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Slovo starosty
Vážení čtenáři kozlovického Zpravodaje.
Asi všichni už máte dost slova koronavirus
a všeho, co s tím souvisí. Proto si dovolím jen pár
svých drobných postřehů.
Malý „brouček“, který s námi zacvičil
(podobně jako kůrovec v lesích). Znovu nám
připomenul, že „větru, dešti“ ještě asi dlouho
neporučíme.

- Co nás naučil:
uvázat mašličku naslepo za hlavou, častěji si
mýt ruce, nepodávat si ruce, v mikrotenových
rukavicích otevírat mikrotenové sáčky, podstatně zvýšil počítačovou gramotnost, realizovat
videokonference, …
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – září 2020.

Obecního úřadu v Kozlovicích

tu velké problémy s existujícími sítěmi (plyn,
kanalizace splašková a dešťová, telekom v zemi
i na sloupech, elektrické vedení, majetkoprávní
vztahy a nemalé požadavky dalších dotčených
orgánů).
Realizace všech tří výše uvedených projektů
je finančně i technicky velice náročná a bude
potřeba správně zvolit priority - obzvlášť v současné době, kdy vláda bere obcím obrovské
finanční prostředky. Jedná se o miliony!
- Na naší Základně jsme provedli kompletní
rekonstrukci podlahy v hale – vybourání 1.500
m2 a položení nové betonové průmyslové podlahy.
(Foto uvnitř Zpravodaje.)
- Probíhá rekonstrukce dvou bývalých antukových kurtů u fotbalového hřiště. Vzniknou
dva nové kurty (multifunkční hřiště) s umělým
povrchem a osvětlením. Hotovo by mělo být
začátkem prázdnin. Těšíme se na Vaši návštěvu.
(Foto uvnitř Zpravodaje.)
- Pracujeme na rekonstrukci starého a části
nového chodníku v urnovém háji na hřbitově.
(Foto uvnitř Zpravodaje.)
- Je provedena výměna svítidel ve velké i malé
tělocvičně za moderní úsporné LED svítidla.
- Úspěšně pokračuje stavba mostu naproti OÚ.
- Provedli jsme část obnovy našeho vodovodu
a řešili dosti náročnou opravu poruchy v areálu
firmy Milata. (Foto uvnitř Zpravodaje.)
- Budovu OÚ jsme „vyzdobili“ květinami
v oknech, za což chci poděkovat našemu
květinářství.
Bylo zrušeno mnoho kulturních, sportovních
i společenských akcí. Jednou z takových byla i připravovaná akce „Uklidíme naši obec“. Náhradní
termín se jistě najde. Jinak chci poděkovat všem,
kteří úklid v našich lesích a polích dělají sami od
sebe. Po současných „nájezdech“ to v některých
lesích vypadá jako na smetišti!
Vážení spoluobčané, jako každoročně v tomto
čase bych Vás rád požádal o dodržování nepsané
slušnosti a to: zdržení se hlučných činností
(sekání trávy, řezání dřeva, …) o nedělích a svátcích. Buďte ohleduplní – ukázali jsme, že to
umíme a že nejsme slušní jen v případech, kdy
nám „teče do bot“!

- Co ukázal:
když je to potřeba, umíme poslouchat a alespoň
chvíli dodržovat předpisy, být na sebe hodní
a pomáhat si. Ukázal, že je dobré mít přátele či
příbuzné, na které se dá spolehnout, že se bez
mnoha věcí obejdeme, aniž nám to nějak ublíží.
Ale nevím, jak bychom to zvládali bez internetu
a naši kozlovické WiFi sítě. Byla a je neustále
přetížena, ale funguje (téměř bez výpadků)!
- Co dokázal:
během několika hodin uzavřít hranice, které jsme
30 let otevírali, uzavřít letiště, provedl školskou
reformu, zrušil objednané dovolené, znovu nás
naučil chodit na procházky a cvičit v okolních
lesích bez drahých posiloven, …
Teď ale zcela vážně. Chci Všem poděkovat za
disciplinovanost, vzájemnou pomoc a spolupráci.
Především chci poděkovat Všem, kteří obci
nabídli pomoc a během několika hodin začali
šít roušky, které jsme prostřednictvím obchodů
a večerek rozdávali Vám.
Dále musím poděkovat všem prodavačkám,
lékařům a sestrám, hasičům,…, kteří byli celé dny
ve styku s potencionálními nemocnými.
Dík zaslouží určitě i učitelé, kteří rychle zareagovali na zbrusu novou situaci a společně s rodiči
i žáky se snažili zajistit co nejlepší vzdělávání
našich dětí v rámci možností.
Nevím, co bude dále, ale určitě to nějak zvládneme. Jak se říká – nějak bylo, nějak bude.
Byť jsme měli oficiálně pro veřejnost zavřeno,
práce pokračovaly.
- Byla dokončena studie „Areál sportu Kozlovice“, která komplexně řeší snad všechny Vaše
požadavky na relax a sport. Vše je situováno do
stávajícího areálu za Kovářovým lesem. Až to
situace dovolí, uděláme prezentaci.
- Těsně před dokončením je studie „Kozlovice
střed“, která řeší veřejné prostory centra obce.
Rovněž s tímto projektem Vás seznámíme prostřednictvím prezentace.
- Jsou zadané a začalo se pracovat na dvou studiích, které řeší trasy pro pěší (od OÚ na dolní
konec a od cukrárny ke kříži). Ne všude, kde si
možná myslíte, jdou vybudovat chodníky. Jsou
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band“, která zakončí večer taneční zábavou. Zazní
nejznámější hity éry Rock and Rollu a Rocku.
Všichni jste zváni – doufejme, že už bez roušek.
Poznámka na závěr: Od května dochází ke
snížení ceny vodného i stočného (snížení DPH
z 15 na 10%).
Napsáno 1. 6. 2020
Miroslav Tofel, starosta obce

Ať zhyne koronavirus a doufejme, že se všichni
uvidíme na Obecní slavnosti Kozlovice 2020
v sobotu 12. září. Mimo jiné se můžete těšit na
Maxim Turbulenc (především děti), hudební skupinu Doga a pak si vychutnáme projekt „Beatles
– Kouzelná tajemná cesta“ pod vedením Jaromíra
Krečmara za doprovodu skupiny špičkových
muzikantů „NEO CHESS SUNNY Rock and roll

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci dubnu až červnu oslavili
nebo teprve oslaví:
paní Marie Tobolová
80 let
pan Jiří Kubečka
80 let
paní Štěpánka Mališová 80 let
pan Svatopluk Hlisnikovský 80 let
pan Ladislav Blabla
80 let
paní Anna Kociánová
80 let
paní Alena Pustková
81 let
pan Stanislav Hanzelka 81 let
paní Marta Krpcová
81 let
paní Božena Kubečková 81 let
pan Oldřich Svoboda
81 let
paní Ludmila Bužková 82 let
pan Josef Žáček
82 let

pan Stanislav Slípek
82 let
pan Jan Kovář
82 let
pan Stanislav Krpec
83 let
paní Marie Vaverková
83 let
paní Ludmila Žáčková 84 let
paní Ludmila Walerová 84 let
paní Marie Cvičková
84 let
pan Stanislav Kahánek 85 let
paní Anna Hanzelková 85 let
pan Jiří Zátopek
85 let
paní Olga Pustková
85 let
paní Ludmila Červenková 85 let
pan Břetislav Červenka 85 let

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

paní Marie Svobodová 85 let
pan Alois Tobola
86 let
pan Stanislav Kocián
86 let
paní Miroslava Jalůvková 87 let
paní Ludmila Lichnovská 88 let
paní Ludmila Jurková
88 let
paní Anežka Závodná
88 let
paní Imelda Prašivková 89 let
paní Marie Pustková
90 let
paní Marie Krpcová
91 let
paní Antonie Valentová 93 let
pan Rudolf Pustka
95 let

OÚ – Pustková

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

Od března do května zemřeli:
ve věku 86 let paní Anežka Fojtíková
ve věku 82 let pan Jan Pustka
ve věku 76 let paní Olga Tkáčová
ve věku 76 let pan Pavel Pustka
ve věku 76 let pan Jindřich Bordovský

ve věku 77 let pan Vilém Peterek
ve věku 84 let pan Milan Pobuda
ve věku 58 let paní Dana Uhrová
ve věku 79 let paní Hildegarda Vančová

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
OÚ – Pustková
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Od února do května se obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Zoja Kosová, Jakub Hruška, Marie Blablová, Ellen Golová,
Jindřich Tobola, Přemysl Lukeštík, Jakub Polášek,
Ema Wernerová.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ – Pustková

TŘÍDÍM - TŘÍDÍŠ - TŘÍDÍME
Opakování je matka moudrosti,
a protože je zákon stále porušován, opakujeme:
Víte, kam patří tříditelný odpad,
který se nevejde do kontejnerů?
(větší plasty, dřevo, elektroodpad, kartony, nebezpečný odpad, velká skla,
pneumatiky, použitý jedlý tuk, …)

Před kontejnerová místa NE!
Patří do kontejnerů ve SBĚRNÉM MÍSTĚ ODPADU  !
Pokud jej uložíte na zem u kontejnerových hnízd,
jedná se o založení černé skládky, za které hrozí pokuta!!!
Sběrné místo odpadu je v letním provozu otevřeno:
úterý 		
7:00–12:00
14:00–19:00
čtvrtek		
7:00–12:00
14:00–19:00
sobota		
8:00–14:00
OÚ – Boráková
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Opisování stavu vodoměrů
Zároveň upozorňujeme, že někteří odběratelé dosud neuhradili vodné za r. 2019 splatné
do 31. 5. 2020 a stočné za 2. pololetí r. 2019
splatné 3. 2. 2020.

V průběhu druhé poloviny června 2020
navštíví Vaše domácnosti a ostatní odběratele
zaměstnanci obce (nebo pověření zástupci) za
účelem opsání stavu vodoměru pro výpočet
stočného za 1. pololetí 2020. 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.
Žádáme proto všechny občany o pomoc na tomto
úkolu (zpřístupnit, opsat si vodoměr, nahlásit…)
a současně děkujeme za spolupráci.

Na základě zákona č. 256/2019 Sb. došlo
k přeřazení dodávek pitné vody a vypouštění
odpadní vody pro občany a podnikatele do
2. snížené sazby DPH na 10 %.
Cena vodného a stočného od 1. 5. 2020:
- Vodné 27,74 Kč/m3
- Stočné 40,16 Kč/m3
OÚ – Čarnoká

S MAS Pobeskydí se na rozvoji
našeho regionu můžete podílet i vy

Strategie MAS Pobeskydí. Proto bychom vás
touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení se do odborných pracovních skupin, které při
tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní
skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem
aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí.
Bližší informace o pracovních skupinách a činnosti MAS Pobeskydí naleznete na webových
stránkách www.pobeskydi.cz. Budeme rádi, když
se do rozvoje regionu zapojíte i Vy.

Pod pojmenování místní akční skupina
(MAS) se skrývají organizace, které sdružují
místní podnikatele, veřejné subjekty i neziskové
organizace, společným cílem je rozvoj svého
venkovského regionu. Najdete je nejen po celé
České republice, ale také ve většině států Evropské unie. Prostřednictvím MAS Pobeskydí byly
v uplynulých letech v našem regionu realizovány
desítky projektů např. v oblasti školství, sociální
péče, příměstských táborů, občanské vybavenosti a infrastruktury nebo podnikání a zemědělství. V letošním roce bude probíhat příprava nové

Zpráva z obce
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Radar u fary

směr Frenštát pod Radhoštěm

MĚŘENÍ RYCHLOSTI
Radar nad školou
směr Frýdek-Místek

Březen 2020
celkem projelo 40 848 vozidel nad 30 km/h

Březen 2020
celkem projelo 41 683 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
25656

50
50 - 60

30 - 50

2279

17982

50

10889

60 <

Počet průjezdů

50 - 60

2024

2355
15522

60 <

5837

Průměrně projelo v 8 hod.

70

Průměrně projelo v 8 hod.

97

Průměrně projelo v 15 hod.

127

Průměrně projelo v 15 hod.

120

50 km/h překročilo

27%

50 km/h překročilo

48%

Maximální rychlost 30. 3. 19:18 99 km/h

Maximální rychlost 15. 3. 20:09 110 km/h

Duben 2020
celkem projelo 35 218 vozidel nad 30 km/h

Duben 2020
celkem projelo 41 049 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
27350

30 - 50

50

1446

50

50 - 60

5574

50 - 60

Počet průjezdů
17135
2216
15551

60 <

848

60 <

Průměrně projelo v 8 hod.

112

Průměrně projelo v 8. hod.

6147

Průměrně projelo v 15 hod.

125

Průměrně projelo v 15. hod.

115

50 km/h překročilo

18%

50 km/h překročilo

53%

95

Maximální rychlost 18. 4. 18:16 86 km/h

Maximální rychlost 14. 4. 20:09 123 km/h

Květen 2020
celkem projelo 41 735 vozidel nad 30 km/h

Květen 2020
celkem projelo 44 658 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
33822

30 - 50

50

1650

50

50 - 60

5573

50 - 60

60 <

690

Počet průjezdů
20248
2607
16406

60 <

5397

Průměrně projelo v 8 hod.

92

Průměrně projelo mezi 8. hod.

83

Průměrně projelo v 15 hod.

110

Průměrně projelo mezi 15. hod.

131

50 km/h překročilo

15%

50 km/h překročilo

Maximální rychlost 18. 5. 18:19 95 km/h

Maximální rychlost 3. 5. 14:54 111 km/h
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Měrkovice

Měrkovice

Duben 2020
celkem projelo 12 307 vozidel nad 30 km/h

Duben 2020
celkem projelo 8 698 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

vrchovina směr Mniší

most směr Kozlovice

Počet průjezdů

30 - 50

1542

50

Počet průjezdů

30 - 50

384

1606

50

175

50 - 60

3408

50 - 60

1648

60 <

6973

60 <

5269

Průměrně projelo v 8 hod.

29

Průměrně projelo v 8. hod.

Průměrně projelo mezi 15 hod.

30

Průměrně projelo mezi 15. hod.

50 km/h překročilo

83%

18
24

50 km/h překročilo

80%

Maximální rychlost 25. 4. 11: 25 163 km/h
90 km překročilo 376 vozidel

Maximální rychlost 10. 4. 11:25 143 km/h
90 km překročilo 424 vozidel

Květen 2020
celkem projelo 13 136 vozidel nad 30 km/h

Květen 2020
celkem projelo 9 656 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

1833

50

Počet průjezdů

30 - 50

418

1982

50

178

50 - 60

4186

50 - 60

1805

60 <

7116

60 <

5691

Průměrně projelo mezi 8 hod.

24

Průměrně projelo mezi 8 hod.

24

Průměrně projelo mezi 15 hod.

41

Průměrně projelo mezi 15 hod.

41

50 km/h překročilo

83%

50 km/h překročilo

Maximální rychlost 4. 5. 13:00 131 km/h
90 km překročilo 376 vozidel

83%

Maximální rychlost 9. 5. 16:33 139 km/h
90 km překročilo 254 vozidel
OÚ - Vašenda

Informace z knihovny
Provoz knihovny o prázdninách
Knihovna bude od 25. 6. do 24. 7. 2020 z technických důvodů uzavřena.
Od 27. 7. 2020 bude otevřeno dle standartní výpůjční doby:
Út:
St:
Pá:

9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
8.00 – 12.30

13.00 – 17.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
13.00 – 14.30 hodin
Markéta Navrátilová, knihovnice
7

Obecního úřadu v Kozlovicích

KALENDÁŘ AKCÍ
21. 6. 2020
27. 6. 2020
31. 7. 2020
29. 8. 2020

Beskydský pohár ve skoku na lyžích
Mini Cup Měrkovice
Kozlovické pivohraní s kapelou Trifid II.
Rozloučení s prázdninami

12. 9. 2020
27. 9. 2020
28. 9. 2020
28. 9. 2020

Obecní slavnost
Pouť
Krmáš
Krmášová zábava

Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
Mužské práce na vesnicích v 50. a 60. letech
minulého století a jak je tomu dnes
Pokračování z minulého čísla...
Nyní bych se chtěla věnovat stavebnictví
a popsat, co to obnášelo, když se lidé rozhodli
postavit si domek. Stavělo se převážně svépomocí, zedník přicházel jen na odborné práce.
Základy a sklepy si stavebníci museli vykopat
ručně krumpáčem, hlína se vyhazovala lopatou
a odvážela se na kolečkách. Stejně tomu bylo
i s výkopy kanálů. Při většině staveb se používala
ručně vyrobená cihla. Každý stavebník si musel
vykopat díru a nahasit vápno, které se používalo do malty. Ta se tehdy míchala ručně v tzv.
„garbovně“ – dřevěné bedně, kam se nalila voda,
přidalo hašené vápno a sypal se písek (později
i cement). Speciálním nástrojem se tyto suroviny rozmíchávaly tak, aby vznikla potřebná
hmota, která se nalévala do kýblů nebo koleček
a přesouvala se na stavbu. Míchačky na maltu se
objevily až v polovině 60. let. Z toho vyplývá, že
se při takové stavbě lidé hodně nadřeli a postavit
domek trvalo několik let. Lešení se stavělo ze
dřeva a malta se vytahovala do patra ručně na
provaze za pomocí kladky. Výtahy na elektřinu
se začaly používat opět až koncem 60. let.
Moji rodiče stavěli náš rodinný domek
v 50. letech. Nejhorší bylo to, že v tuto dobu
mnoho lidí přišlo o našetřené peníze. V roce 1953
byla totiž měna a úspory byly znehodnoceny. Lidé
se museli se hodně uskrovnit, aby mohli postavit
hrubou stavbu, udělat omítky a dům dostavět.
Ten, kdo se živil manuální prací, to opravdu
neměl v minulosti jednoduché. Nikdo si však
nestěžoval, protože neexistovali pomocníci,

kteří by jim tuto dřinu ulehčili. Naštěstí se však
postupem času našli šikovní lidé, kteří vynalezli
a začali postupně vyrábět stroje a zařízení, které
pomohly k odstranění těžké práce jak v průmyslu,
tak i v zemědělství a ve stavebnictví. Na trhu je
nepřeberné množství strojů, nástrojů a přístrojů,
které ulehčují práci. Také v zemědělství je manuální práce jen výjimkou, na všechno jsou pomocníci – traktory, kombajny, obracečky, samovázací
stroje na balíky sena a slámy, které se nakládají
na povozy také pomocí strojů. Práce je mechanizovaná a chlapská dřina tak zmizela. Většina
mužů dnes pracuje, až na některé obory (práce
v dolech, hutích, ocelárnách), v čistém prostředí,
a ve většině případech se jedná o sedavé zaměstnání. Svou energii si pak musejí vybít v posilovnách, na hřištích, při hře golfu a mnozí se věnují
vysokohorské turistice, lyžování, potápění v moři
atp. Muži se ve volných chvílích také věnují kutilství, zahrádkaření, jízdě na kole, motorce. Velkou módou je i to, že se rádi pohybují v kuchyni,
kde vaří, pečou, a také grilují. Když to tak pozoruji, největší úsilí venkovští muži věnují sečení
trávníku na zahradách za pomoci dokonalých
sekaček. A ani tato manuální práce nebude mít
dlouhého trvání, protože již nyní se na mnoha
zahradách pohybují robotické sekačky, takže to
vypadá, že namáhavá práce v budoucnu úplně
vymizí. Pokrok zkrátka nelze zastavit. Otázkou
je, zda tato skutečnost zajistí, že budou lidé spokojenější a šťastnější.
Marie Eliášová, kronikářka obce
8
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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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Chodník v urnovém háji
(archiv obec)

Obnova vodovodu
(archiv obec)

Obnova podlahy Základny
(archiv obec)

Obnova podlahy Základny
(archiv obec)

Oprava poruchy vodovodu
(archiv obec)

Rekonstrukce tenisových kurtů
(archiv obec)

Rekonstrukce tenisových kurtů
(archiv obec)

Oprava kapličky sv. Floriána
(archiv obec)
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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
4.3.1 Směna části pozemků parc. č. 3956/1, 1041
za 1028/17 a část 926/27 a 926/31
4.3.2 Směna pozemku parc. č. 1096/4, části 3950
a 1200/29 za 3953/7 a 801/21
4.3.3 Směna pozemků parc. č. 3960/8 za 4250,
1037/2 a 1037/3
5. Zpráva o uplatňování územního plánu
Kozlovice
6. OZV 1/2020 k trvalému označování psů
a evidenci jejich chovatelů - zrušeno
6. Stanovení odměn neuvolněných členů
zastupitelstva
7. Různé
7.1 FC Kozlovice – představení projektu Oprava
zastřešení vstupu, zpevněných ploch vč.
schodiště k WC (žádost o dotaci)
7.2 Zpravodaj – p. Ulčáková

Zápis č. 1-2020 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 12. 3. 2020
v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Přítomno: 12 členů zastupitelstva
Omluveni: Hana Ulčáková, Štěpán Pustka,
Tomáš Nezhoda
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 3 zástupci
FC Kozlovice.
Zapisovatelkou dnešního zasedání určil pan
starosta pracovnici obecního úřadu paní Silvii
Borákovou.
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.

Má někdo ze zastupitelů připomínky k navrženému programu, přeje si ho někdo doplnit?
Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu
jednání zastupitelstva obce.
1/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 11 : 0 : 0

Pro toto řádné zasedání je navržen následující
program:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
2.2 Finanční výbor
3. Rozpočet obce na rok 2020
4. Pozemky
4.1 Nákup pozemku parc. č. 1031/2
4.2 Prodej pozemků
4.2.1 Prodej pozemku parc. č. 3960/6 a 3960/7
4.2.2 Prodej části pozemku parc. č. 3956/1
(3956/13)
4.2.3 Prodej části pozemku parc. č. 3956/1
(3956/12)
4.2.4 Prodej části pozemku parc. č. 3956/1
(3956/11)
4.3 Směny pozemků

Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Petr Pavlát
a paní Lenka Nevludová.
2/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Petr Pavlát
a paní Lenka Nevludová.
Hlasování: 9 : 0 : 2
Do zasedací místnosti vešel zastupitel Václav Cviček.
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Ludvík
Konečný a pan Václav Holub.
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3/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Ludvík Konečný
a pan Václav Holub.
Hlasování: 10 : 0 : 2

- Koronavirus – školka – kopírujeme nařízení
vlády a školku nezavíráme.
4/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce
byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny
žádné připomínky. V tuto chvíli ho považuji za
schválený.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Zápis z jednání KV obdrželi zastupitelé v podkladech. V bodu 4 Různé zápisu byly uvedeny
pochybnosti a dotazy ohledně obecní WiFi sítě
kozlovice.net. Starosta odkázal na zápis jednání
ZO ze dne 21. 9. 2017 bod 3 a následný článek ve
Zpravodaji 4/2017, kde byla celá problematika
podrobně vysvětlena a probrána. Od té doby se
nic podstatného nezměnilo. Počet připojených
stanic je stále okolo 700 (což je využití pro
cca 2.000 občanů) a připojují se další. Někteří
uživatelé bohužel stále nechtějí pochopit, že
WiFi připojení vyžaduje přiměřenou vzdálenost
a především přímou viditelnost, což každý nemá
a v tom případě to nefunguje. Dále neustále
vysvětlujeme, že původní připojení na 2,4 GHz je
již v současné době zcela nevyhovující (obrovské
zarušení, pomalá rychlost) a je potřeba přejít na
5 GHz (nové zařízení). Naše síť není rozhodně
„za zenitem“ a stále se modernizuje. Stát elektronizuje státní správu, ale pro levné, dostupné
a bezproblémové připojení občanů k internetu
toho mnoho neudělal. Komerční připojení dnes
stojí cca 400 - 500 Kč/měsíc (s omezenými
daty). Kdyby všichni celých 14 let, po kterých
již náš internet provozujeme, platili tuto částku
komerčnímu poskytovateli, zaplatili bychom
neuvěřitelných cca 47 milionů Kč. Tyto peníze
zůstaly našim občanům v „kapsách“! Žádná
dotace není spravedlivá a není pro všechny –
někdo využívá internet, někdo MHD, někdo má
možnost připojení na kanalizaci nebo vodovod
a jiný ne. Ve schváleném Programu rozvoje obce
je uvedené - Obecní internetovou síť kozlovice.
net nadále udržovat a postupně modernizovat
(síť nebude nikdy vysokorychlostní).
5/2020 - Zastupitelstvo obce bere zápis kontrolního výboru a informace starosty na vědomí.
Hlasování: 12 : 0 : 0

A nyní k jednotlivým bodům programu:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna mimo:
Není zasmluvněné řešení trasy pro pěší v úseku
točna – Peterek (petice lávka).
Prozatím neproběhly všechny prodeje pozemků
bývalých „lesáckých“ bytovek. Kupní smlouvu
prozatím nepodepsali C. a pan S. navíc zpochybňuje naše vlastnictví prodávaných pozemků.
Starosta podal tyto hlavní informace (ostatní
viz zápisy rady):
- Na základě výběrových řízení byly podepsány
SoD na realizaci akce Modernizace tenisových
kurtů v Kozlovicích a akce Provedení betonové
průmyslové podlahy v objektu č. p. 206.
- Před dokončením je studie Areál sportu Kozlovice i studie Střed obce. Proběhlo několik
pracovních schůzek, kterých se účastnili
někteří zastupitelé (pozváni byli vždy všichni).
- V nejbližší době se začne realizovat oprava
chodníku v urnovém háji na hřbitově.
- Rada schválila převod volných finančních
prostředků obce ve výši cca 20 mil. Kč na roční
termínovaný vklad u ČSOB a. s. (prozatím
neproběhlo). Současná světová situace kolem
koronaviru má vliv i na finanční sektor a kdo
ví, co bude dále. Navrhnu radě, abychom
vklad prozatím nerealizovali. Jsem velice rád,
že ZO před časem neodsouhlasilo vložení
volných finančních prostředků do investičních fondů (před kterým jsem varoval) – už
bychom možná byli v mínusu.
- Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci Efektivní
komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov z Operačního
programu Zaměstnanost (cca 2,7 mil. Kč).
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4. Pozemky
4.1 Nákup pozemku parc. č. 1031/2
Obec by měla přistoupit ke koupi pozemku
parc. č. 1031/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 v lokalitě Drážky, k.
ú. Kozlovice, zapsaného na LV č. 1509, aby
pozemek pod místní komunikaci patřil obci.
Pozemek, který byl odměřen Geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 320068/2019 ze dne 29. 11. 2019 patří paní H.
E., Kozlovice xxx. Cena dle zastupitelstvem
schválené metodické pomůcky 120 Kč/ m2.
Paní E. souhlasí.
9/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje nákup
pozemku parc. č. 1031/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 90 m2, který byl
odměřen Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3200-68/2019 ze dne 29. 11.
2019 a je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1509, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice od paní H. E., Kozlovice
xxx. Cena 120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0

2.2 Finanční výbor
Starosta předal slovo předsedovi finančního
výboru.
Finanční výbor zasedal dne 9. 3. 2020 a projednal Návrh rozpočtu Obce Kozlovice na
rok 2020. FV doporučuje zastupitelstvu obce
schválit Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok
2020. Dále projednal zvýšení měsíční odměny
neuvolněných zastupitelů Obce Kozlovice dle
nařízení vlády č. 338/2019 Sb. a doporučuje
zastupitelstvu schválit zvýšení odměn od 1. 4.
2020 ve výši dle nařízení vlády.
6/2020 - Zastupitelstvo obce bere zápis
finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 12 : 0 : 0
3. Rozpočet obce na rok 2020
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 od 25. 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 jeho
schválení.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
7/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce na rok 2020 v celkové výši
110.698.200 Kč, viz příloha zápisu.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8/2020 - Zastupitelstvo obce pověřuje radu
obce schvalováním rozpočtových opatření do
výše 1 mil. Kč v jednotlivém případě (u jednotlivé položky nebo paragrafu). Přesuny mezi
třídou 5 a 6 v plné výši.
Hlasování: 12 : 0 : 0

4.2 Prodej pozemků
4.2.1 Prodej pozemku parc. č. 3960/6 a 3960/7
Rada schválila záměr prodeje obecních
pozemků parc. č. 3960/6, ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 83 m 2 a pozemku
parc. č. 3960/7, ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 24 m2, k. ú. a obec Kozlovice. Záměr
prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Tuto
žádost podala H. E., Kozlovice xxx. Cena dle
zastupitelstvem schválené metodické pomůcky
120 Kč/ m2.
10/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 3960/6, ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 83 m2 a pozemku
parc. č. 3960/7, ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 24 m2 a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV
č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice, paní
H. E., Kozlovice xxx. Cena je stanovena na
120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
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a M. P., Kozlovice xxx. Cena je stanovena na
120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0

4.2.2 Prodej části pozemku parc. č. 3956/1
(3956/13)
Rada schválila záměr prodeje části obecního
pozemku parc. č. 3956/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 55 m2, k. ú. a obec
Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen
na úřední desce. Tuto žádost podali manželé Š.
a V. P., Kozlovice xxx. Geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 3221-99/2019 ze dne
6. 12. 2019 byl nově vyměřen pozemek parc.
č. 3956/13, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 55 m2. Cena dle zastupitelstvem schválené metodické pomůcky 120 Kč/ m2.
11/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku parc. č. 3956/13, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 55 m2, který byl
odměřen Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3221-99/2019 ze dne 6. 12.
2019 a je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k.
ú. Kozlovice, manželům Š. a V. P., Kozlovice
xxx. Cena je stanovena na 120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0

4.2.4 Prodej části pozemku parc. č. 3956/1
(3956/11)
Rada schválila záměr prodeje části obecního
pozemku parc. č. 3956/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 23 m2, k. ú. a obec
Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen
na úřední desce. Tuto žádost podali manželé J.
a M. K., Kozlovice xxx. Geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 3221-99/2019 ze dne
6. 12. 2019 byl nově vyměřen pozemek parc.
č. 3956/11, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 23 m2. Cena dle zastupitelstvem schválené metodické pomůcky 120 Kč/ m2.
13/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
pozemku parc. č. 3956/11, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 23 m2, který byl
odměřen Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3221-99/2019 ze dne 6. 12.
2019 a je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice,
k. ú. Kozlovice, manželům J. a M. K., Kozlovice xxx. Cena je stanovena na 120 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0

4.2.3 Prodej části pozemku parc. č. 3956/1
(3956/12)
Rada schválila záměr prodeje části obecního
pozemku parc. č. 3956/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 11 m2, k. ú. a obec
Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen
na úřední desce. Tuto žádost podali manželé K.
a M. P., Kozlovice xxx. Geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 3221-99/2019 ze dne
6. 12. 2019 byl nově vyměřen pozemek parc.
č. 3956/12, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 11 m2. Cena dle zastupitelstvem schválené metodické pomůcky 120 Kč/ m2.
12/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku parc. č. 3956/12, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2,
který byl odměřen Geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 3221 - 99/2019 ze
dne 6. 12. 2019 a je zapsán u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci
Kozlovice, k. ú. Kozlovice, manželům K.

4.3 Směny pozemků
4.3.1 Směna části pozemků parc. č. 3956/1,
1041 za 1028/17 a část 926/27 a 926/31
Rada schválila záměr směny pozemků mezi obcí
a panem J. J.. Záměr směny byl řádně vyvěšen
na úřední desce. Předmětem směny ze strany
obce jsou dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3216-66/2019 ze dne 13. 12.
2019 pozemek parc. č. 3956/10, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 144 m2 a pozemek
parc. č. 1041/3, orná půda o výměře 588 m2 a ze
strany pana J. pozemky parc. č. 1028/17, trvalý
travní porost o výměře 205 m2 a parc. č. 926/46,
orná půda o výměře 527 m2 (složená z dílu „a“
o výměře 503 m2 a dílu „b“ o výměře 24 m2), vše
k. ú. a obec Kozlovice. Hodnota pozemku parc.
č. 1028/17 je pro daňové účely stanovena na
40 Kč/m2, hodnota pozemku parc. č. 926/46 je
pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
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14/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
směnu pozemků. Předmětem směny ze
strany obce jsou dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 3216-66/2019 ze
dne 13. 12. 2019 pozemek parc. č. 3956/10,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
144 m2 a pozemek parc. č. 1041/3, orná půda
o výměře 588 m2 a ze strany pana J. pozemky
parc. č. 1028/17, trvalý travní porost o výměře
205 m2 a parc. č. 926/46, orná půda o výměře
527 m2 (složená z dílu „a“ o výměře 503 m2
a dílu „b“ o výměře 24 m2), vše k. ú. a obec
Kozlovice. Hodnota pozemku parc. č. 1028/17
je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/
m2, hodnota pozemku parc. č. 926/46 je pro
daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0

plocha, neplodná půda o výměře 261 m 2
a ze strany pana T. pozemky parc. č. 3953/7,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
338 m2 a parc. č. 801/21, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 903 m2, vše k.
ú. a obec Kozlovice. Hodnota pozemku parc.
č. 1096/4 je pro daňové účely stanovena na
40 Kč/m2, hodnota pozemku parc. č. 3950/2
je pro daňové účely stanovena na 120 Kč/m2
a 1200/48 je pro daňové účely stanovena na
40 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4.3.3 Směna pozemků parc. č. 3960/8 za 4250,
1037/2 a 1037/3
Na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr
směny pozemků mezi obcí a panem Č.. Záměr
směny byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Předmětem směny ze strany obce je dle geometrického plánu pro rozdělení č. 3218-92/2019
ze dne 18. 11. 2019 pozemek parc. č. 3960/8,
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 81 m2
a ze strany pana Č. pozemky parc. č. 4250,
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 133 m2,
parc. č. 1037/2, zahrada o výměře 4 m2 a parc.
č. 1037/3, zahrada o výměře 18 m2, vše k. ú.
a obec Kozlovice. Hodnota pozemku parc.
č. 4250 je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/
m2, hodnota pozemku parc. č. 1037/2 je pro
daňové účely stanovena na 40 Kč/m2 a 1037/3
j je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
16/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
směnu pozemků. Předmětem směny ze strany
obce je dle geometrického plánu pro rozdělení
č. 3218-92/2019 ze dne 18. 11. 2019 pozemek
parc. č. 3960/8, ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 81 m2 a ze strany pana Č. pozemky
parc. č. 4250, ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 133 m2, parc. č. 1037/2, zahrada
o výměře 4 m2 a parc. č. 1037/3, zahrada
o výměře 18 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice.
Hodnota pozemku parc. č. 4250 je pro
daňové účely stanovena na 40 Kč/m2, hodnota
pozemku parc. č. 1037/2 je pro daňové účely
stanovena na 40 Kč/m2 a 1037/3 je pro daňové
účely stanovena na 40 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0

4.3.2 Směna pozemku parc. č. 1096/4, části 3950
a 1200/29 za 3953/7 a 801/21
Na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr
směny pozemků mezi obcí a panem T. Záměr
směny byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Předmětem směny ze strany obce jsou dle geometrického plánu pro rozdělení č. 3233-8/2020
ze dne 20. 2. 2020 pozemek parc. č. 3950/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
374 m2 a pozemek parc. č. 1200/48, orná půda
o výměře 606 m2; a pozemek parc. č. 1096/4,
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 261
m2 a ze strany pana T. pozemky parc. č. 3953/7,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
338 m2 a parc. č. 801/21, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 903 m2, vše k. ú. a obec
Kozlovice. Hodnota pozemku parc. č. 1096/4
je pro daňové účely stanovena na 40 Kč/m2,
hodnota pozemku parc. č. 3950/2 je pro daňové
účely stanovena na 120 Kč/m2 a 1200/48 je pro
daňové účely stanovena na 40 Kč/m2.
15/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
směnu pozemků. Předmětem směny ze
strany obce jsou dle geometrického plánu
pro rozdělení č. 3233-8/2020 ze dne 20. 2.
2020 pozemek parc. č. 3950/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 374 m2 a pozemek parc. č. 1200/48, orná půda o výměře
606 m2; a pozemek parc. č. 1096/4, ostatní
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svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
Člen rady 7.954 Kč
Předseda výboru 3.978 Kč
Člen výboru 3.314 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.989 Kč
Odměna bude poskytována od 1. 4. 2020.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva 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: 12 : 0 : 0

5. Zpráva o uplatňování územního plánu
Kozlovice
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního
rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního
rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný
podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, předkládá podle
§ 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti předkládá
zastupitelstvu obce Návrh zprávy o uplatňování
Územního plánu Kozlovice 2015 – 2019.
Tento návrh zprávy za uplynulé období (20152019) byl ve smyslu § 55 odst. 1 a 47 odst. 2
stavebního zákona před jeho předložením ke
schválení Zastupitelstvu Obce Kozlovice projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi,
krajským úřadem a veřejností.
Součástí „Zprávy“ o uplatňování ÚP Kozlovice
jsou i Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1
územního plánu, který musí obec udělat.
17/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Zprávu o uplatňování Územního plánu Kozlovice 2015 – 2019 předloženou Magistrátem
města Frýdku-Místku, odboru územního
rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního
rozvoje.
Hlasování: 12 : 0 : 0

7. Různé
7.1 FC Kozlovice – představení projektu Oprava
zastřešení vstupu a zpevněných ploch vč. schodiště k WC (žádost o dotaci)
ZO byl v podkladech předložen záměr (projekt)
FC Kozlovice realizovat Opravu zastřešení
vstupu a zpevněných ploch vč. schodiště k WC
v areálu fotbalového hřiště. Projekt představil
zástupce FC pan H. Popsal stávající „zubožený“
stav a návrh opravy. Práce, které by členové FC
zvládli, budou provedeny svépomocí, ostatní
musí provést odborná firma. Předpokládaný
termín realizace je podzim 2020.
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o akci
finančně náročnou (odhad cca 700 tis. Kč),
kterou FC není schopný uhradit ze svých zdrojů,
a státní dotace nejsou, požádal o finanční dotaci
obec.
Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že ZO se
záměrem i finanční výpomocí bude souhlasit.
Podmínkou je soulad opravy se stavebním zákonem, předložení a odsouhlasení cenové nabídky
a finanční spoluúčast klubu.
19/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí
záměr FC Kozlovice na opravu zastřešení
vstupu a zpevněných ploch vč. schodiště k WC
v areálu fotbalového hřiště a po předložení
vyčíslení nákladů a kompletní dokumentace
se rozhodne o finanční podpoře na příštím
zasedání zastupitelstva. Oprava musí být
v souladu se stavebním zákonem.
Hlasování: 12 : 0 : 0

6. OZV 1/2020 k trvalému označování psů
a evidenci jejich chovatelů
Tento bod byl z programu zasedání zastupitelstva
vypuštěn.
6. Stanovení odměn neuvolněných členů
zastupitelstva
Zastupitelstvu Obce Kozlovice byl předložen
návrh na výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva dle novely Nařízení vlády č. 318/2017.
Jedná se o stanovení maximální výše odměny
u jednotlivých funkcí neuvolněných zastupitelů.
Novela nařízení vlády vyšla ve Sbírce zákonů pod
č. 338/2019 Sb. Na základě FV přijalo zastupitelstvo následující usnesení.
18/2020 - Zastupitelstvo Obce Kozlovice
stanovuje (v souladu s NV č. 338/2019)
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7.2 Zpravodaj – p. Ulčáková
Zastupitelstvo obce by mělo schválit dohodu
o provedení práce pro paní Mgr. Hanu Ulčákovou, šéfredaktorku Zpravodaje OÚ Kozlovice.
Jedná se o práci neuvolněného zastupitele.
20/2020 - Zastupitelstvo obce dle § 84 odst. 2,
písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas

se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
obcí a členem zastupitelstva obce Mgr. Hanou
Ulčákovou. Dohoda o provedení práce – šéfredaktor obecního Zpravodaje.
Hlasování: 12 : 0 : 0
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:00 hodin a poděkoval všem za účast.

Nový člen zastupitelstva obce
náhradník z kandidátní listiny téže volební
strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem
následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.
- Tímto náhradníkem je pan Bc. Pavel Kovář
(viz. www.volby.cz)

Dne 25. 5. 2020 jsem obdržel rezignaci na
mandát zastupitele obce od paní Mgr. Hany
Ulčákové.
Problematiku vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce a jeho nahrazení náhradníkem
upravuje ustanovení § 56 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží
písemnou rezignaci, tj. v našem případě 25. 5.
2020.
- Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce,
nastupuje za člena tohoto zastupitelstva

Za sebe bych rád paní Ulčákové poděkoval za
dlouholetou práci a spolupráci v zastupitelstvu
obce i při jiných příležitostech. Děkuji.
Miroslav Tofel, starosta obce

Rada obce – programy jednání
Zápis č. 3-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 4. 3. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.

11. Dohoda o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků vodovodů provozně
souvisejících

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Žádost o snížení nájmu – lékárna
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
4. Zhodnocení volných finančních prostředků
– termínovaný vklad ČSOB
5. Výběrové řízení – Modernizace tenisových
kurtů v Kozlovicích, schválení TDS
6. Výběrové řízení – Provedení betonové průmyslové podlahy v objektu č. p. 206
7. Zrušení příspěvku na čipování psů
8. Výpověď nájemní smlouvy
9. Dotace obce na rok 2020
10. Smlouva o dílo na tvorbu GIS obce Kozlovice
pro rok 2020

Zápis č. 4-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 30. 3. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.
Program schůze:
1. Rozpočtové opatření č. 1a pověření starosty
2. Záměr prodeje části obecních pozemků
Zápis č. 5-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 15. 4. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Zhodnocení volných finančních prostředků
obce
23
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Zápis č. 7-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 13. 5. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.

3. Zřízení věcného břemene pro ČEPS –
stavba „V403/803 – zdvojené vedení“ – 2x
4. Pronájem nebytových prostorů v č. p. 356
(Domeček)
5. SoD „Řešení tras pro pěší - studie proveditelnosti chodníku v úseku cukrárna - Kříž“
6. Nabídka Pěší trasy Kozlovice – studie proveditelnosti v úseku Restaurace Ve Dvoře
– OÚ
7. Příkazní smlouva na výkon TDS –
„Rekultivace skládky interního odpadu
v Kozlovicích“
8. Finanční příspěvek (dar) – Muzejní a vlastivědná společnost Frenštát p. R.

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Darování inženýrské sítě - Prodloužení
splaškové kanalizace, pan T.
3. Žádost o prodloužení obecního vodovodu do
lokality Jarošov
4. Stavby Modernizace tenisových kurtů –
dodatek č.1SoD
5. Opravy místních komunikací technologií
tlakového stříkání – JET
6. Urbanistická studie Kozlovice střed
– dokončení
7. Podání žádosti o dotaci na nákup domácích
kompostérů pro občany
8. Schválení individuálních dotací obce
spolkům
9. Schválení darů organizacím (sociální oblast)

Zápis č. 6 - 2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 6. 5. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.
Program schůze:
1. Provoz ZŠ a MŠ Kozlovice do konce školního
roku v souvislosti s koronavirem
2. Oznámení ředitelky školy o vyhlášení volna
pro žáky ZŠ
3. Žádost ZŠ o čerpání investičního fondu
4. Adresný záměr změny smlouvy – snížení
nájmu lékárna
5. Souhlas obce se zařazením území obce do
území působnosti MAS Pobeskydí
6. Reklamní předměty obce
7. Výměna svítidel na poště

Zápis č. 8-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 4. 6. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.
Program schůze:
1. Rezignace Mgr. Hany Ulčákové na mandát
člena Zastupitelstva Obce Kozlovice a obsazení uprázdněného mandátu
2. Nákup mulčovače

Ze života školy
Základní škola
realizují pro skupiny žáků, které mohou být
tvořeny pouze žáky 9. ročníků a probíhají do
termínu přijímacích zkoušek.
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze
dne 30. dubna 2020 bylo od 25. 5. umožněno
účastnit se vzdělávacích aktivit žákům 1. stupně
prezenčně ve škole.
Z rozhodnutí ředitelky školy, po projednání
se zřizovatelem, se provoz mateřské školy

Od 11. 3. 2020 byla škola pro žáky uzavřena
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 - od
tohoto data probíhala distanční výuka žáků fyzická přítomnost dětí ve škole byla zakázána.
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne
30. dubna 2020 byla od 11. 5. umožněna osobní
přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy
na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se
24
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lujeme k velikému úspěchu a přejeme hodně
štěstí v mezinárodním kole.
- Ovocentrum V+V, s.r.o. (Ovoce do škol)
vyhlásilo „Soutěž zdravých svačin“, které
se zúčastnili žáci z 3. A. Po dobu jednoho
týdne si měli do školy nosit zdravou svačinu,
zdravé pití a současně i vyfotit nebo namalovat obrázky těchto svačin. Žákyně z této
třídy získala krásné 2. místo. Svačinky měla
plné čerstvého ovoce a zeleniny - pestrosti,
barevnosti a vitamínů. Blahopřejeme!
- V průběhu mimořádného opatření a vyhlášeném nouzovém stavu, proběhl v naší základní
škole zápis dětí do prvních tříd. V letošním
roce probíhal netradičně bez přítomnosti
dětí. Do 1. tříd školního roku 2020/2021
bylo přijato 40 budoucích prvňáčků - z toho
je 22 chlapců a 18 děvčat. Na všechny se již
nyní těší jejich nové paní učitelky.

otevřel v pondělí 25. května. V provozu jsou
obě pracoviště v obvyklé otevírací době od 6.00
– 16.00 hodin a dětem je zajištěno celodenní
stravování.
Co se událo ve škole před vyhlášením nouzového stavu:
- Naše škola se účastní projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie
digitálního vzdělávání II), který je zaměřen
na šíření příkladů dobré praxe v oblasti
využívání digitálních technologií ve výuce.
Projekt se týká MŠ.
- Česká pošta vyhodnotila soutěžní práce zaslané do národního kola 49. ročníku mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež na
téma: „Napiš dospělému o světě, ve kterém
žijeme.“ Naše žákyně ze 7. A byla vybrána
hodnotící komisí České pošty. Nejlepší soutěžní práce, kterou zpracovala, bude poslána
do Bernu, kde bude reprezentovat nejen naši
školu, ale i celou Českou republiku. Gratu-

Mgr. Jiří Brus, zástupce ředitelky školy

Ve škole s rouškou, archiv školy
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Zapojení školy do projektu
ŠÍŘENÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE ZŠ A MŠ NOŠOVICE

Školy zapojené do projektu:
• Základní škola a mateřská škola Nošovice,
příspěvková organizace
• Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656,
příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Dolní
Domaslavice, okres Frýdek-Místek, p.o.
• Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Lučina,
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
• ZŠ a MŠ Palkovice, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
• ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace
• Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště
• Základní škola a Mateřská škola Bruzovice

Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými
školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067
(Implementace strategie digitálního vzdělávání
II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré
praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Projekt byl vyhodnocen jako
jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční
prostředky v celkové výši 7 184 762,50 Kč.
Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější
technikou – digitální minikatedrou Sweetbox,
která nahradí hned několik drahých zařízení,
jako je interaktivní tabule, LCD televizi, projektor či herní konzoli. Učitelé ZŠ a MŠ Nošovice
a zapojených škol budou intenzivně proškoleni
v oblasti zapojování digitálních technologií
do výuky. Realizací tohoto projektu bude
naplňována dlouhodobá strategie digitálního
vzdělávání v ČR.
Realizace projektu byl zahájen 1. 12. 2019
a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila
Evropská unie.

Mgr. Jaroslava Minksová, ředitelka školy

Mateřská škola
Jaro v mateřské škole v době pandemie
Jaro se letos přihlásilo mnohem dříve, než jsme čekali. Příroda se rychle probouzela a my
jsme s dětmi měli naplánovaný
bohatý program. Ale člověk
míní, život mění. Nám naše plány
změnila koronavirová pandemie,
kvůli které se ke konci března
mateřská škola uzavřela. Místo
vynášení Mařeny, zdobení velikonočních vajíček a nacvičování
besídky pro maminky děti prožívaly tyto jarní tradice a radosti

Den dětí, autor Ivana Bražinová
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s rouškou v omezeném prostoru
domova a jeho nejbližšího okolí.
Teprve až poslední týden v květnu
jsme se mohli znovu potkat.
Radosti ze shledání byly veliké,
byť my dospělí jsme věděli, že
hlavní prázdniny jsou blízko
a mnohé z nás rozdělí. Provoz
během nich se přesune do „staré“
budovy a bude probíhat od 29. 6.
do 17. 7. V tu dobu už bude probíhat ve školní jídelně v základní
škole velká rekonstrukce tak,
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aby v novém školním roce bylo pro strávníky
vše připraveno.
Do školních lavic odejde 28 našich kamarádů,
kteří se na roli budoucích prvňáčků samozřejmě
moc těší. A třídy, ty se opět naplní novými dětmi,
kterých k zápisu do mateřské školy přišlo 41.
I zápis byl letos neobvyklý. Vše se odehrálo bez
osobního kontaktu, jen prostřednictvím internetu
a papíru. Ani den otevřených dveří, kdy se mohou
nově přijaté děti seznámit s prostory školky, nebyl
možný. A tak mnohé děti uvidí svoji třídu až v září
při nástupu. Věříme, že se jim bude u nás líbit.
Lenka Eliášová, zástupkyně ředitelky pro MŠ

Hledání pokladu, autor Kateřina Eleková

Hledání pokladu, autor Lenka Eliášová
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Kulturní a sportovní život obce
I to se může stát
Pan starosta dostal tento email i s přílohou.
Samozřejmě na ni reagoval, odepsal a také
poděkoval.

Určitě je totiž za co! Příklad pro všechny!
Jen tak dále PAKOTEAMe. Ale měli byste se
přejmenovat – třeba na SUPERTEAM!

---------------------------------------------------------------------------------------Znění emailu:
From: barcazavodna@seznam.cz <barcazavodna@seznam.cz>
Sent: Saturday, May 2, 2020 11:38 AM
To: starosta@kozlovice.cz
Subject:
Dobrý den, pane starosto
Kamarádi kteří tam jsou na fotce to je náš PAKOTEAM nedávno jsme za říčkami sbírali odpadky
našli jsme 15 pytlů s odporným odpadem. Rozhodli jsme se vám to poslat aby jste viděl jak se lidé
chovají v přírodě byli jsme rádi že to můžeme poslat. Hezký zbytek dne nashledanou Barbora Závodná
----------------------------------------------------------------------------------------

PAKOTEAM, autor člen skupiny
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Skauti
Se začátkem nového roku jsme se potkávali
na družinových schůzkách a stihli jsme ještě
jednu oddílovou akci pro holky a jednu výpravu
pro kluky. Pak nám ale činnost zkomplikoval
koronavirus. Bohužel jsme z preventivních
důvodů museli oželet veškeré naše setkání,
schůzky, víkendovky, výpravy apod. Netrvalo to
ale dlouho a začalo se nám po skautském světě
stýskat, takže jsme si našli jinou cestu, jak v tom
alespoň částečně pokračovat – online svět! A co
všechno se dělo online?
Porady vedení – potkávali jsme se díky video
hovorům a řešili jsme nejen aktuální situaci a co
všechno bychom s tím mohli dělat, kde pomoci
apod., ale pokračovali jsme také v přípravách
tábora, který jsme věřili, že se nakonec uskuteční. Proto jsme chtěli být připraveni.
Ale ani děti nezahálely. Někteří vedoucí
družin se s tím skvěle vypořádali a připravili
dětem aktivity, které mohou dělat doma – úkoly
do etapové hry, plnění skautských stezek apod.
Zadání těchto úkolů a také následné kontrolování plnění probíhalo přes mobil nebo sociální
sítě.
Aktuálně máme v oddíle dvě nejstarší
družiny dětí, které se měly v průběhu tohoto
půlroku připravovat na to, že budou v září
přecházet do vedení. Nechtěli jsme je o to
připravit, proto jsme pro ně vymysleli „online

vzdělávání“. Vybraní vedoucí pro ně točí informativní videa, která se týkají věcí, které se hodí
vědět každému vedoucímu (základy psychologie dětí, jak se tvoří program, bezpečnost, na co
si dát pozor apod.). Každý týden se tak věnují
jinému tématu, ke kterému plní související úkol.
Doufáme, že jim tato příprava alespoň částečně
pomůže v začátcích vedení.
Pokud nám to situace dovolí, měly by během
června proběhnout družinová setkání v menším
počtu dětí. Samozřejmě dbáme na zvýšená
hygienická opatření, ale chtěli bychom dětem
nabídnout alespoň jeden den strávený venku
hraním her a rodičům alespoň chvíli odpočinku.
Zatím jedinou událostí, která proběhla formou reálného setkání, byla táborová porada.
Ta proběhla na konci května, kdy se celé vedení
sešlo, a řešili jsme, jestli jsme letos schopni
tábor zrealizovat. Podařilo se nám najít schůdné
řešení, proto jsme rádi, že můžeme říct - letošní
tábor bude! Sice v menším počtu dětí a s různými opatřeními, ale jsme moc rádi, že dětem
můžeme nabídnout čas strávený v přírodě, kde
si můžou užít program a zábavu se svými kamarády. Vrhli jsme se do finální přípravy programů
a už teď se na tábor všichni moc těšíme!

Debata nad táborovým programem,
autor Hana Chocholatá

Tvorba harmonogramu tábora

Za skautský oddíl NASHURO Kozlovice
Alžběta Tkáčová (Cviky)
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Ze života včel a spolku včelařů
snůšky na loukách,
Letošní včelařský
malinách, ostružinách
rok začal v podletí,
a medovici na jehličpodzimu, zimě a na
nanech. Závěr včelařjaře (přes veškeré
ského roku přináší květ
léčení a snahu včelípy, která je zdrojem
lařů) úhyny včelstev
nektaru, pylu a medov důsledku - na včelách
vice. Tím včelařský
parazitujícího - roztoče
rok končí. A na tomto
Varroa, který přenáší
konci včelařského
i viry a působící celkové
roku bude ZO ČSV
zhroucení včelstev. CelKozlovice z.s. pořádat
kem v naší organizaci Tráva nemusí být jen krmivo pro sekačky,
už potřetí ,,Medový
uhynulo 93 včelstev. ale i pestré životodárné prostředí pro mnohý hmyz,
den" a to 25. 7. 2020 od
Stav na jaře byl tedy včelky nevyjímaje..., autor Stanislav Ulčák
13 hodin. Tento bude
174 včelstev, což je za
navíc spojený s připomínkou 90. let založení
poslední desetiletí nejnižší stav. (Běžný stav je
včelařského spolku, na který vás srdečně zveme.
okolo 290 včelstev.) Na jaře bylo po mnoho dnů
Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerschladno a včely buď nelétaly, nebo květy nevylučotvení a také se mohou seznámit s informacemi ze
valy nektar. Před nynějším chladným a deštivým
včelařské tématiky. Těšíme se na setkání s vámi.
obdobím kvetly javory a medovice byla na javoru
Jaroslav Barták
a buku. Nyní můžeme očekávat nektarové zdroje
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Hasiči Kozlovice
29. srpna. Bližší informace brzy zveřejníme
na webu. Pokud již nepřijdou další omezení,
tak 5. září proběhne tradiční pohárová soutěž
v požárním útoku.
V sobotu 30. května jsme uspořádali pro členy
smažení vaječiny spojené s kácením májky. Bylo
příjemné se po tak dlouhé době potkat a moci
svobodně prohodit pár slov.

K „normálnímu životu“ se, po delší nucené
pauze, vrací i naše spolková činnost. 26. května
proběhla výborová schůze, kde jsme probrali
plány na následující měsíce. Jednou z dobrých
zpráv je, že se nám podařilo získat dotaci
z MŠMT ČR na Tábor mladých hasičů, který,
pokud bude dostatečný zájem, proběhne v letních prázdninových měsících. Další z chystaných akcí pro děti i dospělé bude Zakončení
prázdnin v areálu u hasičské zbrojnice v sobotu

Za SDH Kozlovice Kateřina Toflová, jednatelka

Valašský vojvoda
Letošní duben se měl nést
v duchu velkých oslav našeho souboru. Půl století snahy o zachování
písní, tanců a zvyků našeho kraje
přece za to stojí. Ale bohužel, tak
jako spoustu dalších akcí, jsme i my
museli posunout termín našeho
koncertu. Zveme Vás tedy 24. října
na výroční koncert k našim padesátinám a současně v říjnu i na výstavu
fotografií v prostorách obecního
úřadu, kde se pokusíme zmapovat 1970 - První vystoupení souboru (pod názvem Národopisná skupina
naši historii. Ještě předtím si toto Ondřejník z Kozlovic) na Rožnovských slavnostech, archiv souboru
významné jubileum připomeneme
také v dřevěném městečku ValašKomu?
ského muzea v přírodě v Rožnově pod RadhošVšem, kteří prošli tanečním kroužkem, či
těm, kde budeme mít 19. července medailon.
později souborem lidových písní a tanců, byť jen
A tak nyní bychom chtěli alespoň poděkovat.
na okamžik. Každý z Vás zanechal stopu a přispěl svým dílem k uchování lidové tradice
našeho kraje.
Velký dík patří lidem, kteří kolektiv
tanečníků, zpěváků a muzikantů řídili, řídí
a povedou dál. Mnohé znáte osobně, někteří
byli zapomenuti. Kdo chce vědět víc, pročítá
kroniky, prohlíží si fotografie, ptá se lidí
u pramene. Pátrejte! Budete překvapeni,
kam až sahají kořeny Vašeho rodu a potěší
Vás, že Vaši předkové jsou nějak spjati
s místním folklorem.
Není divu, vždyť je naší součástí.
1979 - Druhá Valašská slavnost v Kozlovicích, archiv souboru
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Myslivecký spolek Kozlovice
Koncem března 2020
skončil starý hospodářský
rok a začala příprava na
nový, během kterého se
opravují stávající zařízení,
doplňují nová a připravují
plány odlovu zvěře. Statistika se předkládá magistrátu. Na základě schválených žádostí pak členové
zvěř v průběhu roku mohou
lovit. Ulovenou zvěř si pak
odkupují od MS, což je
náš hlavní příjem, ze kterého následně financujeme
nákup ovsa na zimu, opravy Posed, archiv spolku
krmelců a posedů, ale i proplácíme škody na vašich loukách a plodinách,
které nám v průběhu roku hlásíte.
Již v průběhu podzimu je jasné, kde budeme
následující rok ve zvýšené míře potkávat vysokou, daňky nebo prasata. Ve vytipovaných
lokalitách jsme již postavili několik posedů, ale
během posledních let zvěř změnila své návyky
a přizpůsobuje se zvýšenému provozu ve svém
prostředí. Pozorujeme to sami na šoulačce
i na čekané, kdy vás potkáváme se psy, na
kolech nebo s čaganem při hledání hřibové

pochoutky. Zvěř je ostražitější, na pastvu vychází za
šera, často se cítí bezpečněji u vašich zahrad nebo
přímo v lese. Na základě
zkušeností z předcházejících let a s přihlédnutím ke
skladbě plodin jsme pořídili
tři mobilní posedy, které
lze pomocí auta rychleji
přemístit. Díly sháníme
ze zbytků, ať už se jedná
o železný úhelník pro konstrukci, desku na střechu
nebo odložený podvozek.
Tohle vše jsou vynaložené
nemalé peníze. Přesto se
najdou jedinci, kteří si neváhají donést nářadí
kilometr za humna jen proto, aby si odnesli
disky s pneumatikami či tažné spojky. A když
nejdou odmontovat, tak alespoň proříznou kola
nebo hodí kámen do okna.
Kde se bere ta zášť a drzost sáhnout na
majetek někoho, kdo věnoval svůj čas, sílu a své
prostředky, aby pomohl? Je možné chodit s prosíkem o pomoc a za zády držet kámen v ruce?
Petr Mičulka, předseda MS Kozlovice

Stolní tenis
Sezóna pro rok 2019/2020
byla pro všechny sporty netradiční. Ve stolním tenisu skončila sezóna dvě až tři kola před
koncem. Konečný žebříček
byl utvořen podle aktuálního
umístění po posledním odehraném kole. Ačkoliv to bylo
o fous, podařilo se a ani jeden
z našich šesti týmů nespadl
do nižší soutěže. Letos jsme
hráli vůbec poprvé krajskou
soutěž 1. třídy, což je nejvyšší
soutěž, která se v Kozlovicích

Laďa Blabla s Pavlem Jedličkou letos na čtyřhře
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kdy hrála. Považujeme tedy za úspěch, že jsme
se udrželi, i když k tomu byla zapotřebí menší
dávka štěstí, ale tak už to ve sportu chodí.
Za měsíc slaví naši dva členové kulaté narozeniny – 80 a 60 let. Blahopřejeme a ať vám to
pinká nejmíň do stovky!
Za Stolní tenis Kozlovice
Petr Mohyla
Ladislav Blabla vs Pavel Jedlička →

Skupinovka z tréninku, autor Petr Adámek

FC Kozlovice
začátek nejistý. Navíc v amatérských soutěžích
je kumulace zápasů dosti obtížná.
V našem spolku proběhla těsně před vypuknutím „COVIDu“ v ČR valná hromada. Jaké
jsou závěry z v. h.? V jakém složení bude pracovat
výkonný výbor v následujícím roce?
Jako každoročně byla zhodnocena uplynulá
sezona, nastaveny cíle a úkoly pro tu nadcházející. Výbor FC pracuje ve stejném, „osvědčeném“
složení. Je devítičlenný: předseda Chýlek Radomír, místopředseda Žáček Petr, manažér Mgr.
Krpec Martin, ekonom Mgr. Eliášová Lenka

Vzhledem k tomu, že se jarní část fotbalové
sezóny v souvislosti s pandemií koronaviru ani
nerozběhla (výsledky z podzimu byly anulovány), přinášíme rozhovor s dalším členem FC,
tentokrát s předsedou klubu a trenérem mladších
žáků Radomírem Chýlkem.
Ahoj Radku, v současné „koronavirové“ době se
takřka veškeré dění nejen ve fotbale zastavilo. Jaký
máš názor na to, že k rozhodnutí zrušit amatérské
soutěže došlo již někdy v půlce dubna?
Z mého pohledu to bylo správné rozhodnutí,
protože riziko nákazy bylo velké a pozdější
33
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a členové Ing. Herot Jaroslav, Mgr. Harabiš
Jakub, Harabiš Jan, Piskoř Josef, Holub Ondřej.
Jak samotná krize ovlivnila dění v klubu? Jak
známo, věnuješ se správcování areálu FC, došlo
v poslední době k nějakým změnám v zázemí?
Soutěže sice byly ukončeny, ale práce v areálu
nikoliv. Ještě před ukončením soutěží byla provedena modernizace a hlavně zvětšení šaten domácích družstev, které již byly kapacitně nedostačující i vzhledem k rostoucímu počtu mládežnických
členů. Totéž čeká kabiny pro hostující družstva
(dle finančních možností). Vzhledem ke „stáří“
budovy to není rozmar, ale nutnost, protože průběžné opravy a „lepení“ jsou neefektivní. Vše bude
tak, jako všude, záležet na financích. Došlo také na
obnovy nátěrů, a to jak na hlavním hřišti, tak na
tréninkovém, kde byla provedena částečná úprava
hrací plochy. Byla provedena první etapa „úklidu“
areálu, druhá bude následovat do zahájení soutěží
tak, abychom vytvořili příjemné prostředí pro naše
i hostující hráče a příznivce.
V jakém stavu je aktuálně travnatá plocha?
Duben byl velmi suchý, jak kritická situace byla
z hlediska zavlažování? Jakou údržbou v poslední
době trávník prošel?
Využili jsme, jako většina klubů, zrušení
soutěží k celkové regeneraci hrací plochy. Fa
Anglický-trávník.cz nabídla všem balíčky zvýhodněných nabídek, která u nás představovala
vertikutaci (vyčesání a prořezání), strojové
podsetí, prosypání štěrkopískem (27 tun) a aertifikaci s vibrací (propíchání do hloubky 10 cm).
Poté jsme provedli nezbytné hnojení. Protože
se s celým povrchem při aertifikaci pohnulo,
muselo být hřiště na měsíc uzavřeno. Od června
je hrací plocha opět připravena na každodenní
zátěž. Z hlediska zavlažování nebyl problém
(vrty stačily dočerpávat), pomohlo také počasí na
konci května, které pošetřilo zavlažovací systém,
a doufáme, že také léto bude srážkově přívětivé.
Zhruba v půlce května došlo k uvolnění některých opatření, které dovolily začít se sportováním
ve venkovním prostředí. Klub toho využil a začal
s tréninkovými jednotkami. Můžeš nastínit aktuální stav? Jaká je účast na trénincích? A také
jakým způsobem restrikce ovlivňují tréninky?

Rozhovor,autor Lukáš Němec

Po uvolnění opatření začaly s tréninkem
všechny kategorie. Vše se řídí pokyny vlády, tedy
bez přístupu do kabin a sprch, družstva trénují
odděleně ve skupinách, přípravky a dorost již
mají odehrány přátelské zápasy. Je k dispozici
dezinfekce. Účast na trénincích je potěšující,
protože dle informací z některých klubů, nemalý
počet kluků a holek úplně skončil. K tomu u nás
nedošlo. Jen u mužů nejsme s účastí spokojeni,
ale věříme v nápravu.
Jak bys celkově zhodnotil situaci v jednotlivých
kategoriích? Kde má klub rezervy, kde naopak
vidíš optimismus?
Optimisty být musíme, jinak bychom to
nemohli dělat. Nejlepší situace je tradičně u těch
nejmenších, postupně s věkem se to zhoršuje,
ale to je celospolečenský jev. Musíme udělat vše
pro to, abychom mládež udrželi v tom zápalu
a nadšení z pohybu dlouhodobě. A hlavně, aby
sport dělali, protože je to baví, a ne z donucení.
Zároveň by se měli naučit zodpovědnosti a úctě
ke kolektivu, klubu a vytvořit partu, kde se
všichni navzájem respektují.
Co má klub v letošním roce ještě v plánu z hlediska zázemí a zkvalitnění celého areálu?
Rádi bychom opravili hlavní vstup do budovy,
přilehlá schodiště, izolaci budovy a rozšířili
chodník k zábradlí. Zpracovali jsme projekt,
máme cenové nabídky, vše je však finančně
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sportu. S hodnocením bych počkal, až se ta
podpora naplno rozběhne.
Dlouhodobě se věnuješ trénování mládeže,
sleduješ jejich vývoj. Co, popř. kdo ti dělá největší
radost? Vidíš u nás mezi dětmi nějakého „nového
Radomíra Chýlka“, který má šanci se prosadit ve
velkém profesionálním fotbale, jako se to povedlo
tobě? Co je potřeba k tomu, aby se k takovým
úspěchům alespoň přiblížili?
Věřím, že po mě nechceš jména, na to je
brzy. Můžu to rozdělit na ty, kteří jsou pohybově
a fotbalově talentovanější (máme), na ty, kteří
tolik toho talentu nemají, ale mají snahu na sobě
pracovat (máme), dále na ty, které fotbal prostě
baví (máme) a na ty, kteří to berou jako „buďte
rádi, že jsem přišel“ (i takové máme). Vše je
závislé na tom, jaký přístup kluci mají, ale také
jakou mají podporu od rodičů. Největší radost mi
ale dělá, když se kluci při tréninku snaží, baví je
to a při zápasech mají v hledišti podporu rodičů,
dědečků a babiček.
Věřím, že je fotbal nepřestane bavit a nebudou
nám v dorostu končit, tak jak je to v posledním
období zvykem. Potom bude mít naše snažení
smysl. A šance na úspěch? Každý má šanci, ale
musí si uvědomit, že talent je jen zlomek úspěchu. Musí mít touhu neustále na sobě pracovat,
mít snahu se zlepšovat. Samozřejmě potřebují
taky trochu toho štěstí, ale co je nejdůležitější,
musí mít z fotbalu skutečně radost.

náročné. Jelikož jsme nezisková organizace,
musíme spoléhat na dotační programy, které
jsou takřka ze sta procent neinvestiční, musíme
jako většina klubů, spoléhat na spolupráci s obcí.
Jak si klub stojí z hlediska hospodaření? Rozpočty se každý rok pohybují ve statisících korun.
Jak náročné je shánět prostředky pro samotný
chod spolku? Kdo se na příjmech nejvíce podílí?
Myslím, že když si většina občanů přečte, že
rozpočet malého vesnického klubu se pohybuje
ve statisících Kč, tak si řekne, za co jsou vynaloženy? Nebýt „u toho“, taky bych se divil. Největší
položkou je údržba a provoz areálu (včetně energií), který je v majetku klubu. Zajištění soutěží,
tréninkové a zápasové vybavení a pomůcky,
doprava, zimní pronájem tělocvičen, startovné
na turnajích, administrativní poplatky, údržba
hřiště. To jsou jen ty nejdůležitější položky.
V žádném případě u nás hráči nejsou finančně
ohodnoceni. Hrají, jak se říká: „za klobásu
a pivo“. Finanční podpory se nám dostává od
obce, za což patří vedení obce velké poděkování,
MŠMT ČR, poslední dva roky začal podporovat
sport Moravskoslezský kraj, ČUS, MAS Pobeskydí. Zbytek jsou členské příspěvky a drobné
dary od příznivců klubu.
V letošním roce začala aktivně fungovat nově
vzniklá Národní sportovní agentura. Myslíš si, že
to bude ku prospěchu pro nejmenší spolky?
Myšlenka a účel – zaměření vypadá povzbudivě. Jde o to, jak to bude fungovat v reálu, a jestli
prostředky doputují do avizovaných spodních
pater. Šlo by konečně o investiční podporu

Martin Krpec

Smart ranch - jeden ranč, spousta možností vyžití
Už čtrnáctým rokem nabízí Smart ranch
v Kozlovicích spoustu aktivit souvisejících
s jezdectvím. Předně se ranč zaměřuje na výcvik
a ustájení koní, jízdy na koni a kurzy westernového ježdění. V neposlední řadě se také zabývá
chovem a prodejem vlastních koní.
Láká vás nebo vaše děti jízda na koni? Chcete
překvapit sportovně založeného člověka originálním dárkem? Nebo jen máte rádi zvířata
a přírodu, a hledáte nové místo, kam vyrazit?
Tak hurá na Smart ranch...

Každodenní rozcvička
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Kromě těchto aktivit probíhá
na ranči každoročně mnoho
akcí. V neposlední řadě třeba
Mistrovství České republiky
v reiningu, což je jedna z disciplín westernového stylu ježdění,
či zkoušky jezdců. Na tyto akce
má přístup široká veřejnost.
Člověk se tak může z pozice
diváka dozvědět více o reiningu,
potkat se s příznivci koní nebo
jen strávit volný čas nevšedně.
Romantiky pak uspokojí už
pouhá procházka rančem a jeho
okolím, které nabízí výhled na
blízké Beskydy.
Více informací k jednotlivým akcím naleznete
na Facebooku, Twitteru, Instagramu či na webových stránkách www.smartranch.cz.

První letošní závody v hale

Výcvik jízdy na koni zde mohou pod vedením profesionálních jezdců absolvovat dospělí
i děti, a to jak jednorázově, tak dlouhodobě.
Letité zkušenosti školitelů zajišťují individuální
a přátelský přístup ke každému z nich. Vítáni
jsou začátečníci i zkušení jezdci, kteří si chtějí
prohloubit již získané dovednosti. Dobrodružné
duše z řad vašich blízkých či známých pak potěší
třeba dárkový poukaz na jednu nebo více lekcí.
Ranč se pyšní také dlouholetou tradicí letních
příměstských táborů. Děti se během několika dní
důkladně seznámí s chovem koní, s jejich povahou, s jízdou, a především na vlastní kůži zjistí,
co všechno obnáší péče o tato krásná zvířata.
Ráno uklidit stáje, nastlat, nakrmit a vyhřebelcovat koně, osedlat je, zajezdit si, koně umýt,
večer opéct špekáčky při zapadajícím slunci.
Pro mnohé ratolesti vysněné prožití prázdnin!

Markéta Holubová

Podhůří Beskyd poskytuje jedinečné výhledy a pastviny

Letošní přírůstky na ranči, autor Václav Holub
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Mám hlad, mami!, autor Václav Ulčák
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607 175 827

Volejte klidně i o víkendu.

nabídku.

Budeme rádi za každou

v Kozlovicích a okolí.

nebo pozemek

Chceme koupit dům
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Úvodní fotka na
přední straně vždy
tradičně patřila našim vycházejícím
žákům – našim
deváťákům. Jenže
letošní nezvyklá
situace jim vzala
možnost společného fota. Tak jako je
ochudila o slavnostní zakončení školní docházky (rozloučení se školou
a učiteli na školní
zahradě, slavnostní
rozdání vysvědčení
s rautem v obřadní
síni na Fojství, kde
žáky 9. tříd zve již
tradičně pan starosta). O to všechno
přišli. Takže alespoň malé rozloučení takto – uvedené
foto je z loňského
roku, tedy z doby,
kdy ještě byli žáky
osmých tříd. Možná
zde nejsou všichni, v 9. B se změnil
i třídní učitel, ale
to asi není úplně to
nejdůležitější. Jsou
sice starší, ale pořád jsou to žáci naší
školy. Přejme jim
do dalšího života jen to nejlepší, ať se jim splní
aspoň některá přání a ať jejich další život není
spojen jen s rouškou, ale s mnohem příjemnějšími životními událostmi. Chlapci a děvčata,
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život před Vámi je Váš a záleží jen na Vás, co
s ním uděláte!
Hana Ulčáková,
šéfredaktorka
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