2 723 237 2 799 242 2 047 424 2 204 051 2 966 216 3 123 761
-360 216 -1 405 127 -1 054 252 -1 099 758 -608 286 -649 993 -537 541
169 477
190 152 -495 272 -666 334

2008
735,90
120,92
118,99

2007
797,10
64,70
88,20

Množství odpadů v obci - podívejte se, jak jsme na tom
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Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje,
že v sobotu 7. dubna 2018 proběhne
sběr nebezpečného odpadu.
Nebezpečné odpady se budou
svážet z níže uvedených stanovišť.
Je potřeba vyčkat do příjezdu sběrného automobilu a odpad osobně
předat! Nikoliv ho odložit a odjet.
Nebezpečným odpadem jsou
např.: Zbytky barev, laků a ředidel,
autobaterie, zářivky, mazací a motorové oleje, asfalt, olejové filtry, tonery,
znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek (postřiky, chemikálie),
prošlé nebo nepotřebné léky apod.
Dále pak rozebrané, či rozbité
elektrospotřebiče.

Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u bývalých garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
Stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad u rod. domku č. p. 153,
p. Uhrová
U čekárny ČSAD „U váhy“
Kozlovice u hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ u rod.
domku č. p. 291, p. Borák
U bývalého sklenářství
Restaurace „Ve Dvoře“
U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb
(Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Střed obce - sběrný dvůr

07:30–07:40 hod.
07:45–07:55 hod.
08:00–08:10 hod.
08:15–08:25 hod.
08:30–08:40 hod.
08:45–08:55 hod.
09:05–09:15 hod.
09:20–09:30 hod.
09:40–09:50 hod.
10:00–10:10 hod.
10:20–10:30 hod.

nebezpečného odpadu, ale odevzdávají se ve
sběrném dvoře.

Kompletní – nerozebrané lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky
nádobí, vysavače, žehličky, výbojky, monitory,
tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry,
telefony a ostatní domácí spotřebiče nepatří do

Celoročně je možné nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře (v provozní době).
OÚ - Boráková

Sběr objemného odpadu
U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, u rod.
domku č. p. 153, paní Uhrová
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, u rod.
domku č. p. 436, pan Vlastimil Krpec
U zastávky ČSAD „U Váhy“
Kozlovice u hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ u rod. domku č. p.
291, p. Borák
U bývalé sklárny
U restaurace „Ve Dvoře“
U pana Pudila, č. p. 136 – prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny

Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od
úterý 24. dubna 2018 do středy 25. dubna
2018, budou přistaveny kontejnery na sběr
objemného odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat hadry,
boty, matrace, díly starého nábytku, koberce
apod. Vše je nutno donést rozložené, aby zabíralo
co nejméně místa. Tyto kontejnery nelze využít
pro nebezpečný odpad ani jiné tříditelné
složky odpadů – plast, sklo, kov!
Kontejnery pro sběr objemného odpadu
budou přistaveny na těchto sběrných místech:
Horní konec nad bývalými garážemi ČSAD, u II.
kříže – odbočka k bývalému polesí
Horní konec u bývalých garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu

Celoročně je možné objemný odpad
odevzdávat ve sběrném dvoře (v provozní době).
OÚ - Boráková
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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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Pravidla sběru tuku
Jak všichni víte, máme ve sběrném dvoře
popelnice na použitý jedlý olej a tuky. Máme
několik technických poznámek - pravidel:
1. Olej je nutné přelít do PET láhve se šroubovacím víčkem (musí být uzavřená!).
2. Ztužené tuky je nutno rozpustit a také přelít
do PET láhve se šroubovacím víčkem.
JE NEPŘÍPUSTNÉ:
1. Nechat olej v plastové láhvi, kde je víčko na
zacvaknutí.
2. Nechat olej ve skleněné láhvi (zpracovává se
i s plastovým obalem).
3. Nechat tuk v obalu např. od sádla.
Olej z popelnice vybírá obsluha dvora ručně,
takže Vás žádáme o dodržování těchto pravidel
i z hygienických důvodů. Děkujeme.
OÚ - Boráková

Pravidla sběru tuku - ilustrační foto

Máme všichni na domě číslo popisné
a vhodně umístěnou poštovní schránku?
např. zpravodaj obce. Pokud nemáte poštovní
schránku umístěnou na oplocení směrem do
ulice na přístupném a viditelném místě, nikdo
není povinen ani oprávněn vstupovat na Váš
pozemek a riskovat třeba napadení Vaším psem.
Majitelé domů, kteří nemají oplocení, by se
měli snažit umístit vhodnou poštovní schránku
na viditelné místo, co nejblíže ke komunikaci.
Tím bychom všem doručovatelům jejich práci
alespoň trochu ulehčili.

Při roznášce volebních lístků a zpravodajů
jsme zjistili, že máme v obci stále dost domů,
i těch staršího data, které nejsou označeny
číslem popisným. Neoznačené domy přinášejí
velké problémy nejen doručovatelům a řidičům
různých přepravních společností, ale také řidičům sanitek, hasičům… Označení nemovitostí je
přitom zákonnou povinností. Náklad na pořízení
označení není zase tak velkou investicí a výběr
tabulky je jen na Vás.
S tím souvisejícím problémem jsou i poštovní
schránky. Dostáváme stížnosti, že Vám nepřišel

OÚ-Tobolová

Neznalost zákona neomlouvá – známá a stále platná fráze
Jsou to „místní zákony“ schvalované zastupitelstvem obce, kterými se všichni musíme řídit.
Jeden příklad z mnoha - když Vám uhyne
pes, máte podle zákona povinnost do 15 dnů
písemně ohlásit, že jej již nemáte. My opravdu

Každý občan obce by si měl přečíst Obecně
závazné vyhlášky Obce Kozlovice, které najdete
na webu obce pod odkazem Obecní úřad/
Vyhlášky. Rovněž jsou k nahlédnutí na OÚ nebo
Vám je zkopírujeme.
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nemůžeme vědět, že uhynul, a stále Vás vedeme
jako poplatníky (dlužníky), kteří mají zaplatit
místní poplatek. Zároveň musí být každý pes
označen známkou. Také můžeme, když nezaplatíte, poplatek navýšit až na trojnásobek a to se
týká všech poplatků, vč. těch za odpady...
Pokud někdo přijde s větou: „Já jsem to nevěděl“, bohužel v mnoha případech již nedokážeme
pomoci. Není to na naší libovůli (jak si možná
někdo myslí) – musíme „vlastní zákony“ přísně
a přesně dodržovat. Kontrolní orgány s námi
nediskutují!
Pro lepší život nás všech, a pro to, abyste
se nedivili, že musíte něco platit, i když už
to nemáte, Vás žádáme (prosíme), abyste se
s vyhláškami ve svém zájmu seznámili.

Neznalost zákona neomlouvá, ilustrační foto

Děkujeme za spolupráci a pochopení.
OÚ – Boráková

Odměny vedoucím dětských kolektivů
Stalo se již tradicí, že obec alespoň symbolicky odměňuje vedoucí
dětských kolektivů za jejich práci.
I letos proběhlo slavnostní setkání se
starostou, kde vedoucím poděkoval
a předal jim finanční dar 2 000 Kč.
Odměněno bylo 38 vedoucích.
Věříme, že si této práce váží především rodiče dětí a že vedoucí rovněž alespoň pochválí a poděkuje jim.
Setkání proběhlo koncem loňského roku.

OÚ - starosta

Odměny vedoucím, archiv obec
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Svoz popelnic o Velikonocích
Svoz popelnic o Velikonocích bude místo pondělí 2. 4. 2018
proveden v sobotu 31. 3. 2018.
OÚ – Boráková

Podpora pečujících osob v Pobeskydí
Slezská diakonie startuje od 1. 2. 2018
dvouletý projekt s názvem Podpora pečujících
osob v Pobeskydí. Projekt jde naproti těm, kteří
doma pečují o svého blízkého nepřetržitě nebo
kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu v období po propuštění blízkého
z nemocnice, po rapidní změně zdravotního
stavu blízkého nebo během již probíhající dlouhodobé péče.
K dispozici bude bezplatná podpora mobilním týmem pracovníků přímo v domácnosti
pečujících a jejich blízkých ve složení odborný
poradenský pracovník, terénní pracovníci
a zdravotní sestra.

• odborné sociální poradenství pro pečující
o blízké s poruchou paměti, příp. vyšetření
paměti;
• praktické dovednosti pro usnadnění péče
(ošetřování, polohování, provádění hygieny, aplikace injekcí, rehabilitace, používání
kompenzačních pomůcek apod.);
• možnost sdílení břemena péče ve svépomocné skupině, setkání s odborníky (psycholog,
fyzioterapeut, odborník na poruchy paměti,
pracovník Úřadu práce), pomoc při zapojení
na trhu práce, zastoupení v péči než pečující
začne využívat formální služby a během
projektových aktivit.

Jakou podporu mohou příjemci díky projektu
získat?
• informace o podpůrných mechanismech
sociálního státu pro péči v domácnosti a jak
čerpat (příspěvky, kompenzační pomůcky,
formální sociální a zdravotní služby);
• bezplatnou zápůjčku elektrických polohovacích postelí na dobu neurčitou (pečující čerpá
zároveň jinou podporu týmu);

Běžná provozní doba podpory: 7.00 – 15.00 h.,
individuálně dohodnutý čas mimo provozní
dobu možný.
Kontakt: Magda Walach, DiS., odborný poradenský pracovník, koordinátor projektu
mob.: 739 392 024
podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz
Sídlo projektu:
SEN centrum, Třanovice 188, 739 53 Třanovice
12
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Charita Frenštát pod Radhoštěm
nabízí širokou škálu služeb
 Charitní pečovatelská služba
o Posláním Pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je poskytovat pomoc
a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního
postižení, aby prostřednictvím služeb poskytovaných v jejich domácnosti, mohli co
nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.
o Pečovatelskou službu poskytujeme každý pracovní den (pondělí až pátek) od 7.00 do
19.00 hodin. Dle potřeby můžeme navštívit klienta i několikrát za den, popř. mu zajistit
několikahodinovou péči.
 Charitní asistenční služba
o Posláním terénní Charitní asistenční služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je pomáhat
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či
zdravotního postižení, s běžnými činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně.
Osobní asistent pomáhá klientovi v činnostech, které by dělal sám, kdyby mohl. Osobní
asistence je poskytována v přirozeném prostředí klienta, bez omezení místa a času.
 Charitní ošetřovatelská služba
o Domácí péči je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení
registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich
vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví,
navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného
člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Udržuje rodinu pohromadě i v době
nemoci, zlepšuje psychický stav nemocných a snižuje náklady na zdravotní péči. Tuto
péči poskytují diplomované zdravotní sestry s dlouholetou praxí, které mají osvědčení
o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
o Úkony ošetřovatelské služby jsou, po schválení ošetřujícím lékařem, hrazeny zdravotními
pojišťovnami.
 Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
o Posláním Půjčovny kompenzačních pomůcek je pomoci lidem se zdravotním handicapem
a jejich rodinám překonat s pomocí kompenzační pomůcky svůj handicap, a tím
i svízelnou situaci a umožnit jim vést kvalitní a plnohodnotný život. Pomůcky zapůjčujeme
nejenom klientů Charity Frenštát p.R., ale i všem zájemcům z širokého okolí.
o Nabízíme elektrické polohovací postele, chodítka, WC křesla, mechanické vozíky,
zvedáky do vany, sedátka na vanu, a další.







Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu pěstounské péče
Bumerang – pomoc lidem v nouzi
Penzion pro seniory
Klub anonymních alkoholiků
Osobní přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Podrobnější informace o službách poskytovaných Charitou Frenštát naleznete na
http://www.frenstat.charita.cz/ nebo na telefonním čísle 731 141 801.
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CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům,
kteří i letos přispěli na tuto sbírku.
Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům,
bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.
Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v

Kozlovicích

vykoledovat:

110.357,- Kč
Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě,
je určen i na další projekty Diecézní Charity,
na humanitární pomoc a další projekty pomoci
organizované Sekretariátem CHČR.
Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Anna Čechová
e-mail: anna.cechova@frenstat.charita.cz
www.frenstat.charita.cz
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI: listopad 2017 – únor 2018
Radar u fary
Radar u Vinotéky
směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Listopad 2017
celkem projelo 50 517 vozidel nad 30 km/h

Listopad 2017
celkem projelo 49 542 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60<
Průměrně projelo v 8 hodin
Průměrně projelo v 15 hodin
50 km/h překročilo

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hodin
Průměrně projelo v 15 hodin
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
31 967
2 832
13 950
1 768
68
104
31%

Počet průjezdů
22 914
2 711
17 793
6 124
90
106
48%

Maximální rychlost 27. 11. 15:41 91 km/h

Maximální rychlost 20. 11. 13:10 111 km/h

Prosinec 2017
celkem projelo 45 796 vozidel nad 30 km/h

Prosinec 2017
celkem projelo 42 721 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60<
Průměrně projelo v 8 hodin
Průměrně projelo v 15 hodin
50 km/h překročilo

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hodin
Průměrně projelo v 15 hodin
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
30 034
2 389
11 625
1 748
72
120
30%

Počet průjezdů
21 825
2 392
15 138
3 366
58
106
46%

Maximální rychlost 15. 12. 23:45 86 km/h

Maximální rychlost 10. 12. 19:31 103 km/h

Leden 2018
celkem projelo 50 414 vozidel nad 30 km/h

Leden 2018
celkem projelo 46 934 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60<
Průměrně projelo v 8 hodin
Průměrně projelo v 15 hodin
50 km/h překročilo

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hodin
Průměrně projelo v 15 hodin
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
32 115
2 829
13 343
2 127
108
115
31%

Počet průjezdů
22 300
2 517
19 471
5 646
119
107
47%

Maximální rychlost 19. 1. 20:42 90 km/h

Maximální rychlost 28. 1. 16:39 109 km/h

Únor 2018
celkem projelo 41 729 vozidel nad 30 km/h

Únor 2018
celkem projelo 40 117 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hodin
Průměrně projelo v 15 hodin
50 km/h překročilo

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hodin
Průměrně projelo v 15 hodin
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
25 606
2 470
11733
1 920
95
109
33%

Maximální rychlost 12. 2. 23:49 89 km/h

Počet průjezdů
18 748
2 189
14 175
5 005
112
100
48%

Maximální rychlost 6. 2. 14:04 107 km/h
15

OÚ – Vašenda

Obecního úřadu v Kozlovicích

Informace z knihovny
Nejžádanější knihy – beletrie
1. Dopadlo to špatně, vzali se – Jakoubková Alena
2. Panství Daringham – Taylor, Kathryn
3. Stříbrná zátoka – Moyes, Jojo
4. Perchta z Rožmberka – Černá Jaroslava
5. Suši v duši – Urbaníková Eva

Knihovnu v roce 2017 navštívilo 3 971
čtenářů. Registrovaných čtenářů je 397 z toho
215 děti do 15 let. Za celý rok se vypůjčilo
10 506 knih, 732 časopisů a 129 deskových
her. Knihovní fond byl v roce 2017 obohacen
347 novými přírůstky z finančního rozpočtu
obce a výměnnými soubory, což je dalších
150 knih z regionálního oddělení Městské
knihovny ve Frýdku- Místku. Tyto soubory jsou
cirkulační. Zapojili jsme se do projektu Česká
knihovna a Knížka pro prvňáčka, a proto každý
prvňáček dostal na památku knížku vydanou
přímo k této příležitosti. Uskutečnilo se několik
akcí, cestovatelské besedy, Pasování prvňáčků,
Fotografický kurz.

Mládež do 15 let
1. A–Ž než půjdu do školy
2. Šikulové
3. Anča a Pepík
4. Velkej frajer Nate
5. Ledové království
Markéta Navrátilová, knihovnice

Přednáška Španělsko a Portugalsko
Valencii obří akvária a v Madridu jsme žasli
nad býčími zápasy. Mohli jsme nasát atmosféru pravého fotbalového utkání. Navštívili
jsme královský palác, skalní město i Šmoulí
vesnici. Viděli jsme přírodní laguny, větrné
mlýny Dona Quijota nebo volně žijící opice
v Gilbrartaru. A také jsme měli možnost projet se na nejvyšší horské dráze Evropy. Beseda
byla protkaná krátkými videoukázkami.

V pondělí dne 19. 2. 2018 k nám opět
zavítali cestovatelé Jiří a Alena Márovi. Tentokrát si pro nás připravili besedu na téma
Španělsko a Portugalsko. Je vidět, že besedy
s manželi Márovými, jsou stále oblíbenější,
a účast je čím dál větší. Ten, kdo se zúčastnil,
se tak mohl s námi vydat po Pyrenejském
poloostrově. V Barceloně jsme měli možnost
shlédnout magickou zpívající fontánu, ve

Kurz fotografování pro začátečníky a mírně pokročilé
fotografií v počítači. Cena za celý kurz je
1 000 Kč, platí se v první lekci. Lektorem bude
Milan Vícha, člen Asociace profesionálních
fotografů ČR. Hlásit se můžete v knihovně
osobně, telefonicky na 775 408 879, nebo
mailem na k nihov na@kozlov ice.cz .
Více informací o kurzu můžete získat přímo
u lektora na 732 744 549.

Knihovna Kozlovice pro vás připravila
od měsíce dubna 2018 kurz fotografování
pro začátečníky i mírně pokročilé. Ten je
vhodný jak pro dospělé, tak i pro děti od
deseti let. Bude rozvržen do 8 lekcí po dvou
vyučovacích hodinách, od 10. dubna každé
úterý v době od 16.30 do 18.00. Probírat se
bude samotné fotografování, ale taky úpravy
16
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KALENDÁŘ AKCÍ
26. 03. 2018

Velikonoční jarmark ve škole

26. 03. 2018

Velikonoční koncert - Hudba pravdy

01. 04. 2018

Velikonoční zábava se skupinou Pus Toff

09. 04. 2018–12. 04. 2018

Bazar dětských věcí

12. 05. 2018

Koncert pro Veroniku

16. 06. 2018

Dětský den

16. 06. 2018

Traktoriáda

22. 06. 2018

Beskydský pohár ve skoku na lyžích

23. 06. 2018

Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska

30. 06. 2018

Mini Cup Měrkovice
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Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
Křížovky
Připravili jsme si pro Vás křížovky o Obci Kozlovice. Jsou v prodeji v obecní knihovně a v kanceláři
č. 6 na obecním úřadě za symbolickou cenu 10 Kč.
OÚ-Boráková

18
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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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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
Zápis č. 4-2017 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 26. 10. 2017
v 17:00 hodin v budově OÚ

-

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

-

-

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.
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 mentoring, práce
s 2letými dětmi v MŠ…
nové metody práce ve škole
vytvoření nové pracovní pozice – školní
asistent

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
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
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
20
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aby spolkům, které mají omezené prostředky,
byly individuální dotace vypláceny dříve, než
v květnu např. v březnu. Eliáš: Oproti zápisu
došlo ke změně ohledně tabulky. Oblast ceny
pozemků je složitější, bylo dohodnuto, že se
sejdou zastupitelé s panem starostou a budou
hledat nejvhodnější řešení.
Starosta: Ohledně dotací nejsou žádné reference, že by to pro spolky bylo pozdě, nicméně
dřívější termín vyplácení dotací je možný, záleží
ovšem také na termínu schválení rozpočtu.
52/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0

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.
Zápis č. 5-2017 ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice konaného dne 14. 12. 2017
v 16:00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili občané
obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
– Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
– Pokračují práce na budoucí klubovně
důchodců.
– Provádí se výměna dosluhující techniky obce
(viz zápisy rady). Byl zakoupen nový traktor
+ pluh, malý nákladní elektromobil a osobní
automobil. Potřebná je ještě výměna jedné
multikáry.
– Minule byli zastupitelé požádáni, aby se
zapojili do hledání nového zubaře, či jiného
specialisty do uvolněné ordinace na zdravotním středisku. Neregistrovali jsme žádnou
reakci.
– Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele
stěžejní akce příštího roku „Úpravy interiéru
obecního úřadu“.
– Proběhlo rozsvícení vánočního stromu,
v sobotu proběhne Vánoční jarmark a MF
Souznění – starosta všechny pozval.
51/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0

2.2 Finanční výbor
Finanční výbor zasedal a provedl analýzu rozpočtu obce Kozlovice na rok 2018. FV doporučil
navrhovaný rozpočet ke schválení zastupitelstvem. Dalším bodem byly měsíční odměny
neuvolněných zastupitelů obce dle nového
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. FV doporučil
zastupitelstvu navýšit neuvolněným členům
zastupitelstva odměny za výkon funkce na částky
dle zápisu FV od 1. 1. 2018.
53/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 15: 0 : 0
3. Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů
Zastupitelstvu obce byl představen nový způsob
odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 11. 9.
2017. Jedná se o stanovení maximální výše
odměny u jednotlivých funkcí neuvolněných
zastupitelů (mimo starosty a místostarosty).
Přítomným byla předložena tabulka se stávající
výší odměn a maximální možnou výší dle nového
nařízení vlády. Zastupitelé souhlasí s návrhem
Finančního výboru.
54/2017 – Zastupitelstvo obce Kozlovice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
Člen rady: 6.136 Kč
Předseda výboru / komise: 3.068 Kč
Člen výboru / komise: 2.557 Kč

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zasedal a ze zápisu bylo
zjištěno, že provedl kontrolu plnění usnesení
RO č. 1-13/2017 a ZO 1-4/2017. S FV bylo
dohodnuto, že zastupitel Ondřej Eliáš na ZO
představí aktualizovanou tabulku na stanovení
prodejní ceny pozemků. Dále KV navrhuje,
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Na základě §14 zákona č. 250/2000 Sb. se
stanovují závazné ukazatele vůči příspěvkové
organizaci ZŠ a MŠ Kozlovice v položkovém
znění: položka 5331 – příspěvek na provoz, položka 5336 – průtokový neinvestiční transfer.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného
třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb. je v kompetenci správce
rozpočtu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.534 Kč
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování: 15 : 0 : 0
4. Rozpočet obce na rok 2018 - schválení
Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu
jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce
schvaluje závazné ukazatele – je předloženo
paragrafové znění.
Po schválení rozpočtu bude provedeno jeho rozpracování podle podrobné rozpočtové skladby.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
desce i elektronické úřední desce, obdrželi ho
všichni členové zastupitelstva.
Při sestavování rozpočtu se vychází ze zkušeností z minulých let a rozpočtového výhledu.
Kromě běžných položek na straně příjmů
i výdajů je především zohledněna plánovaná
rekonstrukce přízemí OÚ (Úpravy interiéru
obecního úřadu Kozlovice) částkou 15 mil. Kč
a nákup užitkového automobilu 2,3 mil. Kč. Na
straně daňových příjmů je zohledněna úprava
RUD – navýšení podle daňové kalkulačky Svazu
měst a obcí.
– Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce
a byl zaslán finančnímu výboru, který doporučuje jeho schválení.
– Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
– Jednu změnu je potřeba udělat – příjmy doplnit o položku 4213- Investiční přijaté transfery
ze SF. Jedná se o schválenou dotaci na pořízení
malého nákladního elektromobilu.
55/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
schodkový rozpočet obce Kozlovice na rok
2018 ve výši 62.230.800 Kč – viz příloha
zápisu. Schodek rozpočtu je krytý přebytkem
hospodaření minulých let.

56/2017 – Zastupitelstvo obce pověřuje radu
obce schvalováním rozpočtových opatření
do výše 700 tis. Kč v jednotlivém případě (u
jednotlivé položky nebo paragrafu). Přesuny
mezi třídou 5 a 6 v plné výši.
Hlasování: 15 : 0 : 0
57/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předběžná rozpočtová opatření k rozpočtu na
rok 2018 bez určení konkrétní výše pro tyto
rozpočtové změny:
– Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové
skladbě ve znění změn v průběhu roku
2018.
– Přijetí a případné realizace výdajů účelově
poskytnutých transferů.
– Upřesnění výše transferů dle schváleného
SR a dle upřesnění dalších veřejných rozpočtů (kraje, SF – jedná se např. o přesnou
výši dotace na koruny).
– Změny v položkách 1122 a 5365 vlivem
zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických osob, kde je poplatníkem obec
a zároveň i příjemcem sdílené daně.
– Navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného plnění oproti položce 8115.
Provedené rozpočtové změny v uvedených
případech budou předloženy v konkrétních
částkách k informování zastupitelstva na jeho
prvním zasedání.
Hlasování: 15 : 0 : 0
Vzhledem k tomu, že další jednání ZO už do konce
roku nebude a ještě nejsou známy všechny podklady pro závěrečné rozpočtové opatření, proto
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7. Vyhláška - o nočním klidu
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh nové
vyhlášky o rušení nočního klidu.
V příštím roce chystá paní Petra Krpcová koncert
Lucie Bílé na Koupališti. Koncert se uskuteční
v jiném termínu, než který máme uveden ve stávající vyhlášce o nočním klidu. Proto musí být změněna. Současně se změnil zákon o přestupcích,
takže musela být změněna i zákonná ustanovení
uvedená ve vyhlášce. K jiným změnám nedošlo.
61/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

by bylo vhodné, aby byla rada pověřena úpravami
rozpočtu roku 2017 v plném rozsahu (do konce
roku). Podobně tomu bylo i v roce minulém.
58/2017 – Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje radu obce prováděním rozpočtových
opatření rozpočtu 2017 v plném rozsahu. Toto
pověření platí do 31. 12. 2017.
Hlasování: 15 : 0 : 0
5. Zřizovací listina Základní školy Kozlovice
– dodatek č. 4
Škola měla ve své správě obecní pozemek
č. 2918/3, na kterém je postavena nová přístavba
školy. Pozemek byl rozdělen na několik dalších
pozemků: stavební parc. č. 1410 a pozemky parc.
č. 2918/3, 2918/7, 2918/8, 2918/9, 2918/10
a 4238. Také se změnilo názvosloví – místo „ve
správě“ bude škola nově „hospodařit se svěřeným
majetkem“, který i nadále zůstává ve vlastnictví
obce. Kvůli novému očíslování parcel, přístavbě
budovy a změně pojmů musí být změněn dodatek
ke Zřizovací listině. Změny musí být zaslány do
veřejných rejstříků a na katastrální úřad.
59/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený dodatek č. 4 ke Zřizovací listině
ZŠ Kozlovice ze dne 27. 9. 2002.
Hlasování: 15 : 0 : 0

8. Pozemky
8.1 Nákup pozemku parc. č. 3774/14 a 4112
k. ú. Měrkovice
Před digitalizací a opravou operátu bylo v katastru uvedeno - parcela bez listu vlastnictví s tím,
že vlastníka najdeme v parcelách zjednodušené
evidence, tam však také nebyla evidována.
Jedná se o pozemky pod a za stavbou hasičárny
Měrkovice o celkové výměře 59 m2 ve vlastnictví
pana P. Z. Pan Z. souhlasí s prodejem pozemků
obci. Při nákupu obcí není třeba vyvěšovat
záměr. Cena byla dohodnuta na 100 Kč/m2.
Konečné schválení přísluší zastupitelstvu.
62/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
nákup pozemků parc. č. 3774/14, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2
a parc. č. 4112, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 36 m2, oba zapsané u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 75, v obci
Kozlovice, k. ú. Měrkovice od pana P. Z.,
Měrkovice za cenu 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 15 : 0 : 0

6. Přísedící soudu
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
Okresního soudu ve Frýdku-Místku o zvolení
kandidátů na funkci přísedících pro tento soud
na volební období 2018-2022.
Na minulém jednání byli zastupitelé požádáni,
aby podali návrhy. Nikdo nereagoval – kromě
pana Eliáše. Vyvěsili jsme tuto nabídku na web
a přihlásili se dva občané - paní Mgr., Bc. D. J.,
pan M. S. a zastupitel pan O. E.
Okresní soud s navrženými kandidáty souhlasí.
60/2017 – Zastupitelstvo obce zvolilo na
funkci přísedícího Okresního soudu ve
Frýdku-Místku pro volební období 2018-2022
tyto kandidáty: pana O. E., bytem Kozlovice,
paní Mgr., Bc. D. J., bytem Kozlovice a pana
M. S., bytem Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0

8.2 Žádost o odprodej pozemku – parc. č. 4111
a 3774/2 k. ú. Měrkovice
Další vlastník pozemků pod a před hasičárnou
v Měrkovicích je stát zastupovaný Úřadem
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plocha, neplodná půda o výměře 34 m2, k. ú.
Kozlovice paní J. K., bytem xxx, za cenu
300 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 15 : 0 : 0

pro zastupování státu ve věcech majetkových.
O pozemcích platí to, co je uvedeno v předchozím bodu jednání - před digitalizací a opravou
operátu bylo v katastru uvedeno - parcela bez
listu vlastnictví s tím, že vlastníka najdeme
v parcelách zjednodušené evidence, tam však
také nebyla evidována. Pro obec bude výhodné
(potřebné) tyto pozemky vlastnit. Zastupitelé
s tímto návrhem souhlasí.
63/2017 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových o odkoupení, či darování
pozemků parc. č. 4111 a 3774/2 k. ú. Měrkovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0

8.4 Záměr prodeje – parc. č. 1996/8 k. ú.
Kozlovice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost manželů R. o koupi obecního pozemku v chatovišti
parc. č. 1996/8, trvalý travní porost o výměře
90 m2, k. ú. Kozlovice. Žadatelům byl nedávno
schválen záměr prodeje na dva sousedící
pozemky. Stavební komise odprodej doporučila
za cenu stanovenou metodickou tabulkou obce
ve výši 300 Kč/m2.
65/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1996/8,
trvalý travní porost o výměře 90 m 2, k. ú.
Kozlovice za cenu stanovenou dle metodické
tabulky obce.
Hlasování: 15 : 0 : 0

8.3 Prodej pozemku – parc. č. 2001/15 k. ú.
Kozlovice
Na předminulém ZO byla předložena žádost paní
K. o koupi obecního pozemku parc. č. 2001/15,
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 34 m2,
k. ú. Kozlovice. O záměru rozhodlo ZO usnesením č. 47/2017. Záměr byl vyvěšen dne 4. 10.
2017 a svěšen dne 26. 10. 2017. Nikdo jiný než
původní žadatelka paní K. neprojevil zájem, ani
nepodal připomínku. Cena byla stanovena na
300 Kč/m2 (dle naší metodiky).
64/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku parc. č. 2001/15, ostatní

9. Diskuze – různé
Diskuze neproběhla, k tomuto bodu nebylo
přijato žádné usnesení.

Program jednání rady obce
7. Cena vodného a stočného na rok 2018
8. Smlouvy na hrobová místa
9. Vánoční jarmark a MF Souznění – propočet
nákladů
10. Prodej automobilu Hyudai Santa Fe
11. Žádost o změnu smlouvy – změna provozních hodin
12. Smlouva o právu provést stavbu – Ing. Martin Ulčák
13. Darovací smlouva – šmíragroup, a. s.

Zápis č. 14-2017 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 27. 11. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Plnění usnesení a informace starosty
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
3. Odměny neuvolněným zastupitelům
4. Odměna ředitelce školy
5. Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
6. Rozpočet 2018 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
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Zápis č. 15-2017 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 29. 12. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 2-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 15. 2. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

Program jednání:
1. Plnění usnesení a informace starosty
2. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
na rok 2018
3. Dětský karneval
4. Statický výpočet zatížitelnosti dvou mostů
– nabídka
5. Kácení a ořez stromů – nabídky
6. Výběrové řízení na zhotovitele Úpravy interiéru OÚ
7. Rozpočtové opatření č. 6 - závěrečné
8. Zrušení předpisu nevymahatelných
pohledávek

Program jednání:
1. Návrh úprav pro zvýšení bezpečnosti
dopravy v centru obce
2. Kontrola usnesení a informace starosty
3. Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ
Kozlovice
4. Stanovení ceny reklamních křížovek
5. Smlouvy na likvidaci odpadů firmám
6 Finanční dar – osobám, které dlouhodobě
provádějí návštěvy jubilantů
7. Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti
8. Žádost o uzavření budoucí smlouvy – ČEZ,
přípojka NNk – Červenková

Zápis č. 1-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 17. 1. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili 4 členové rady
Omluven: Ing. Jiří Tkáč

Zápis č. 3-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 21. 2. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Výběrové řízení na zhotovitele – Úpravy
interiéru obecního úřadu Kozlovice

Program jednání:
1. Plnění usnesení a informace starosty
2. Individuální dotace obce
3. Nákup malého nákladního automobilu
4. Stavy bankovních účtů
5. Rozpočtové opatření č. 1-2018
6. Žádost o ukončení nájemní smlouvy – byt
č. 3 (dům č. p. 350)
7. Přidělení bytu - byt č. 3 (dům č. p. 350)
8. Dodatek č. 10 smlouvy o závazku veřejné
služby (dopravní obslužnost) ARRIVA
9. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1039/2 k. ú.
Kozlovice
10. Stanovení členů výběrové komise pro zadávací řízení Úpravy interiéru OÚ Kozlovice
11. Smlouva o budoucí smlouvě – přeložka NN
vedení ČEZ

Zápis č. 4-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 1. 3. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Jmenování konkursní komise k provedení
konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace
2. Výběrové řízení (zakázka malého rozsahu)
- Nákup víceúčelového komunálního vozu
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Ze života školy
Co se děje ve škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
- 13. prosince jsme se vánočně naladili na varhanním koncertě v místním kostele, který pro
nás připravil varhaník pan Martin Jakubík,
skladby svým sólovým zpěvem doplnila paní
Anna Sokolová – sólistka opavské opery. Za
doprovodu varhan svým spolužákům zazpíval i náš pěvecký sbor. Koncert byl hrazen
Radou rodičů, které tímto děkuje za pěkný
kulturní zážitek.

- V listopadu se žáci šestého až devátého
ročníku zúčastnili v rámci projektu POKOS
(příprava občanů k obraně státu) besedy,
kterou připravili studenti Univerzity obrany
Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci
Králové, četař Marek Kocián (náš bývalý žák)
a četař Michal Houžvička. Žáci se dozvěděli,
jak funguje armáda, jak se ČR zapojuje
do mezinárodních organizací, jak pracuje
v zahraničních misích a hlavně, jak by se měli
žáci chovat v případě krizové situace.

- Před Vánocemi zpěvačky a zpěváci ze školního pěveckého sboru a sborečku vystoupili
na festivalu Souznění se svým vánočním
pásmem.

- V úterý 5. prosince se naše škola přeměnila
v pekelnou. Žáci 9. ročníku připravili pro své
mladší spolužáky v rámci projektu „Pekelná
škola aneb Mikulášská 2017“ zábavné dopoledne. Adéla Krpcová (9. A) o tom napsala:
“Čerti byli téměř všude, kam jste se podívali.
Na škole jste mohli dokonce najít takové
místnosti jako kancelář paní Luciferové,
zástupce paní Luciferové, několik pekelných chásek, a dokonce ďáblova poradce.
A samozřejmě nechybělo ani peklo. Za žáky
1. – 4. tříd přišel anděl a hodný čert, kteří
dětem vysvětlili, kdo to Mikuláš je, hráli
s dětmi hry, tvořili, zpívali… A pak se za
dveřmi ozval cinkot řetězů a do třídy přišel
samotný Mikuláš, anděl a čert. V knize hříšníků objevil i několik zlobidel z každé třídy
– ti pak mohli zazpívat písničku, nebo jinak
si je čerti odnesli do pekla, kde na ně čekaly
připravené úkoly, a čert, který měl celé peklo
na povel. A že z něho šel strach! Když byla
potrestána všechna zlobidla, vypadalo to,
že se čert objeví zase až příští rok. Jenže
čerti, andělé a Mikuláš ne a ne školu opustit.
Naši čerti totiž nezapomněli na to, že zlobí
i učitelé! A tak si do pekla odnesli i některé
z nich. Ale nakonec se přece jen všichni
z pekla vrátili.“

- Ve čtvrtek 21. 12. shlédli naši žáci vánoční
koncert brněnského divadla Slunečnice.
Koncertem provázel zpěvák a moderátor
Kristián Šebek. Vánoční písně v úvodu navodily krásnou vánoční atmosféru a poté si žáci
poslechli písně jak českých, tak zahraničních
interpretů, při kterých si někteří žáci i zatancovali a všichni si společně zazpívali.
- Hned na začátku nového roku v pondělí 8.
ledna vyrazili za zimou a ledem na stadion do
Kopřivnice žáci 6. – 9. ročníku, aby si pořádně
zabruslili nebo zahráli hokej. Dopravu i vstup
na stadion hradila Rada rodičů, které tímto
děkujeme za poskytnutý příspěvek. Na stejnou akci vyrazili v druhé polovině ledna žáci
1. – 2. třídy a stejná akce je připravena i pro
žáky 3. – 5. tříd.
- Jako každý rok i letos proběhla ve škole
soutěž ve sběru kaštanů pro lesní zvěř.
Nasbírané kaštany si od nás pak odebírají
kozlovičtí myslivci, kteří je předkládají zvěři
pod krmelce v zimním období. Vyhodnocení
soutěže proběhlo 5. 2. a všichni sběrači kaštanů byli kozlovickými myslivci odměněni.
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se to moc líbilo a p. Filipovi tímto moc
děkujeme.

Ti nejlepší si odnesli hodnotné ceny a sladkou odměnu. Pořadí soutěže: Barbora Zemanová (1.A) 224 kg, Nikol Škrobalová (7.B)
177 kg a Denisa Krkošková (4.B) 138 kg.

SOUTĚŽE:
- Koncem listopadu si výběr žáků naší školy
poměřil síly s žáky okolních základních škol
a s žáky odpovídajících tříd víceletých gymnázií v rámci přírodovědné soutěže Náboj
Junior, která se konala ve Frýdlantě n. O.
Během 2 hodin řešili žáci spoustu nelehkých
úkolů z matematiky a fyziky. Nejlépe se umístilo dívčí kvarteto 9. A ve složení Adéla Krpcová, Karolína Šáchová, Natálie Stonavská
a Monika Žáčková, které vybojovalo krásné
9. místo. Čest naší škole udělali také žáci
8. ročníku a zahanbit se nedali ani sedmáci,
kteří patřili mezi benjamínky soutěže.

- 23. února si žáci 9. A pro své mladší spolužáky
z 1. – 4. třídy připravili skvělý a originální
Pohádkový karneval, během kterého děti hledaly uneseného Večerníčka. S jeho hledáním
jim pomáhaly pohádkové postavy, jež dětem
poskytly důležité informace vedoucí k nalezení viníka únosu. Na závěr si děti zatančily
v rytmu známých pohádkových melodií.
- Od 26. února se žáci 1. – 3. ročníku zúčastní
plaveckého výcviku, který pro naši školu
organizuje plavecká škola Laguna v Novém
Jičíně. Naši žáci jezdí na bazén ve Frenštátě
p. R. Škola získala dotaci v rozvojovém
programu MŠMT Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2018, dotace
je určena na úhradu dopravy pro žáky 2. –
3. ročníku, kteří mají plavecký kurz zařazen
do učebních osnov ŠVP ZV Rosnatka.

- Florbalisté 3. a 4. tříd sehráli během listopadu
dva turnaje, jeden v Palkovicích, kde skončili
na 4. místě, ale o týden později ve Fryčovicích, kde vybojovali postup do krajského
finále v Ostravě, které se konalo 19. prosince.
V krajské konkurenci vybojovali 3. místo,
do finálových bojů nepostoupili. Kluci však
podali vynikající výkon a přivezli do školy
krásný pohár.

- Na přelomu února a března se žáci 7. ročníku zúčastnili lyžařského výcviku v areálu
Rališka. Na lyžařský kurz dostal každý
účastník příspěvek 700 Kč od Rady rodičů,
což určitě všichni ocenili. I přes silné mrazy
se všem „lyžák“ líbil a domů si odvezli pěkné
zážitky.

- V okresním kole halové kopané zvítězili žáci
6. a 7. tříd: Patrik Žáček, Daniel Ryška, Matěj
Jarotek, Šimon Krpec, Martin Krpec, Jakub
Zpěvák, Filip Tabach, Jan Hrnčárek a Matěj
Eliáš a postoupili do krajského kola, které se
konalo 13. prosince v Bílovci, kde se probojují zpravidla týmy sportovních škol. Naše
družstvo se však v silné konkurenci neztratilo,
skončili na 4. místě v Moravskoslezském
kraji, což považujeme za velký úspěch. Děkujeme tímto p. Žáčkovi, který tým doprovodil
jako trenér.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
- V polovině prosince se ve všech oddělení
školní družiny konaly vánoční besídky, na
kterých svým rodičům děti recitovaly, vyprávěly a tančily. Rodiče si rovněž mohli prohlédnout výstavku výtvarných prací svých dětí.
- 9. února se v horní družině konal Maškarní
karneval – tančilo se, soutěžilo a nechyběla
ani bohatá tombola, ze které si každé dítě
odneslo výhru.

- Žákyně 9. A Adéla Krpcová, Michaela Veličková a Marie Kurečková úspěšně reprezentovaly naší školu v okresním kole soutěže
Paragrafiáda ve Frýdku – Místku, kde formou
prezentace představily naši obec.

- V pátek 23. 2. přišel do školní družiny p. Filip
s cílem naučit děti hrát KORFBAL. Dětem
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- V okresním kole dějepisné olympiády na téma
„To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“ reprezentovala
naši školu Adéla Krpcová (9. A), která se
umístila na výborném 9. místě a postoupila
do krajského kola soutěže.

- V druhé polovině prosince jsme ve škole uspořádali historicky první korfbalový turnaj, do
kterého jsme pozvali zástupce všech okolních
škol. Korfbal ale asi „netáhne“, takže jsme si
zahráli jen v rámci celoškolního turnaje. Nejlepšími střelci dne v kategorii U11 (4. – 5.tř.)
byli: Daniel Chýlek, Michaela Krpcová, Anna
Barbora Filipová, v kategorii U13 (6. – 7. tř.)
Jakub Zpěvák, Jan Hrnčárek, Šimon Krpec
a Karolína Prokopová.

- V okresním kole matematické olympiády
kategorie Z9 dosáhla nejlepšího výsledku
Adéla Krpcová (9.A), která se umístila na
výborném 5. místě a postoupila do krajského
kola, pěkného výsledku dosáhla i Karolína
Šáchová (10. místo) a Natálie Stonavská.
V kategorii Z5 se staly úspěšnými řešitelkami
Julie Čajánková, Beáta Strakošová a Galina
Strakošová.

- Před vánočními prázdninami se ve Frýdlantě
nad O. konal florbalový turnaj, ve kterém naší
školu reprezentovali žáci 6. – 7. třídy: Radek
Kohut, Patrik Žáček, Daniel Ryška, Šimon
Krpec, Martin Krpec, Filip Tabach a Jonáš
Kocián. Umístili se na 3. místě.

- V okresním kole olympiády v českém jazyce
pro žáky 8. – 9. ročníku reprezentovala školu
opět Adéla Krpcová, umístila se na velmi pěkném 12. místě.

- Vánočního turnaje se zúčastnila i děvčata
9. ročníku: Tereza Krpcová, Zuzana Blahutová, Karolína Chýlková, Tereza Prudká,
Marika Tabachová, Monika Žáčková, Adéla
Krpcová, Karolína Šáchová a Natálie Stonavská, jejich družstvo skončilo na 5. místě.

- Do okresního kola soutěže v anglickém jazyce
postoupili za naši školu Daniel Smolka (7.B)
a Adéla Krpcová (9.A). V silné konkurenci
vrstevníků z celého okresu obstáli velmi
dobře, Daniel se v kat. I.A umístil na krásném 13. místě, Adéla skončila v kat. II. A na
28. místě.

- V lednu se 2 družstva žáků 9. ročníku zapojila do soutěží ČT. Soutěžní tým Kozlíků ve
složení Adéla Krpcová, Natálie Stonavská,
Matěj Strakoš a David Tabach 2krát vyhrál
v soutěži Bludiště, potřetí se museli sklonit
před silnějším soupeřem (ČT Déčko 17. 2.,
24. 2. a 3. 3.). Maskota družstva „kozlíka“
do našeho kroje oblékla p. Magda Krpcová,
které tímto děkujeme. Družstvo ve složení
Tereza Pustková, Natálie Stonavská, Jan
Téma a David Tabach vzorně reprezentovalo
školu v soutěži Úžasný svět vědy – začali
výborně, ale v druhé části soutěže se štěstěna přiklonila na stranu soupeře (ČT Déčko
26. 2.).

- Ve středu 28. 2. se konalo ve Frýdku – Místku
okresní kolo soutěže ve sportovní gymnastice. Naši školu reprezentovala dvě děvčata,
absolvovala tři disciplíny: prostná, hrazdu
a přeskok. Oběma se v soutěži dařilo: Nela
Eliášová (3.B) v I. kategorii obsadila 6. místo,
Veronika Jarotková (6.A) získala v II. kategorii výborné 2. místo.
Ve škole opět sbíráme papír – vždy ve středu od
6.45 do 7.40 hod.

Další aktuální informace o dění ve škole získáte na www.skola.kozlovice.cz .

Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy
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Karneval

Bludiště

Karneval ve škole

Lyžák - žáci 7. tříd

Paragrafiada

Sběr kaštanů

U6, archiv škola
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Spolek rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy Kozlovice pořádá:

ARMÁDNÍ DEN
Sobota 16. 6. 2018, 14:00 - 19:00
Kozlovice areál u hasičárny
UKÁZKY VOJENSKÉ TECHNIKY
Tank T72

Obrněný transportér Pandur

Obrněné taktické vozidlo NIMR

Vojenský robot TAROS

Dynamická ukázka pěší čety Aktivní zálohy KVV Ostrava
Historická vojenská technika z 2. Světové války
Soutěže pro děti, armádní sportovní test
Airosoftová střelnice
Taneční a sportovní vystoupení
Atrakce, skákací hrady, překažková dráha
Možná přiletí i vrtulník MI-24

(Spolufinancováno z rozpočtu obce Kozlovice)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ani jsme se nenadáli a první pololetí školního
roku je za námi a my jsme vstoupili do poloviny
druhé. A jak jinak, než zvesela. Aby dětem nebylo
líto, že na bál chodí jen maminky a tatínkové,
také pro ně jsme, tak jako každý rok, připravili
bál maškarní. Tentokrát se konal v sále obecního
úřadu a celým programem děti provázel klaun
Pepino Prcek. Děti předvedly své krásné kostýmy, soutěžily, tančily a všechny si to pořádně
užily. A nechyběla ani tombola.
Začátek února patřil v mateřské škole olympijským hrám. Děti si vyrobily některé symboly,

sdělovaly si zážitky ze sledování olympiády
a také si dle možností v MŠ zasoutěžily.
Koncem února zahájili předškoláci ze třídy
Skřítků a Hříbků plavecký výcvik na bazéně ve
Frenštátě a v březnu pak přihlášené děti absolvují lyžařský kurz ve Ski areálu na Bílé.
V průběhu března nás ještě navštíví divadlo
s pohádkou a pak se pomalu začneme všichni
chystat na příchod jara.
Oslavíme Velikonoce, vyneseme „Mařenu“
a snad na sebe jaro nenechá dlouho čekat.

Karneval v sále OÚ

OH ve třídě Motýlků, archiv škola

M. Jedličková
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Naše farnost
Výlet dětí z náboženství osmé a deváté třídy do Prahy
V pátek 2. 2. jsme se brzy ráno sešli v hojném
počtu na zastávce s batohy a nedočkavě jsme
čekali na autobus. Do autobusu jsme nastoupili
v dobré náladě. Nálada trvala i ve vlaku, kde
jsme společně hráli karty a nakonec jsme se
sešli v dětském kupéčku, kde naši muzikanti
(Filip a Daniel) zahráli pár písniček. A pak byl
čas vystupovat. Do Prahy jsme dojeli kolem
poledne. Hladoví jsme došli k hodným sestrám
boromejkám, které se o naše mlsné jazýčky
dobře staraly celý víkend. Po výborném obědě
jsme se šli ubytovat do kapucínského kláštera,
který se nachází mezi Loretou a Ministerstvem
zahraničních věcí ČR. A teď hurá holky na
Strahovský klášter, kde nás čekala obrazárna,
klenotnice a nesměla chybět ani nejkrásnější
a největší knihovna u nás. Ve svých policích
ukrývá 200 000 knih. Po prohlídce kláštera jsme
se zastavily v miniaturách. Zde byly k vidění neuvěřitelné obrázky malované v oku jehly nebo na
komářích nožkách. Na obrázky jsme se musely
dívat dokonce přes lupu. Mezitím si kluci užívali
v síni slávy českého fotbalu. K večeru jsme se
společně stavili v cukrárně a oslavili jsme Adamovy narozeniny.
Po mši v malé klášterní kapli jsme si dali
večeře od našich maminek, zahráli si aktivity
a unavení šli spát. Druhý den časně ráno po ranní
bohoslužbě a snídani čekal otec Kamil Strak

(ředitel Sekce pro mládež při České biskupské
konferenci) před Arcibiskupským palácem, aby
nás jím mohl provést, dokonce jsme se mohli
dostat i na střechu paláce a prohlédnout si tak
Prahu z výšky. Po Arcibiskupském paláci jsme
šli na prohlídku Vladislavského paláce a Zlaté
uličky. Po obědě a malém odpoledním klidu
jsme se metrem svezli na Vyšehrad. U krásné
baziliky Petra a Pavla se rozprostíral Vyšehradský hřbitov, kde jsou pochováni významní
lidé, jako byla Božena Němcová nebo Antonín
Benjamín Svojsík.
Metrem jsme dojeli zpět do centra Prahy, kde
se nachází především řada známých obchodů.
Tuto ,,prohlídku“ ocenily nejvíce holky .
Byl večer, sobota 3. 2., a nešťastný tým, který
prohrál aktivity, byl nucen uklízet nádobí po
večeři. Naposledy jsme ulehli do kapucínských
postelí. Ráno v neděli nesměla chybět samozřejmě nedělní mše. Tečkou našeho výletu byl
výjezd parníkem po Vltavě. Rozloučili jsme se
se sestrami boromejkami a na poděkování jsme
se šli pomodlit k Pražskému Jezulátku. Čekala
nás dlouhá cesta domů. Zpátky do Kozlovic jsme
přijeli okolo sedmé hodiny večerní. Všichni do
jednoho také děkujeme otci Stanislavovi, že měl
s námi po celý víkend trpělivost a vždy veselého
ducha.

14. farní ples Hollywood, autor Pavel Strakoš

Výlet do Prahy, autor průvodce

Marie Kurečková, žákyně 9. třídy
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Připomenutí rozsvícení vánočního stromu
(autor J. Fojtík)

Souznění
(autor R. Zdražil)

Souznění
(autor R. Zdražil)

Klubovna seniorů
(archiv obec)

Klubovna seniorů
(archiv obec)

Motoskijoring za Kovárkou – sobota 3. 3. 2018
(autor J. Fojtík)

Traktor Fend s radlicí

Elektromobil

Karneval

(archiv obec)

SUV Tucson

Nová technika obce

(archiv obec)
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Kulturní a sportovní život obce
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DFS Valášek na počátku roku 2018
rozběhla regionální kola soutěže dětských zpěSe začátkem roku 2018 jsme ve Valášku
váků lidových písní Zpěváček 2018. Valášek má
uložili vánoční pásma a koledy do „šuplíku“
po prvním kole velmi slušně nakročeno potvrdit
a opět pokračujeme v nácviku stabilního
stabilní dobré výsledky a umístění. Do drurepertoáru, pilujeme taneční kroky, rytmichého kola postupují tyto
ká cvičení, texty nových
děti: Sofie Klementová,
písní, a nejen v muzičce
Jiřina Fusková (náhradrozšiřujeme své znalosti
n i c e), A m á l k a Ve l k á
o další, nejen regionální,
a v soutěži kategorií nad
písni. S ohledem na no10 let Terezka Krčová,
voroční bilancování je na
Markét a Němcová,
místě zmínit, že k lednu
Yannick Rokyta, Matěj
2018 chodilo do Přípravky
Velký a Anička Šmiřáková
28 dětí do 6 let, do velké(náhradnice). Všem zpěho Valášku 30 dětí do 15
váčkům dr žíme palce
let a do muzičky 8 členů,
v dalších kolech soutěže.
celkově tedy Valášek naPřijměte pozvání na
vštěvuje 64 dětí.
vystoupení celého souboNa tomto místě
ru na předvelikonočním
mi dovolte také sdělit,
že k 12/2017 definitiv- Zpěváček 2018 1. kolo, autor Petra Prašivková jarmarku v Příboře na
náměstí 24. 3. 2018, kde se
ně ukončila činnost ve
v čase 9:00-11:30 hod Valášek představí nejen
Valášku paní Věra Valíčková. Je na místě upřímse svým jarním pásmem. Malá muzička pak
ně poděkovat za více jak 20 let folklorní práce
bude hostem frenštátského Setkání dětských
při vedení souboru, kterým v daný čas prošly
lidových muzik valašského království v pátek
stovky především kozlovických dětí. Věrka jako
15. 6. 2018.
vedoucí stála tehdy s panem Pavlem Goluchem
Petra Prašivková
u zrodu dnes dívčí cimbálové muziky, ze které
se vyprofilovaly současné
vedoucí Valášku. Ty se již
posledních 7 let aktivně
podílejí na chodu souboru.
Pomyslný štafetový kolík se
tedy předal další generaci,
za kterou nyní hromadně
děkuji Věrce, že právě ona
stála při našich folklorních pěveckých, tanečních,
ale také muzikantských
začátcích.
A Valášek pilně pokračuje v prezentaci dětských
talentů – naposledy
v pěvecké oblasti. Již tradičně se opět od března
Souznění 2017, autor Pavla Prašivková
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Skauti
Během několika posledních měsíců se celá
příroda uložila k zimnímu spánku a v klidu přečkává tento mrazivý čas. To ale rozhodně neplatí
o skautech! Zimy se jen tak nezalekneme, a i
přes náročnější podmínky se stále potkáváme
a podnikáme nejrůznější dobrodružství.
Proto jsme se sešli hned v lednu, abychom
se společně vrhli do rejdění na bruslích. Celé
dopoledne jsme strávili na ledové ploše ve
Frenštátě, kde jsme si mohli užít velký prostor
a vyzkoušet si několik her netradičně na (velmi)
kluzkém povrchu.
O pár týdnů později jsme se jako oddíl potkali
znovu. Odvážní jedinci se totiž vydali na výpravu
na Stolovou. Mráz, mlha, sníh a vítr to nedal
nikomu zadarmo, ale nikdo z nás se nevzdal.
Bylo to náročně, ale všichni byli správně „připraveni“, přesně tak, jak velí skautské heslo.
Nakonec se všem podařilo vrchol zdolat a ve
zdraví se vrátit zpět do tepla domovů.

Obě tyto akce by ale nebyly, kdyby je někdo
nenaplánoval. Proto jsme se s celým vedením
oddílu sešli už na začátku ledna, abychom
během jednoho víkendu naplánovali celý půlrok
skautských akcí, probrali aktuální témata, která
se objevují v souvislosti s naší prací, a řekli
si, kam bychom chtěli naši činnost směřovat.
A kromě záležitostí spojených s vedením dětí
jsme si také naplánovali roverskou víkendovku.
Tu jsme uspořádali v únoru na chatě Hubertka
na Smrku. A vzešlo na ní mnoho dobrého –
hlavně základní kostra programu na tábor. Ale
nejen to! Užili jsme si hlavně společně strávený
čas a sníh, kterého bylo opravdu dostatek,
a hlavně se o trochu víc propojili jako tým.
Na začátku roku proběhla také oficiální
registrace do spolku Junák – český skaut, z. s.
Díky tomu máme přehled, kolik členů a v
jakých kategoriích máme. Celkově má náš oddíl
85 registrovaných členů, z toho 64 mladších

Mrazivá výprava na Stolovou, autor Filip Tkáč

Oddílové bruslení, autor Alžběta Tkáčová

Plánovací víkend pro vedení na horách, autor Filip Tkáč

Společné foto z oddílového bruslení, autor Filip Tkáč
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dalších oddílových akcí jako např. výprava
na Ivančenu, kam zamíříme v dubnu spolu
s dalšími skauty z celé republiky. Zúčastníme se
Závodu vlčat a světlušek, který letos pomáháme
organizovat, a nebude chybět ani Den Země pro
ZŠ Kozlovice, a také tradiční jarní víkendovka.
Máme toho před sebou ještě hodně a doufáme,
že se všechny akce vydaří a děti z nich budou
odjíždět sice unavené, ale spokojené a s dalšími
užitečnými zkušenostmi.
(Další fotky z oddílových akcí jsou uveřejněné
na našich stránkách: kozlovice.skautifm.cz)

18 let a 21 dospělých. Je nás hodně a patříme
mezi největší oddíly v ČR, proto je potřeba, aby
byli všichni vedoucí připraveni na vedení a měli
patřičnou kvalifikaci. Proto se i letos chystá
několik dalších odvážlivců na vzdělávací akce
a na zdravotnické kurzy, které nám pomohou
postarat se o děti ještě o něco lépe.
V následujícím půlroku nás čeká hlavně
příprava tábora, který už tady byl zmíněný. To,
že jeho přípravě věnujeme tolik času, má svůj
důvod. Je totiž vyvrcholením celoroční práce
s dětmi a chceme, aby to pro ně byl neopakovatelný zážitek, a hlavně, aby je programy, které si
mohou vyzkoušet, posunuly dál v jejich rozvoji.
Ale není to jen tábor. Čeká nás spousta

Za oddíl NASHURO Kozlovice
Alžběta Tkáčová (Cviky)

Jaro je tu a nejen gumy na autě je potřeba přezout…
Za Stolní tenis Kozlovice zdravíme všechny
naše spoluobčany a přejeme hezké prožití
Velikonoc.
PM

O Vánocích pořádal náš klub turnaj kozlovických spolků, ve kterém se zúčastnilo celkem 8
družstev. Všem zúčastněným děkujeme za skvělou atmosféru a sportovního ducha, s kterým
šli do turnaje, a těšíme se zase v příštím roce.
Z nadpisu tohoto článku bych nerad, aby
si to někdo vysvětlil tak, že máme na léto a na
zimu jiné potahy. Ale konec sezóny se blíží, a i
když jsou potahy na pingpongových raketách po
trénincích a zápasech za uplynulý rok pořádně
sjeté, naše hra, troufám si říct, je lepší a lepší.
Tedy hlavně naši nejmladší kolegové zaznamenávají trénink od tréninku výrazné zlepšení,
a to je dobře. Do pingpongového kroužku nám
v pátek chodí něco kolem patnácti dětí, takže
doufejme, že jim to zůstane a bude je to bavit
jako nás.

Vánoční turnaj, autor M.Tofel

Vánoční turnaj, autor Petr Mohyla
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Dětský karneval
Druhou lednovou neděli letošního roku proběhl v sále obecního úřadu karneval. K vidění
byla spousta krásných masek a pro děti byl
připraven bohatý program plný scének, her,
tance a na závěr nechyběla bohatá tombola.
V průběhu odpoledne v ystoupil i Ondřej
Sládek, mistr české republiky v moderní magii,
který dětem poodhalil své kouzelnické triky.
Letošní výtěžek ze vstupného – 6 350 Kč
– putoval do Střediska sociálních služeb
ve Fr ýdlantu nad Ostravicí, kde se z něj
nakoupí polohovací zařízení, které poslouží
seniorům a lidem se zdravotním omezením.
Tyto pomůcky jsou vhodné pro rehabilitační
cvičení, na protahování a polohování. Slouží
jako podkládací podložky pod různé části
těla, ke zvýšení efektivity cvičení a zachování
jisté kondice klientů – např. k uvolnění napětí
různých částí těla.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem sponzorům. Obci Kozlovice a panu Leoši Milatovi
za finanční dar y, místním podnikatelům

Tombola, autor K. Toflová

a maminkám za ceny do tomboly. Radost
v dětských očích je opravdu k nezaplacení.
Velký dík patří také všem dobrovolníkům
a podporovatelům za jejich pomoc a úsilí,
bez kterého by tato akce nemohla již tolik let
fungovat.
Kateřina Toflová

Karneval, autor K. Toflová
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O včelaření
Za pár týdnů začne jaro a s ním
i nová včelařská sezóna a tak je vhodná
doba pro ohlédnutí se za uplynulým
rokem. Ten byl v Kozlovicích opravdu
výjimečný a to z několika pohledů.
Počasí se zdálo být normální, nebylo
sucho ani povodně, ale příděl vláhy,
tepla a chladu byl takový, že nevytvořil
podmínk y pro vznik včelí snůšk y.
(Nevznikly masivní zdroje nektaru
a medovice.) Po jarním medu už to bylo
pro včelky „z ruky do huby“ a na včelaře
moc medu nezbylo – někteří včelaři
v červnu a červenci včelky dokonce
krmili. A vůbec zvláštní jev je to, že lípy tentokrát nekvetly, jenom sem tam větvička. To,
že lípy kvetou, ale medu z toho není, se stane
často, ale že by lípy ani nekvetly, to jsem zažil
možná poprvé.
A aby toho nebylo málo, tak na konci sezóny
po medobraní a následném zakrmení, kdy ti
malí tvorečkové zpracují v průměru 10-15 kg
cukru na jeden úl, se mnohým včelařům včelky
vytratily. Způsobila to virová onemocnění přenášená parazity. Včelky, když mají možnost,
tak odcházejí umřít mimo úl. Včelař pak našel
úl prázdný nebo naopak úl plný cizích včel tč.
zlodějek, které mají úplně jiné chování – jsou
nervózní, divoké a připomínají mouchy.

mezi úly – není to tak idylické, jako když sousedka zaklepe na dveře, že jí došel cukr.
Včelí slídění a loupež to je hukot, včelky jsou
jak poblázněné, něco jako lidé, když jsou
v obchodě slevy a výprodeje, ale včelky navíc
při této aktivitě přenášejí parazity a nemoci.
Další zvláštností uplynulého roku bylo
to, že se včelky nerojily, to signalizuje, že jim
opravdu nebylo hej.
Samotní včelaři tak během roku, kromě
vlastního včelaření, zažili i při spolkové práci
ledaco radostného i neradostného, ale k těm
vydařeným akcím patří například: farní vaječina nebo medobraní na dětské včelí farmě,
které udělalo radost všem zúčastněným. A také
jsme oslavili devadesátiny našeho zasloužilého
člena p. Josefa Červenky.
Přejme včelkám příznivější rok a včelařům
pevné zdraví!
Stanislav Ulčák

Doba krmení je dobou, kdy dochází k nejmasivnějším návštěvám (migracím) včelek

Na včelí farmě, archiv spolku
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FC Kozlovice, z.s.
Kozlovičtí fotbalisté se po zimní pauze opět
vrhli do tréninkového procesu. Muži zahájili
přípravu pod vedením Josefa Piskoře hned po
novém roce, a to každou středu v tělocvičně SRC.
V polovině ledna se přidaly také venkovní běžecké
tréninky, které zejména na přelomu února a března
narušilo mrazivé počasí. V rámci přípravy byla
naplánována i tři přípravná utkání. Generálkou
na jarní boje bude 17. 3. zápas s Kateřinicemi na
umělé trávě v Novém Jičíně. Jarní sezóna mužů
bude zahájena v neděli 25. 3. utkáním s lídrem
soutěže z Oldřichovic (viz rozpis).
Naše mládežnické kategorie nezahálely
ani v zimním období a zúčastnily se několika
turnajů v rámci krajské zimní ligy, které se
konaly mimo jiné v SRC Kozlovice, takže jste
měli možnost přesvědčit se o kvalitách našich
nejmenších fotbalových nadějí na vlastní oči.
Pro zajímavost bych dodal, že aktuálně je
v FC Kozlovice registrováno 113 členů.
Těšíme se, že Vás na jaře opět uvidíme na
některém z mistrovských utkání.

Martin Krpec

Motoskijöring
však podmínky přímo luxusní. A kozlovičtí
ani přespolní naštěstí nejsou zápecníci, takže
za kamna nevlezli, ale přišli fandit a vytvořit
nádhernou diváckou kulisu celému závodu.
A že se jich v areálu za Kovářovým lesem sešla
slušná řádka. A nejen diváků, ale i samotných
jezdců.

3. března 2018: Dobr ý den, přátelé
a fanoušci motorek a lyží, právě pro vás je
následující hlášení o proběhlé akci. Únor bílý,
pole sílí a březen za kamna vlezem. Pranostiky
prostě neobelžeš a neobelhaly je ani celotýdenní teploty pod -20°C. Mnozí propadají zimní
depresi, pro závody typu MOTOSKJÖRING
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A pocit z akce je o to dokonalejší, o co lepší
je i organizační zázemí akce. Chtěl bych proto
poděkovat všem klukům za pomoc, hlavně
bratrům Kociánům a Vojtěchu Bačovi. Zdence
Kociánové patří můj dík za přípravu občerstvení a našim krásným dámám za obsluhu
časomíry. V neposlední řadě děkuji Obecnímu
úřadu Kozlovice za pomoc se sněhovou technikou a za podporu této naší akce. Stálo to za to
a příště to rozjedeme zas. MOTO LYŽE ZDAR!
3. březen 2018, archiv spolku

Kuchař Vladimír

LH 24
Lysá hora patřila klukům z Kozlovic.
Poslední lednový víkend patřil lidem, kteří
mají rádi trošku sportovní turistiku. Startoval
se 7. ročník mistrovství České republiky
jednotlivců a dvojic název LH 24. Tentokrát
vyšlo počasí na jedničku, nad ránem trošku
mlha, ale v 1000 metrech azuro pořád nebude.
Na startovní čáru se postavili Pustka Martin,
Tobola Tomáš, Sýkora Martin, Skoták David
a Kuchař Vladimír. Těmto výše jmenovaným
patří poděkování za statečnost, že vydrželi až
do rána druhého dne. Závod to je velmi náročný
po všech stránkách a každý, kdo chtěl vidět cíl,
tak si musel skutečně máknout. Startovat za
tak krásnou a skvěle vedenou obec jako jsou

Lysá hora, ilustrační foto

Kozlovice je doslova hrdinský čin. Chlapci
smekám.
Kuchař Vladimír

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

OD 3. DUBNA SE DO SALÓNKU SEDMIKRÁSKA ZNOVU VRACÍ KADEŘNICE
LUCIE FÁRKOVÁ. ZASE V NEPRAVIDELNÝCH SMĚNÁCH DVA DNY V TÝDNU.
OBJEDNÁVKY NA TEL.: 731 572 973.

Kadeřnice Kubátová Martina nabízí v salónu Sedmikráska Kozlovice
dámské, pánské a dětské kadeřnické služby a přijímá nové objednávky
na telefonní číslo 775 520 656.
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