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Tak tady jsi doma, foto Petr Adámek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
trochu jsem se podíval do historie a zjistil
jsem, že tento článek je v pořadí asi padesátý,
který jako úvod Zpravodaje píši. Skladba článku
je vždy v podstatě stejná – co jsme udělali, co
jsme neudělali, co plánujeme, co nás trápí …
I když si dávám na obsahu textu dost záležet,
vždy si říkám, jestli to vůbec někdo čte a jestli
Vás to zajímá. Mé pochybnosti vyplývají z toho,
že ať se snažím popsat skutečnosti sebelíp

a poskytovat informací sebevíce (Zpravodaj,
web obce, facebook, besedy), tak se mnohokrát
potkám s lidmi, kteří jsou naprosto neinformováni a raději se uchylují k informacím typu
„jedna paní povídala“.
Není samozřejmě povinností nikoho, aby
se zajímal o dění v obci, ale pak může nastat
docela velký problém (překvapení), když někdo
něco potřebuje – a ono to třeba nejde. Vím, že
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – červen 2015.
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informací je v současném světě tolik, že se v tom
člověk ani neumí vyznat, ale platí známé přísloví
– košile bližší než kabát, z čehož vyplývá, že by
se člověk měl zajímat především o dění doma,
v naší obci. Proto se Vás i toto číslo Zpravodaje
pokusí informovat a přiblížit dění u nás.
Zastupitelstvo na svém posledním jednání
mimo jiné schválilo rozpočet obce na tento
rok. Rozpočet je otištěn uvnitř Zpravodaje.
Nechci se opakovat, ale znovu musím připomenout, že naším hlavním úkolem je finančně
velice náročný projekt rozšíření základní
a mateřské školy. Na tuto stavbu bylo vydáno
stavební povolení a dokončuje se realizační
dokumentace. Jak jsem psal minule, zdá se,
že evropské dotace (o kterých se stále mluví)
budou podporovat výstavbu základních škol,
školek jen omezeně a ještě není ani jasné kdy
a kolik poskytnou. Rozum mi to nebere, ale
budeme se s tím muset nějak „poprat“. Tato
nejistota ovlivnila i náš rozpočet. I když máme
na rezervách více jak 20 mil. Kč, neodvažujeme
se pouštět do dalších větších projektů, protože
nevíme, co bude. Ale i přesto rozpočet počítá
mimo běžný provoz s následujícími akcemi:
- dokončení obnovy vodovodu na Malé Straně
po benzínovou pumpu (cca 500 tis. Kč)
- celoplošná oprava místní komunikace Malá
Strana směr dolní konec (cca 4 mil. Kč)
- rekonstrukce WC, šaten a chodeb ve školce
(cca 3 mil. Kč) – podána žádost o dotaci
- řešení dopravní situace před školou (radary,
dopravní značení)
- dokončení dětského dopravního hřiště
- rekonstrukce autobusové zastávky Kozlovice
Jednota (na horním konci)
- rekonstrukce kanceláří a I.NP na obecním
úřadě
- nákup nákladního automobilu a dalších
kompostérů pro občany (cca 3 mil Kč) – jen
v případě dotace, která může činit až 95%
- dokončení PD na přístavbu školy a chodníků
na horním konci
- dotace na provoz bezplatné MHD (cca
500 tis. Kč)
- dotace spolkům a financování kulturních akcí
(Dětský den, Obecní slavnost, Souznění,
vánoční strom)

naplánujeme více, než se dá stihnout. Počasí,
různé průtahy se schvalováním a další nepředvídatelné okolnosti s tím mohou zamíchat.
Z druhé strany zase můžu napsat, že jsme
nakonec vždy vše udělali, i když třeba se
zpožděním.
Nově zvolené zastupitelstvo se k dnešnímu
dni sešlo třikrát a zdá se, že atmosféra jednání
je dobrá a všichni mají vůli dělat pro Kozlovice
to nejlepší. Ještě Vám chci znovu připomenout,
že všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná.
Jak jsem avizoval, od února se znovu
rozběhnul provoz naší lékárny. Věřím, že bude
fungovat, jak má – ke spokojenosti všech. Bližší
informace naleznete uvnitř Zpravodaje.
Koncem roku jsem se sešel s vedoucími
dětských kolektivů, které obec každoročně
symbolicky odměňuje částkou 2 tis. Kč. Touto
cestou jim chci ještě jednou za jejich práci
poděkovat. Ještě více by je asi potěšilo, kdybyste
jim poděkovali Vy (rodiče), jejichž děti do spolků
a kroužků chodí. Je pro mě docela nepochopitelné, když rodiče kolikrát vedoucího vůbec
neznají. Ale to je samozřejmě každého věc.
Jedno číslo, které ze setkání vzešlo – kroužky
a spolky navštěvuje cca 500 dětí. To je počet
obrovský, ale je dán tím, že některé děti jsou
organizovány ve více spolcích. Stále častěji
si uvědomuji, že platí „kdo si hraje, nezlobí“
a i díky těmto spolkům a jejich vedoucím není
v Kozlovicích tolik problémů jako jinde. Jen
tak dále.
Obecně je spolková činnost v obci na vysoké
úrovni. Dlouhodobě (v některých případech více
jak 100 let) funguje u nás víc jak 20 spolků. Tím
jsme docela výjimeční. Čím to?
Letošní zima, i když nebyla nikterak
extrémní, se nám docela prodražila, co se týká
údržby místních komunikací a chodníků. Sníh
několikrát napadnul, přimrznul a stál a bylo
potřeba především hodně posypu, který nyní
zase budeme muset pro změnu uklidit. Otázka je
kdy, abychom to nemuseli dělat dvakrát. Počasí
si s námi umí někdy „hezky pohrát“. Čištění
máme objednané na předvelikonoční týden.
Minule jsem Vás informoval o budoucí
možnosti získat bezplatně kompostér. Tato
možnost nastala. Bližší informace najdete na
dalších stránkách, vč. žádosti (vložený lístek).

Jedna věc je plán, druhá věc je skutečnost.
Nikdy jsem se netajil tím, že v podstatě vždy

Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
2

číslo 1  březen 2015

Pes v útulku – výzva!
Už více jak půl roku máme
v psím útulku v Sedlištích pejska
nalezeného na našem území.
Obec je ze zákona povinna se
o takové zvíře postarat. Jeho
ustájení obec stojí cca 4 tis. Kč
měsíčně!
Tut o i nfor mac i js m e ji ž
několikrát zveřejnili na našem
webu i facebooku, ale bohužel
nikdo prozatím nereagoval.
Pomozte! Tomu, kdo si pejska
vezme, nabízíme „doživotní“
prominutí poplatku za tohoto

Pes v útulku, foto archiv obce

psa. Bližší informace na OÚ
(pan Tobola - 728 733 931 nebo
558 697 205).
Předem děkujeme.
Pozn . : Ž á d á m e v š e c h n y
majitele psů, aby svým čtyřnohým
přátelům dali registrační
známku, kterou obdrželi. Kdo
známku ztratil, dostane na OÚ
novou. Téměř každý týden řešíme
neřešitelné – zaběhlého psa bez
známky. Proč? Je to fakt takový
problém, dát psovi na obojek
známku?

Chcete si bezplatně pořídit kompostér?
neobdržel nebo ji ztratil, ať se zastaví na OÚ
a vyplní ji tam. Budou přijímány jen tyto
originální žádosti s podpisem žadatele. Žádost
je potřeba doručit do 15. 4. 2015. Požádat je
možné pouze o jeden kus/rodina.
Pokud bude žádostí více jak kompostérů,
tj. 170 – budeme losovat. Žádné pořadí se
nedělá a je jedno, kdy v době do 15. 4. žádost
dodáte.
Ti, na které se nedostane,
budou (snad) uspokojeni
koncem roku, protože
podáváme ještě jednu žádost
o dotaci, jejímž předmětem
budou zase mj. kompostéry.
Žádáme proto všechny, kteří
mají o kompostér zájem, aby
žádost v každém případě podali
– zjistíme tak, kolik jich ještě
potřebujeme. Předem děkujeme
za součinnost.
Ten, kdo kompostér dostane,
musí s obcí podepsat Smlouvu
o výpůjčce a darování, kde se
zaváže, že po dobu min. 5 let
bude kompostér užívat, nezcizí
ho a musí umožnit kontrolu – to
jsou podmínky dotačního titulu.

Jak jsem Vás informoval v minulém čísle
Zpravodaje, podali jsme žádost o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí pod
názvem Systém odděleného sběru Kozlovice.
Vzhledem k tomu, že jsme byli úspěšní, máme
k dispozici mimo jiné 170 ks kompostérů JRK
Premium o objemu 900 l, které jsou určeny
nám, občanům.

Kompostér, foto archiv obce

Kdo má o kompostér zájem, musí vyplnit
a doručit na OÚ žádost (kancelář č. 1), která je
uvnitř Zpravodaje. Kdo žádost ve Zpravodaji

Starosta obce
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci lednu až březnu oslavili:
paní Danuše Šmiková
pan Zdeněk Zeman
pan Jaromír Tomek
pan Zdeněk Opěla
paní Ludmila Toflová
paní Vlasta Tkáčová
paní Pavla Tkáčová
paní Vlasta Skalová
paní Marta Tkáčová
paní Božena Pavlíčková
paní Marta Tabašková

80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let		
81 let
82 let
82 let

paní Marie Jalůvková
paní Anna Nedvědová
paní Ludmila Juřenová
pan Bohumír Zeman
paní Drahomíra Buchtová
pan Oldřich Urbiš
paní Julie Šmiřáková
paní Anna Benová
paní Anežka Harabišová
pan Josef Juřica
paní Libuše Miková

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

paní Marie Papíková
87 let
paní Vlasta Volná
88 let
paní Marie Ulčáková
88 let
paní Naděžda Vašendová 88 let
paní Františka Žabenská 89 let
paní Zdenka Pustková 95 let

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

V měsíci prosinci 2014 až únoru 2015 zemřeli:
ve věku 86 let paní Žofie Škodíková
ve věku 81 let pan Antonín Konvička
ve věku 66 let pan Zdeněk Kocián
ve věku 90 let pan Jan Valenta
ve věku 81 let paní Emilie Boháčová
ve věku 85 let paní Olga Blahutová
ve věku 73 let paní Jindřiška Toflová
ve věku 84 let paní Miluše Hladná

ve věku 73 let paní Anežka Vyvialová
ve věku 89 let paní Marie Vyvialová
ve věku 74 let MUDr. Vladimír Blažej

Rodinám vyslovujeme
hlubokou soustrast.
OÚ – Pustková

Od listopadu 2014 do února 2015
se naše obec rozrostla o tyto nové
občánky:

Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2014

Valentina Kocianová
Anna Bednářová
Jakub Vágner
Sofie Nia Odstrčilová
Dominik Klus
Roman Rybář
Matěj Škuta
Rebeka Košařová
Frida Vondrová
Amálie Adamcová

Osoby
Muži
Ženy
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

Rodičům přejeme při jejich
výchově hodně radosti a trpělivosti
a dětem hodně štěstí do života.
Přivítání nových občánků do svazku
Obce Kozlovice se uskuteční v pátek
15. května v 16.30 hod. v sále OÚ.
OÚ - Pustková

Celkem
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Průměrný
věk
212
40,11
100
39,06
112
41,12
32
17
15

Kozlovice Měrkovice

2 997
1 474
1 523
492
246
246

2 785
1 374
1 411
460
229
231

83
46
37

79
43
36

4
3
1

1 742
880
862

1 609
817
792

133
63
70

680
302
378

637
285
352

43
17
26
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Nejčastěji vyskytovaná
příjmení v obci

Přehled změn v roce 2014
Počet narozených			32
- chlapci				15
- dívky				17
Počet zemřelých			33
- muži				21
- ženy				12
Počet přihlášených k trval. pobytu 53
Počet odhlášených			45
Počet sňatků
v matričním obvodu Kozlovice
35
(29 v Kozlovicích, 6 ve Lhotce)
- z toho církevních			
12

Krpec - Krpcová			
Pustka - Pustková
Kocian - Kociánová		
Zeman - Zemanová		
Chýlek - Chýlková		
Žáček - Žáčková		
Tkáč - Tkáčová		
Tabach - Tabachová

113
112
84
63
63
56
54
51

Nejčastěji se v obci
setkáme se jmény

Nejstarší občankou je paní Marie
Strakošová - 100 let,
nejstarším občanem pan Oldřich Tkáč
- 95 let.
OÚ - Pustková

Marie
Jan
Jiří
Petr
Jana

106
87
83
80
73

Statistika dat obyvatel v grafech
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Pavel
Josef
Martin
Ludmila
Tomáš

63
60
55
52
51
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Rozpočet Obce Kozlovice na rok 2015
Rozpočet Obce Kozlovice na rok 2015 - PŘÍJMY
§, položka
Text
1111 Daň z příjmů FO záv. činnost
1112 Daň z př. FO sam. vyděl. čin.
1113 Daň z př. FO z kapitál. výnosů
1121 Daň z př. právnických osob
1122 Daň z př. práv. osob za obec
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí půdy ze ZF
1335 Popl. za odnětí pozemků
1340 Poplatek za komunál. odpad
1341 Poplatek ze psů
1343 Popl. z veřejného prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1351 Odvod z loterií a podobných her
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitosti
4112 Neinvestiční dotace ze SR
4113 Neinvest. přijaté transfery ze stát.fondů
4116 Ostatní neinvest. dotace ze SR
4152 Nein. přijaté transfery od mezinár. inst.
4213 Invest. přijaté transfery ze stát. fondů
4216 Ostatní invest. transfery ze SR
§1032
Podpora ost. produkč. činností LH
§2119
Ostat. záležitosti těžeb. průmyslu
§2143
Cestovní ruch
§2310
Pitná voda
§2321
Odvádění a čištění odpad. vod
§3314
Knihovna Kozlovice
§3319
Záležitosti kultury
§3341
Místní rozhlas
§3349
Záležitosti sdělovacích prostř.
§3412
Sportovní zařízení obce
§3519
Zdravotnictví
§3612
Bytové hospodářství
§3613
Nebytové hospodářství
§3632
Pohřebnictví
§3639
Komunální služby a úz. rozvoj
§3722
Sběr a svoz komunál. odpadu
§3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
§3725
Využívání a zneškod. kom. odpadu
§3739
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
§6171
Činnost místní správy
§6310
Př. z úroků a ost. nedaň. příjmy
§6409
Neidentifikované příjmy
PŘÍJMY CELKEM
8115 Přebytek hospodaření min. let
8124 Splátky dlouhodobého úvěru
8901 Operace z peněž. účtů
PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ
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Rozpočet v tis. Kč
6 200,00
850,00
700,00
7 000,00
1 350,00
13 800,00
5,00
2,00
1 450,00
36,00
40,00
6,00
10,00
100,00
80,00
975,00
865,60
25,30
850,00
148,00
13,50
229,50
400,00
25,00
25,00
2 200,00
1 400,00
9,00
60,00
10,00
10,00
280,00
160,00
370,00
240,00
80,00
600,00
300,00
20,00
500,00
71,40
95,00
190,00
41 781,30
23 551,80
-6 400,00
0,00
58 933,10

číslo 1  březen 2015
Rozpočet Obce Kozlovice na rok 2015 - VÝDAJE
paragraf
Text
1032 Podpora ost. produkč. činností LH
2141 Vnitřní obchod, internet
2143 Cestovní ruch
2212 Silnice
2219 Záležitosti pozem. komunikací
2221 Provoz veřejné silnič. dopravy
2223 Bezpečnost silničního provozu
2310 Pitná voda
2310 Obnova vodovodu
2321 Odvádění a čištění odpad. vod
3113 Základní škola - provoz
3113 Základní škola - investice
3114 Speciální základní školy
3311 Divadelní činnost
3314 Knihovna Kozlovice
3319 Záležitosti kultury
3326 Zachování, pořízení a obnova památek
3330 Činnost registrovaných církví
3349 Záležitosti sdělovacích prostř.
3399 Občanská komise
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a ml
3429 Ostatní zájmová činnost
3519 Zdravotnictví
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a úz. rozvoj
3721 Sběr a svoz nebezp. odpadu
3722 Sběr a svoz komunál. odpadu
3725 Využívání a zneškod. kom. odpadu
3726 Využívání a zneškod. ostatního odpadu
3728 Monitoring nakládání s odpady
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745 Veřejná zeleň
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba
4357 Domovy důchodců
4359 Klub důchodců
5212 Ochrana obyvatelstva
5269 Ostatní správa v oblasti hospář. opatř.
5512 Požární ochrana Kozlovice
5512 Požární ochrana Měrkovice
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné př. a výdaje z fin. operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6399 Daň z př. práv. osob za obec
6399 Vratky+ DPH (za rok 2014)
6402 Finanční vypořádání min. let
VÝDAJE CELKEM
6409 Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM vč. REZERVY
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Rozpočet v tis. Kč
400,00
450,00
120,00
4 500,00
500,00
600,00
150,00
1 600,00
1 000,00
1 200,00
3 200,00
4 000,00
20,00
20,00
350,00
650,00
50,00
150,00
150,00
170,00
650,00
400,00
400,00
30,00
150,00
300,00
1 600,00
670,00
350,00
900,00
12,00
2 100,00
7,00
670,00
8,00
400,00
400,00
50,00
30,00
50,00
10,00
10,00
350,00
30,00
1 800,00
5 200,00
50,00
121,00
1 350,00
500,00
53,80
37 931,80
21 001,30
58 933,10
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Dotace obce - informace o vyhlášeném programu
Rada obce schválila Program na podporu
spolkové činnosti v Obci Kozlovice - aktivit
v oblasti sportu, kultury a využití volného
času na rok 2015. Tyto prostředky velmi
významně podporují činnost našich spolků
a organizací.
Všechny potřebné dokumenty a informace
naleznete v elektronické podobě na webových

stránkách obce www.kozlovice.cz pod odkazem:
Spolky, organizace/Dotace/Dokumenty.
Informace podáme rovněž e-mailem, telefonicky
nebo ústně.
Žádáme Vás o dodržení pravidel a termínů.
V opačném případě nemůže bý t dotace
schválená. Děkujeme.
Starosta obce

Počty dětí do 15 let v organizacích a kroužcích
Včelaři
Slavík
Valášek
FC
Volejbal

12
10
50
40
13

Ping pong
Skauti
Hasiči
SPV
Florbal

13
45
23
35
25

Kroužky ZŠ
Kroužky MŠ
Celkem

207
29
502

Platební kalendář místních poplatků
B. Vodné za rok 2014 v sazbě 23,- Kč/m 3
nejpozději do 31. května 2015
C. Stočné účtované občanům 2× ročně fakturou
vystavenou OÚ Kozlovice
datum splatnosti uveden na faktuře

A. Poplatky podle místní vyhlášky jsou splatné
takto:
1) místní poplatek za psa nejpozději do
31. března 2015
2) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálního odpadu
1. splátka do 30. dubna 2015
2. splátka nebo celá částka do 31. října
2015

Věříme, že všichni občané zaplatí své
závazky včas a ve správné výši.
OÚ Kozlovice

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že
v sobotu 4. dubna 2015 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť speciálním
automobilem.
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.
Komplet ní – nerozebr ané 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 nebezpečného odpadu, ale odevzdávají
se ve sběrném dvoře formou zpětného
odběru elektrozařízení, které zajišťuje obec
prostřednictvím firem ASEKOL, EKOLAMP
a ELEKTROWIN.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u bývalých garáží ČSAD		
07.30 – 07.40 hod.
Horní konec u bývalého obchodu		
07.45 – 07.55 hod.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku č. p. 153, p. Uhrová
08.00 – 08.10 hod.
8
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U čekárny ČSAD „U Váhy“			
08.15 – 08.25 hod.
Kozlovice u hasičárny			
08.30 – 08.40 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku
č. p. 405, paní Pešlová
08.45 – 08.55 hod.
U bývalého sklenářství			
09.05 – 09.15 hod.

Restaurace „Ve Dvoře „			
09.20 – 09.30 hod.
U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí)
09.40 – 09.50 hod.
Měrkovice u hasičárny			
10.00 - 10.10 hod.
Střed obce - obecní zařízení /„Vlčkova stodola“/
10.20 - 10.30 hod.

Sběr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od
úterý 21. dubna 2015 do středy 22. dubna
2015 budou přistaveny kontejnery na sběr
velkoobjemového odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat
hadry, boty, matrace, díly starého nábytku,
koberce apod. Tyto kontejnery nelze využít
pro nebezpečný odpad!

Horní konec u bývalého obchodu
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“ naproti rod. domku
č. p. 405, paní Pešlová
U bývalého sklenářství
U restaurace „Ve Dvoře“
U pana Pudila, č. p. 136 – prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny

Kontejnery pro sběr velkoobjemového 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

OÚ Kozlovice

Částečná revize katastru nemovitostí

k obnově katastrálního operátu, přepracováním souboru
geodetických informací do digitální podoby na území Kozlovic
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich
pomocní pracov níci jsou podle zákona
o zeměměřičství oprávněni po oznámení
vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na
nemovitosti, do staveb vstoupit se souhlasem
jejich vlastníka. Prokazují se služebním
průkazem. Po ukončení zeměměřičské činnosti
jsou povinni uvést nemovitost do původního
stavu. Po předchozím upozornění mohou
na vlastní náklady provádět v nezbytném
rozsahu nutné úpravy terénu, např. oklešťovat
a odstraňovat překážející porosty.
Vlastník nemovitosti nebo její oprávněný
uživatel je povinen strpět umístění měřičských
značek na nemovitosti a dbát, aby nedošlo k jejich
poškození nebo zničení. Poškození značky je
porušením pořádku, s možností následné pokuty.

Na celém území ČR se postupně provádí
převod kat astrálních map do dig it ální
(počítačové) podoby. Dne 2. 3. 2015 byla
zahájena částečná revize katastru nemovitostí
i v naší obci. Tato revize potrvá přibližně do
30. 12. 2016.
Katastrální úřad nám zaslal oznámení
obsahující upozornění vlastníkům nemovitostí
a jiných oprávněných na povinnosti vyplývající
z katastrálního zákona. A to zejména zúčastnit
se na výzvu katastrálního úřadu jednání, ohlásit
katastrálnímu úřadu změny údajů katastru,
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů
ode dne jejich vzniku, a také na výzvu úřadu
předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny
pro zápis do katastru.
Jednání se zaměstnanci katastrálního
úřadu bude v době revize možné u paní Jarmily
Semenské, a to po předchozí domluvě na
tel. čísle 558 604 038.

OÚ - Tobolová
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Skončení platnosti občanského průkazu
- kdy a kde podat žádost?
Žádosti je možné podat nejdříve 60 dnů
(ideálně 30 dnů) před skončením platnosti,
a to na Magistrátu města Frýdku-Místku
(Místek u bývalého stanoviště autobusů).
S sebou je potřeba vzít občanský průkaz,
v případě ztráty nebo odcizení rodný list.
Fotografii není třeba, na nový občanský průkaz
se fotí při vyřízení přímo v kabince.
V případě vydání prvního občanského
průkazu v 15 letech je nutno podat žádost
nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby
občanský průkaz byl vydán bez správního
poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení
15 let věku tak, aby se občan nedopustil
přestupku.
Občané se zdravotními potížemi, kteří
nemohou osobně navštívit úřad ve FrýdkuMístku mohou požádat o v ydání nového

občanského průkazu přímo doma nebo
v zařízení, kde se toho času občan nachází (bez
ohledu na adresu místa jeho trvalého pobytu).
V případě zájmu o takovou službu volejte na tel.
558 609 455 nebo 558 609 458.
Také je možné, aby občané využili možnosti
objednávek na úterky a pátky v době od 8:00
do 13:00 hod., a to telefonicky na výše uvedená
čísla (jedná se o provizorní řešení k odbavení
těch klientů, kteří nechtějí nebo nemohou čekat
v úřední dny).
Úřední hodiny
pro vyřízení občanského průkazu:
pondělí a středa 7:30 - 11:30; 12:15 - 17:00 hod.
čtvrtek 7:30 - 11:30; 12:15 - 15.00 hod.
OÚ Kozlovice

Doporučení vlastníkům lesa
nemají zalesněné holiny. Ze zákona musí být
holina zalesněna do dvou let od jejího vzniku.
Pokud tak vlastník v této lhůtě neučiní,
pak ztrácí nárok na dotaci, a vystavuje se
zbytečně sankcím.

Chtěl bych Vás v krátkosti seznámit se
dvěma záležitostmi, které se bezpodmínečně
vztahují k Vašim lesům.
1) V minulém roce byly vydány nové lesní
hospodářské osnov y, jejichž účinnost
je stanovena na dobu od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2023. Separát této osnovy si může
každý z Vás vyzvednout, a to na této adrese:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor
ž i vot n í h o pr o s t ř e d í a z e m ě d ě l s t v í ,
Palackého 115, Frýdek-Místek (u bývalého
autobusového nádraží). Osnov y Vám
bezplatně vydá Ing. Gongol nebo p. Krobot.

POZOR ZMÉNA!!! V tomto roce se musí
v prvé řadě o dotaci požádat, a až poté se
mohou začít provádět práce, které souvisí
s předmětem dotace. Finanční prostředky
jsou omezené, takže doporučuji s vypsáním
žádosti neotálet. Po ukončení prací pak ještě
musí vlastník lesa, ve lhůtě do jednoho měsíce,
podat na krajský úřad vyúčtování realizace
předmětu dotace. Zvláště upozorňuji ty
vlastníky lesa, kteří ve své lesní hospodářské
osnově mají taxovanou holinu, aby ji v tomto
roce zalesnili.

Lesní hospodářské osnovy jsou důležitým
vodítkem při plánování hospodaření ve Vašem
lese. Například je v nich určena maximální výše
těžby, popisuje jednotlivé porosty, součástí je
i mapa, vymezuje Vaše povinnosti, atd.

Výše uvedená doporučení se týkají vlastníků,
kteří mají lesy na těchto katastrálních územích:
Fryčovice, Chlebovice, Kozlovice, Lhotka
u F-M, Měrkov ice, Myslík, Palkov ice,
Rychaltice, Sklenov.

2) Dotace se v tomto roce týkají stejných
dotačních titulů jako v letech minulých.
Jedná se o finanční příspěvky na zalesňování,
zajištění porostu, přirozenou obnovu,
prořezávky a probírky do 40-ti let věku.
Apeluji zvláště na vlastníky, kteří ještě

Odborný lesní hospodář, Ing. Tomáš Svoboda
Mobil: 603 867 494
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Zpráva velitele výjezdové jednotky
Rok 2015 jsme jako předchozí roky začali
pravidelným školením jednotky. Osnovy na
tato školení každoročně aktualizuje a rozesílá
Generální Ředitelství HZS ČR. Dále členové
absolvovali zdravotní prohlídku, školení
řidičů, výcvik v dýchacích přístrojích.

HZS MSK obdržel od Moravskoslezského
kraje vybavení v hodnotě 1.725.829 korun,
JSDH obcí vybavení za 10.735.389 korun,
Krajské ředitelství policie MSK samonafukovací
stan s příslušenst vím za 61.000 korun.
Naše jednotka dostala vozidlovou digitální
radiostanici Matra.
V letošním roce naše jednotka v yjela
ke dvěma událostem. Jednalo se o požáry
sa zí v komínech. Více o v ý je zdech na
www.hasicikozlovice.cz.
Pavlát T., velitel JSDH Kozlovice

V prosinci loňského roku jsme se zúčastnili
předávání technických prostředků, které
zakoupil Moravskoslezsk ý kraj a předal
Hasičskému Záchrannému Sboru MSK, JSDH
obcí a Krajskému ředitelství policie MSK.

Informace z knihovny
Je potěšující, že naše knihovna se těší stále
většímu zájmu čtenářů a je navštěvovaným
místem obce nejen občany našimi, ale také se zde
zastaví mnoho turistů, kteří navštíví naši obec.
Celkem v roce 2014 naši knihovnu navštívilo
5 029 lidí, což je opět více než v loňském roce,
a také víc, než obyvatelů Kozlovic. Vypůjčeno
bylo 13 429 titulů. Jen pro srovnání, v roce 2008
navštívilo knihovnu 1 042 lidí. Knihovní fond
byl obohacen 516 novými tituly, a to jak z našeho
knihovního fondu, tak i z regionálního, takže
v současné době máme 8 195 svazků + výměnný
výpůjční regionální fond, který se obnovuje a je
obohacením knižní nabídky, takže je z čeho
vybírat. Hojně jsou také vypůjčována periodika.
Oproti jiným knihovnám nebyl navýšen
registrační poplatek. Je stejný jako v předchozích
létech - dospělí 50 Kč na jeden rok, děti 20 Kč.
Málokterá knihovna se může chlubit
knihami s věnováním, autogramy, děkovnými
dopisy a darovanými knihami významných
představitelů naší republiky jako naše. Podařilo
se mi získat knihy od bývalého prezidenta
Václava Klause, nynějšího prezidenta Miloše
Zemana, ministra financí Andreje Babiše
a v neposlední řadě i našeho arcibiskupa
Dominika Duky. Všechny tyto tituly jsou
vystaveny k nahlédnutí v knihovně.
Mor avskosle zsk á vě de ck á k nihov na
v Ostravě v ydala publikaci„ K nihov ny
Moravskoslezského kraje v novém“. I naše
knihovna je prezentována v této publikaci
knihoven, protože byla odborníky hodnocena

jako jedna z nejhezčích jak vybaveností, tak
i svým interiérem, příjemným prostředím pro
návštěvníky. Je to hezká reprezentace naší obce.
Publikace je také v knihovně k nahlédnutí.
Každoročně probíhají knihovnické akce.
Nejvýznamnější bylo už tradiční Pasování
prvňáčků dvou 1. tříd na čtenáře knihovny /
Záznam si můžete prohlédnout na kozlovických
internetov ých stránkách Kozlovice.tv. /.
Navštívili nás knihovníci z Indie z Knihoven
Palmových listů. Hojná účast byla na besedách
a přednáškách pořádaných knihovnou.
Rok co rok probíhá soutěž o Nejpilnějšího
čtenáře z řad dospělých i dětí. Také se
vyhodnocují nejčtenější tituly, jak z literatury
pro děti a mládež, tak i literatury pro dospělé.
Nejčtenější tituly v minulém roce:
Dospělí
1. Trůn slunečního boha
vypůjčeno 14×
2. Suši v duši
13×
3. Perlová koruna			
12×
4. Přísaha			
11×
5. Ranhojič			
10×
Děti a mládež
1. Asterix a olympijské hry
vypůjčeno 14×
2. Asterix v Británii		
13×
3. Přízrak z černé věže		
11×
4. O mašince Tomášovi		
9×
5. Deník malého poseroutky
8×
11
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Každoročně je měsíc březen Měsícem
čtenářů, v tomto měsíci budou prezentovány
nové knihy jak naším fondem, tak i fondem
regionálním. Stále prodáváme různé suvenýry
a oděvy s logem obce.

Věřím, že se do knihovny budete i nadále rádi
vracet, těšit se z knih a čtení bude obohacením
vašeho života.
Danuše Holubová, knihovnice

Lékárna Kozlovice
než jsou velcí distributoři. Nakupujeme i od
malých výrobců nebo dovozců. Naše lékárny
jsou součástí sdružení nezávislých soukromých
lékáren Moje lékárna, což umožňuje předkládání
pravidelných akčních nabídek.

Vážení občané Kozlovic a okolí. Na začátku
února jsme otevřeli v Kozlovicích novou
lékárnu. Ta se nachází na tradičním místě,
avšak provozovatel a personál je nový. Máme
osmnáctiletou zkušenost s provozováním
lékárny v malém městě, kterým je Brušperk.
Podnikání v malém městě je blízké podnikání
ve větší obci, kde většinu pacientů, zákazníků
známe. Osobitý přístup, vstřícnost, slušnost
a ochota jsou jedny z mnoha stavebních jednotek,
ze kterých budujeme naši podnikatelskou
činnost. Jsme přesvědčeni, že zkušenosti
z Brušperka zúročíme i v Kozlovicích a staneme
se tak součástí života Vaší obce.
V lékárně držíme široký sortiment, přesto
Vám budeme muset některé přípravky objednat.
Své požadavky nám můžete zatelefonovat nebo
poslat emailem. Ve speciálních případech
dovezeme individuálně objednané léky nebo
objemné inkontinenční pomůcky lidem domů.
Velmi dobrá spolupráce s distribučními
firmami zaručuje dovoz zboží několikrát denně.
Sortiment lékárny je doplňován i z jiných zdrojů

Otevírací doba:
PO, ČT, PÁ
ÚT, ST		

7.30 – 16.00
7.30 – 18.00

Telefon: 558 697 429
P o k u d Vá m t e l e f o n n e z v e d n e m e ,
obsluhujeme pacienta, zavolejte prosím
o 5-10 min později.
e-mail: lkozlovice@seznam.cz
Novinka:
Od 4. 3. 2015 přijímáme platební karty.
Na Vaši návštěvu se těší
kolektiv lékárny Kozlovice.

Připravované kulturní, sportovní a společenské akce
07.05.2015 ... Školní divadlo
09.05.2015 ... Ranč-závody WRC
09.05.2015 ... Férová snídaně v ČR
15.05.2015 ... Vítání občánků
30.05.2015 ... Dětský den
30.05.2015 ... Ranč-kvalifikační závody ČJF
06.06.2015 ... Dětský den-náhradní termín
06.06.2015 ... Ranč- Kozlovice Cup II.
13.06.2015 ... Traktoriáda strojů domácí
výroby
21.06.2015 ... Cimbály na ulici
27.06.2015 ... Mini Cup 2015, 40. ročník
30.06.2015 ... Rozloučení s deváťáky

27.03.2015 ... Talk show Evy Holubové
a Boba Klepla
28.03.2015 ... Talk show Evy Holubové
a Boba Klepla
28.03.2015 ... Ranč-kurz s Ninou Leiner
28.03.2015 ... Zvukově vibrační relaxace
04.04.2015 ... Dymytry jarní tour
08.04.2015 ... Humanitární sbírka
11.04.2015 ... Ranč-zkoušky WRC a ČJF
12.04.2015 ... Ranč - hobby závody
17.04.2015 ... Akce - Fren music
02.05.2015 ... Ranč-kvalifikace ČJF
06.05.2015 ... Školní divadlo
12
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Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte
k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem nebo osobně
navštivte Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz , mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.
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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
jak fungoval KV v minulém období. Konzultoval
se princip kontrol, čím je KV pověřen a čím se
musí řídit atd.
Přítomní se dohodli na dalších termínech
konaní KV, 9. 2., 13. 4., 8. 6. 2015.
Kontrolní výbor na svém druhém jednání,
dne 9. 2. 2015 provedl kontrolu plnění usnesení
rady obce č.11/2014 – 1/2015 a usnesení
ZO č. 5-7/2014. Výbor nemá připomínky
k těmto usnesením. Z diskuze v yplynuly
následující dotazy.

Zápis č. 1-2015 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 5. 3. 2015
v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Omluven: 2 členové
(Bc. Petr Pavlát, Mgr. Lukáš Gola)
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 5 občanů
obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
Starosta podal následující informace:
- Proběhl audit hospodaření obce za rok
2014 s výsledkem A – Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
- Provoz opět zahájila lékárna s nov ým
nájemcem (od února).
- Dokončuje se realizační PD na akci „Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice“. Z dostupných
informací se zdá, že v tomto plánovacím
období nebude výstavba základních škol
vůbec podporována?! Snad IROP bude
podporovat školky. Informace se intenzivně
zjišťují.
- Rada schválila podání žádosti o dotaci do
poslední výzvy Operačního programu Životní
prostředí – oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění
nakládání s odpady za účelem pořízení
nákladního automobilu a kompostérů a do
náhradní výzvy ROP na akci „Stavební
úpravy hygienického zařízení MŠ Kozlovice“.
- Bližší informace viz zápisy rady.
4/2015 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Kontrolní výbor: V zápisech ZO se uvádí
pouze počty hlasů pro/proti/zdržel. Kontrolní
výbor navrhuje, aby u každého hlasování
bylo jmenovitě uvedeno, jak který zastupitel
hlasoval.
Ludvík Konečný: Já osobně s tímto nemám
problém.
Bc. Lenka Nevludová: Já rovněž ne.
Ing. arch Cviček: Obecně není důvod. Když
některý zastupitel u konkrétního bodu požádá,
uvede se do zápisu.
Ing. Josef Klímek: Jednání zastupitelstva jsou
veřejná, každý z občanů se jich může zúčastnit.
Starosta obce: Když někdo ze zastupitelů bude
chtít, uvede se konkrétní jméno u hlasování.
5/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje, aby na
požádání zastupitele bylo v zápise uvedeno,
jak u konkrétního bodu hlasoval.
Hlasování: 10 : 1 : 2
Kontrolní výbor: Mohli by být zastupitelé
(občané) seznámeni s metodikou stanovení
ceny vodného/stočného ? Na zasedání rady
dne 24. 11. 2014 byli členové rady seznámeni
s kalkulací ceny pitné vody. Myslíme si, že
by postup výpočtu měli znát i noví členové
zastupitelstva.
Starosta obce: Stanovení ceny vody jsme
rozebírali už mnohokrát. Kalkulace ceny pitné
vody na následující rok je vždy přílohou zápisu

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Zastupitelstvu obce byly předloženy dva
zápisy Kontrolního výboru - č. 4-2014 a 1-2015.
Na svém prvním jednání ve volebním období
2014-2018 Mgr. Lukáš Gola seznámil přítomné,
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rady, na které se cena vodného stanovuje. Jedná
se o cenu usměrňovanou a státem hlídanou.
Závěrečné vyúčtování vodného se každoročně
zasílá na Ministerstvo zemědělství a zároveň
se vždy zveřejňuje na úřední desce, která je
přístupná všem. To samé platí i o stočném.

2.2 Finanční výbor
Zastupitelstvu obce byl předložen zápis
Finančního výboru č. 01-2015.
Ondřej Eliáš: Provedli jsme analýzu návrhu
rozpočtu obce na rok 2015. Finanční výbor se
seznámil se všemi kapitolami rozpočtu jak na
příjmové, tak na výdajové straně, a doporučuje
rozpočet ke schválení. Dále se finanční výbor
seznámil s inventarizační zprávou za rok 2014
a bere ji na vědomí.
7/2015 – Zastupitelstvo obce bere předložený
zápis Finančního v ýboru a informace
předsedy na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Kontrolní výbor: V případě uvolnění financí
pro místí FC na dofinancování projektu
půjde o klasickou podporu spolků? Tzn. bude
dodržena podmínka dotačního programu 2015,
spoluúčast žadatele min. 30%.
Starosta obce: Dofinancování dotace FC
Kozlovice jsme řešili na prvním zasedání rady
obce dne 26. 1. 2015 usnesením č. 11/2015 – viz
následující výpis:

3. Rozpočet obce na rok 2015
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, dále rozpočet
zohledňuje práce, které jsou v návrhu uvedeny.
-Rozpočet neřeší akci Navýšení kapacita
ZŠ a MŠ Kozlovice (nejsou žádné informace
ohledně dotací). Jsou tam jen prostředky na
dokončení PD a administraci.
- Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce
a byl zaslán finančnímu výboru, který
doporučuje schválení.
- Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
- Starosta požádal ZO o doplnění rozpočtu
o paragraf 5212 - Ochrana obyvatelstva.
Jedná se o povinnou rezervu dle zákona
č.240/2000 Sb., novela č. 118/2011 Sb. §25.
Výše není stanovena. Jsou to prostředky pro
obec v případě krizových stavů.
Paragraf 5269 - Ostatní správa v oblasti
hospodářského opatření, uvedený v návrhu
rozpočtu, zahrnuje možnou pomoc jiným
subjektům v souvislosti s krizovými stavy.
- §3330 Činnost registrovaných církví –
zřejmě nebude (stejně jako vloni čerpán).

Fotbalový klub Kozlovice žádá MŠMT o dotaci
na rekonstrukci vstupu do budovy na hřišti
FC. Spoluúčast žadatele je stanovena na 30%
z celkových uznatelných nákladů. Odhad nákladů
je 350 tisíc, z čehož vyplývá potřebná spoluúčast
ve výši cca 100 tis. Kč. FC obec žádá o pomoc při
krytí této spoluúčasti.
Jedná se o dotační program Státní podpora
sportu pro rok 2015, 133510 - podpora materiálně
technické základny sportu - programové
financování. Název projektu FC je - Rekonstrukce
přístupové plošiny do klubovny, šaten a oprava
části chodníků před budovou.
11/2015 – Rada souhlasí s dofinancováním
spoluúčasti na projektu Rekonstrukce přístupové
plošiny do klubovny, šaten a oprava části chodníků
před budovou FC
Kozlovice maximálně ve výši 50 tis. Kč
v případě získání dotace.
Kontrolní výbor: V zápisech z rady obce je často
odkazováno na různé přílohy zápisu, tyto přílohy
ale nejsou na FTP k dispozici. Možná je tomu
tak z důvodů technických, či ochrany osobních
údajů. Jsou tedy tyto přílohy zastupitelům
k dispozici alespoň k nahlédnutí na OÚ?
Starosta obce: Kompletní zápisy z rady, včetně
příloh jsou na OÚ k dispozici. Vzhledem
k obsáhlosti dokumentace a citlivým osobním
údajům by nebylo vhodné šířit tyto informace
elektronickou cestou.
6/2015 – Zastupitelstvo obce bere předložené
zápisy a informace starosty na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
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Farnost již několik let pracuje a hledá
finanční prostředky na pořízení nových
varhan do našeho kostela. Stávající varhany
nebyly při pořízení nové a jejich stávající stav
je žalostný. Oprava by stála několik set tisíc
a odborníky není doporučena. Nový nástroj
bude stát víc jak 3 mil. Kč a zdá se, že se našel
dárce, který většinu nákladů uhradí. Zbytek
by vyřešila sbírka a dotace obce.
Starosta obce: Položky na výdajové straně
rozpočtu jsou mírně nadsazeny. V případě
překročení rozpočtu, byť jen o pár korun, nám
hrozí nemalá pokuta.
8/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočet Obce Kozlovice na rok 2015 ve výši
58.933.100 Kč – viz příloha zápisu.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje radu
obce schvalováním rozpočtových opatření
do výše 700 tis. Kč v jednotlivém případě
(u jednotlivé položky nebo paragrafu).
Hlasování: 13 : 0 : 0

Zastupitelstvu byla předložena žádost
o směnu pozemků. Žádost podali majitelé
pozemku parc. č. 3014/7 (o výměře 1 312 m2).
Tento pozemek nabízejí obci ke směně za
pozemek parc. č. 3037/28 (o výměře 713 m2),
který je v majetku obce. Jako důvod této žádosti
uvádějí mj. jejich umístění.
Pan V.: Směna pozemků se nám jeví jako
vzájemně výhodná. Námi nabízený pozemek je
o 600 m2 větší a umožnil by obci přístup k obecní
budově č. p. 1009, ve které sídlí místní včelaři.
Starosta obce: Vámi nabízený pozemek neřeší
přístup k budově č. p. 1009 (včelařům), obci by
směna nic nepřinesla.
Václav Holub: Pokud nedojde k propojení
přístupu ke včelařům, nemá smysl o směně
jednat.
Pan V.: Jsme ochotni jednat dál i o dalším
možném propojení. Lidé si nyní zkracují cestu
přes náš pozemek. Ničí tím soukromý majetek.
Starosta obce: Různá jednání se táhnou již
mnoho let. Obec musela zakoupit objekt
Základny na horním konci.
Lenka Nevludová: Jaký máte záměr s tímto
pozemkem?
Pan V.: Chci zachovat současný stav. Kontejner
na hřbitovní odpad i přístup k němu zanecháme.
Vzhledem k ochrannému pásmu hřbitova je
využití pozemku omezeno.
10/2015 – Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s nabízenou směnou pozemku parc. č. 3014/7
ve vlastnictví J. B., K. V., Bc. L. G. a Mgr. G. H.
za pozemek parc. č. 3037/28 ve vlastnictví obce.
Hlasování: 13 : 0 : 0

4. Obecně závazná vyhláška o odpadech
N a z á k l a d ě § 17 o d s t . 2 z á k o n a
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
potřeba vydat Obecně závaznou vyhlášku obce
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území Obce Kozlovice.
Návrh vyhlášky je zpracovaný na základě
vzoru MV ČR.
Pan starosta: Vyšel nový zákon o odpadech,
který je poměrně složitý, proto vydáváme
obecně závaznou vyhlášku.
9/2015 - Na základě § 17 odst. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku 1-2015 Obce Kozlovice
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území Obce Kozlovice s účinností
od 1. 4. 2015.
Hlasování: 13 : 0 : 0

5.2 Žádost o koupi pozemku – pan J.
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
pana J. o informaci, zda je či v budoucnu bude
pozemek parc. č. 2890/4, vodní plocha, k.ú.
Kozlovice o výměře 812 m2 na prodej, případně
za jakou jednotkovou cenu. Pan J. má zájem
o koupi nebo uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na koupi tohoto pozemku.
O tento pozemek měl v minulosti zájem pan
S. Nedošlo však k dohodě o ceně.
Prodejní cena dle schválených pravidel
obce činí 350 Kč/m 2 . Pozemek se nachází
v ochranném pásmu VVN. V takových případech
obec při prodeji cenu snižuje. Pokud budeme
postupovat shodně jako při prodeji panu T.,
bude cena 175 Kč/m2.

5. Prodej a směna pozemků
5.1 Žádost o směnu pozemků – pan B., pan V.,
paní G., paní H.
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Pan starosta: Vzhledem tomu, že o tento
pozemek měl v minulosti zájem i pan S., bude
o záměru vyrozuměn.
11/2015 - Zastupitelstvo obce předběžně
souhlasí se záměrem prodeje pozemku par.
č. 2890/4, vodní plocha o výměře 812 m 2 .
Předběžná cena se stanovuje na 175 Kč/m2.
Hlasování: 13 : 0 : 0

ZO navrhuje variantu s prodejem pozemku
pod chatou a posunutím komunikace
jižním směrem. Pozemek na novou trasu
komunikace bude obci darován. Pan K.nechá
vypracovat geometrický plán. Zároveň bude
přerušené oplocení v úseku, kde protíná
stávající obecní parcelu č. 3927/1.
Hlasování: 13 : 0 : 0

5.3 Žádost o směnu nebo prodej části pozemku
– pan K.
Pan K. v minulosti postavil drobnou stavbu
– chatu, kterou měl řádně povolenou, jako
drobnou stavbu. Nyní zjistil, že chata stojí
částečně na obecním pozemku parc. č. 3927/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, a chce tuto
situaci řešit. Celý pozemek je oplocený – vč.
naší parcely.
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
o směnu nebo prodej části pozemku parc.
č. 3927/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
k. ú. Kozlovice v majetku obce. Pan K. přiložil
k žádosti 2 snímky zaměření, vyhotovené
geodetem Ing. K. K. a navrhuje dvě varianty
řešení.
Varianta č. 1 – odkup části pozemku parc.
č. 3927/1 od Obce Kozlovice.
Varianta č. 2 – směna části pozemku parc.
č. 388 a části pozemku 240/1 za část pozemku
parc. č. 3927/1.(p. K. by nejdřív odkoupil část
pozemku 240/1 od p. R. T., až poté by požádal
o směnu těchto dvou částí pozemků za pozemek
parc. č. 3927/1 ve vlastnictví obce).
Bližší podklady viz příloha zápisu.

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
darovací - MSK
V souvislosti s přípravou projektu výstavby
chodníků na horním konci nám byla předložena
smlouva o budoucí smlouvě darovací, kde
obdarovaným bude Obec Kozlovice a dárcem
MSK. Část chodníku bude ležet na pozemcích
MSK a ten tyto části pozemků standardně
daruje jako nepotřebný majetek. Jedná se
o části pozemků parcela č. 3969/4 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), parcela č. 4109/2
(ostatní plocha, silnice), vše v katastrálním
území Kozlovice.
13/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený náv rh o uzav ření budoucí
smlouv y darovací č. FM/1/i /2015/Ch
mezi Obcí Kozlovice jako obdarovaným
a Moravskoslezským krajem jako dárcem
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: 13 : 0 : 0
7. Žádosti o změnu ÚP
7.1 Žádosti o změnu územního plánu
Zastupitelstvu obce byly předloženy žádosti
o změnu územního plánu: pan G., pan H.,
paní Ch.
14/2015 - Do doby revize (změny) územního
plánu obce se zastupitelstvo k žádostem
nebude vyjadřovat.
Hlasování: 11 : 0 : 2

Pan starosta: Obec cesty neprodává, byť nejsou
v terénu znatelné. Ani jedna z navrhovaných
variant není pro obec dobrá. Navrhujeme
toto řešení: Prodat panu K. část pozemku
parc. č. 3927/1 pod jeho domkem, posunout
komunikaci jižním směrem tak, aby mezi ní
a domkem zůstal dostatečný prostor. Pozemek
na novou trasu komunikace budeme požadovat
od p. K. darem. Zároveň náklady na pořízení
geometrického plánu ponese p. K.
Ing. arch. Václav Cviček – Takové řešení je
možné, ale požadovat odstranění plotu v místě
komunikace.
12/2015 – Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s návrhy pana K. na směnu nebo prodej
části pozemku parc. č 3927/1, k.ú. Kozlovice.

7.2 Beach volejbalové hřiště
Na základě společných schůzek s vedoucími
spolků v obci i dalšími občany je značný zájem
o vybudování beach volejbalového hřiště. Toto
hřiště by mělo splňovat potřebné parametry,
aby se na něm případně daly pořádat turnaje.
Bylo by velice vhodné (nutné), aby u hřiště
byly sprchy, záchody, možnost parkování a ev.
možnost občerstvení. Stavba takového hřiště
vyžaduje vypracování PD a vyřízení územního
rozhodnutí.
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7.3 Diskuze
Václav Holub: Jak to vypadá s kontejnerovým
hnízdem ve dvoře? Navrhuji upravit hnízdo
i jeho okolí.
Starosta obce: Po vyhotovení geometrického
plánu se zjistilo, že pozemek pod kontejnery není
obecní, patří několika majitelům. Bude nutno je
oslovit a provést výkup pozemku.
Občan: Jak je sledována (evidována) pracovní
doba zaměstnanců OÚ?
Starosta obce: V první řadě je potřeba rozlišit
zaměstnance – úředníky, pracovníky rychlé roty
a starostu a místostarostu.
Úře dníc i a pr ac ov níc i r ych lé rot y js ou
zaměstnanci, kde zaměstnavatelem je obecní
úřad a vztahuje se na ně zákoník práce se
vším všudy. Tedy pracovní týden 40 hodin.
Pozor, u úředníků se to neshoduje s úředními
hodinami. Nad tento rámec jsou většinou
všichni zaměstnanci na telefonu. Při jakýchkoliv
k r i zov ých st avech nebo por uchách jsou
starostovi k dispozici vždy. Pracovní dobu
těchto zaměstnanců eviduje a kontroluje starosta
a místostarosta.
Starosta a místostarosta nejsou zaměstnanci
obecního úřadu a nevztahuje se na ně zákoník
práce. Jsou tzv. uvolněnými zastupiteli. Nemají
definovanou žádnou pracovní dobu a jsou „ve
službě“ stále (obrazně 24 hodin denně, 365
dní v roce). Jsou mimo jiné součásti krizového
systému, jsou kdykoliv k dispozici policii,
hasičům, záchrance, plynařům, ČEZu..., řeší
různé havárie (které si čas nevybírají), jsou
k dispozici občanům víceméně kdykoliv (např. na
různých kulturních, sportovních a společenských
akcích, ale třeba i na ulici). Reprezentují obec
„navenek“, takže se zúčastňují různých akcí (i
několikadenních). Takže pracovní doba starosty
a místostarosty se neeviduje nijak – nedělají si
čárky za odpracovaných 8 hodin, ani si nepíší
žádné přesčasy.

Obec vhodný pozemek, k ter ý by t y to
požadavky splňoval, nevlastní a rovněž by bylo
vhodné, aby obec nemusela toto hřiště spravovat.
Nabízí se možnost využít nabídky vlastníka
pozemků bývalého koupaliště pana K. P., který je
ochoten toto hřiště vybudovat a provozovat. Tento
areál splňuje všechny potřebné požadavky. Byla
předložena předběžná kalkulace – rozpočet, kde
celková cena činí cca 250 tis. Kč bez DPH.
Starosta obce: Jelikož jsme obcí s dlouholetou
tradicí volejbalu, byl jsem mnohokrát osloven,
zda obec nehodlá vybudovat hřiště pro beach
volejbal. Dlouho jsme zvažovali a hledali místo
vhodné pro tuto aktivitu. Pan P. nám nabídl
svůj areál koupaliště, který se nám zdá ideální.
Disponuje přístupem a parkovacími plochami, WC
i sprchami. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
finančně náročnou, bude potřeba finanční dotace.
Navrhuji jednorázovou dotaci mezi 40ti až 50-ti procenty z celkové ceny, při nižší
ceně realizace adekvátně méně. Zároveň bude
dobré omezit maximální částku. Udržitelnost
projektu by byla min. 5 let (stejná podmínka jako
EÚ) s možností kontroly a závazkem způsobu
provozování a přístupnosti pro lidi. V případě
porušení pravidel by byly náklady soudně
vymahatelné. K tomuto projektu by byla sepsána
veřejnoprávní smlouva.
Ing. Josef Klímek: Já jsem pro 50-ti procentní
dotaci v maximální výši 125 tis. Kč.
Ludvík Konečný: Rovněž souhlasím, pokud bude
smlouva vhodně ošetřena. Obec vydá jednorázově
určitou částku, ale další starosti budou na p. P.
Obec bude nadále již jen kontrolovat plnění.
Starosta obce: Hlasování o dotaci samotné bude
následovat po dalších potřebných krocích.
15/2015 – Zastupitelstvo obce se zavazuje
k přidělení dotace ve výši 50-ti procent ceny díla,
maximálně však 125 tis. Kč na výstavbu beach
volejbalového hřiště v areálu bývalého koupaliště.
Hlasování: 12 : 0 : 1

Informace ze zasedání rady obce
Zápis č. 16-2014 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 22. 12. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Libor Král

3. Smlouvy o nájmu hrobového místa
4. Žádost o pronájem pozemku – pacht (pan
R. T.)
5. Žádost o bezplatné užití obecních pozemků
– motoskijöring a závody traktorů
6. Příspěvek záchranné stanici živočichů –
Bartošovice
7. Prodej kontejnerů

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy –
věcné břemeno (ČEZ – přípojky S.)
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8. Projekt pro SP – prodloužení vodovodu
Rybí
9. Ceník inzerce ve Zpravodaji
10. Plán práce na rok 2015, plán rozvoje obce

9. Pacht (pronájem) obecního pozemku – R. T.
10. Příslib finanční dotace FC
11. Příprava rozpočtu na rok 2015
Zápis č. 2-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 11. 2. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Libor Král (nemoc)

Zápis č. 17-2014 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 30. 12. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
3. Stavební úpravy hygienického zařízení MŠ
Kozlovice (informace k náhradní výzvě
ROP, smlouva na administraci, smlouva na
realizaci výběrového řízení)
4. Žádost o dotaci SFŽP – nákup komunální
techniky (nákladní automobil) – smlouva
na administraci, smlouva na realizaci
výběrového řízení
5. Ceník 04-2015 za dopravu a práce
mechanizmy obce
6. Smlouva na tvorbu GIS systému obce na
rok 2015 – (DIGIS)
7. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice
(smlouva na realizační PD - Civil projects,
výběrové řízení na dodavatele stavby)
8. Použití investičního fondu ZŠ a MŠ
Kozlovice, příspěvkové organizace (nákup
myčky)
9. Žádost o pronájem obecního bytu (pí. K.)
10. Žádost o dotaci na hospodaření v lesích
(MSK)

1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení a informace starosty
Rekonstrukce chodby a kanceláří OÚ
Zbytková pravomoc rady
Žádost o finanční příspěvek a bezplatný
nájem sálu (Dětský karneval – farnost)
5. Úprava rozpočtu – rozpočtová změna č. 8
Zápis č. 1-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 26. 1. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Libor Král
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Prodej kontejnerů
3. Dotace obce - Program na podporu
spolkové činnosti v obci Kozlovice na rok
2015
4. Stavební úpravy hygienického zařízení MŠ
Kozlovice – dotace
5. Ceny nájmů – bytové a nebytové prostory
6. Autobusová zastávka před OÚ
7. Kapličky a drobné sakrální stavby v obci
8. Umístění radaru – ukazatele rychlosti
v ulici kolem hasičárny
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Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola

- Začátkem února proběhl zápis do 1. třídy:
Bylo přijato 49 nových žáků školy, takže
ve školním roce 2015/2016 budeme mít
opět dvě první třídy. Aby vstup do školy
byl pro tyto děti snadnější, připravuje
škola pro ně a jejich rodiče 3 schůzky
s názvem „Předškolička“, kde se seznámí se
základními dovednostmi potřebnými pro
úspěšný start do 1. třídy.

-

-

-

Zápis do 1. třídy, foto archiv škola

- Pěvecký sbor se v prosinci minulého roku
zúčastnil přehlídky dětských pěveckých
sborů ve Frýdku-Místku a v soutěži získal
krásné stříbro. Před soutěží žáci navštívili
Domov pokojného stáří a zpříjemnili
babičkám a dědečkům předvánoční čas.
Radost měli nejen ze zpěvu, ale i z dárečků,
které děti ve škole vyrobily.
- Před vánočními prázdninami se mezi sebou
utkali žáci 1. - 4. třídy v turnaji „Člověče,
nezlob se!“, který pro ně zorganizovali žáci
8. a 9. třídy. Výherci v jednotlivých třídách:
Barbora Krčová (1. A), Marek Škrobal
(1.B), Maxmilián Strakoš (2.A), Natálie
Běčáková (2.B), Michal Tkáč (3.A), Pavel
Zeman (3.B), Vojtěch Sobek (4.A) a Filip
Tabach (4.B).
- Žáci 2. a 6. ročníku absolvovali v rámci

-

projektu Hasík CZ (www.hasik.cz) dvě
besedy s mladými členy dobrovolných
hasičů z Kunčic p. O., kteří dětem předali
důležité informace z oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva.
Jako každý rok, tak i v letošním školním
roce, proběhla v naší škole soutěž ve sběru
kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Nasbírané
plody si odebírají kozlovičtí myslivci,
kteří je předkládají zvěři pod krmelce
v zimním období. Pořadí nejpilnějších:
Nikol Škrobalová (4.B) - 253 kg, Marek
Janák (2.A) - 218 kg, Marek a Veronika
Zemanovi (3.A a 2.A) - 106 kg. Všichni žáci,
kteří se sběru zúčastnili, byli za svou práci
kozlovickými myslivci odměněni.
Žáci 8. A se v lednu zúčastnili exkurze do
Úřadu práce ve Frýdku – Místku, kde jim
byly poskytnuty rady ve výběru střední
školy, který je za rok čeká. Žáci získali cenné
informace, které by jim měly pomoci ve
správném rozhodnutí.
Konečně napadl sníh na plánovaný termín
lyžařského výcviku, který se tak uskutečnil
začátkem února a zúčastnili se ho žáci
7. – 9. ročníku. Kurz proběhl v lyžařském
areálu Rališka Horní Bečva.
V rámci projektu „Ovoce do škol“ jsme do
školy dostali pro každou třídu na I. stupni na
ochutnávku balíček exotického ovoce. Každá

Ovoce do škol, foto archiv škola
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třída obdržela krabičku s tímto ovocem:
granátové jablíčko, mango, avokádo,
kumquat, rambutan, liči, zázvor a limetka.
Některé děti tak mohly ochutnat určitý
druh ovoce poprvé v životě. Ovoce do škol
dostávají žáci jednou za 14 dnů, některé
balíčky jsou obohaceny také zeleninou, např.
balíčkem čerstvých mini mrkviček.
- Před jarními prázdninami si nejstarší žáci
školy připravili pro žáky 1. – 3. ročníku
Maškarní karneval, který byl doplněn hudebně
výchovným programem „Já nic, já muzikant“.
Devaťáci si připravili spoustu her, soutěží
a písniček, za což jim patří velká pochvala.
- Žáci, kteří si v letošním školním roce
v ybrali volitelný předmět Technická
praktika, pracují mimo jiné se systémem
ROBOLAB, který umožňuje sestavování
elektronických modelů a jejich ovládání
počítačem. Sestavený robot zjišťuje data ze
svého okolí speciálními senzory. Ovládání
modelů se může provádět v jednodušší verzi.
Nabízí také vlastní software k programování
s ikonografickým programovacím jazykem.

- Skupina 4 děvčat z 6. A se zapojila do
celostátní soutěže zaměřené na finanční
gramotnost s názvem „Rozpočti si to!“,
které se mohou zúčastnit žáci 6. - 9. ročníků
základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Družstvo ve složení
Adéla Krpcová, Karolína Šáchová, Zuzana
Blahutová a Natálie Stonavská si v soutěži
vedlo velmi dobře. Do finále v Praze sice
nepostoupilo (od postupu je dělily 3 místa),
ale získané zkušenosti určitě využijí v příštím
ročníku soutěže.
- Ve škole probíhají školní kola soutěží,
která jsou vyhlašována MŠMT, a ti nejlepší
postupují do okresních kol. Krásného
výsledku jsme dosáhli v okresním kole
matematické olympiády žáků 9. tříd.
Dominik Lustig (9. A) je mezi 12 nejlepšími
řešiteli okresu a postoupil do krajského
kola. V recitační soutěži byli ve školním
kole nejlepší Jakub Pavlát (1. B), Martin
Ščepka a Antonín Klímek (2. B), Veronika
Toflová (5. A), Adéla Krpcová (6. A) a Hana
Chocholatá (9. A), v olympiádě anglického
jazyka do okresního kola postoupila Adéla
Krpcová (6. A) a v pěvecké soutěži Loutnička
budou školu reprezentovat Hynek Pindel
(2. B) a Veronika Zemanová (2. A), Yannick
Rokyta (4. A) a Matěj Sobek (5. A), Anežka
Tabachová (8. A) a Sára Kokešová (9. A).
Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz.		
			
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Technická praktika, foto archiv škola

Mateřská škola

Vánoční čas v mateřské škole
Vánoční svátky jsou již za námi, ale je třeba
říct, jak je prožily děti v naší mateřské škole.
Nejprve nás na začátku prosince navštívil
Mikuláš s čertem. Děti se u této příležitosti
naučily spoustu písní a básní, které předvedly
před svými rodiči.
Pak přišel na řadu adventní čas. Ve třídě
jsme si vyrobili adventní věnec, kdy jsme každý
týden postupně zapalovali svíčku. Povídali jsme

si o Vánocích, lidových tradicích a samozřejmě
nesměl chybět ani vánoční stromeček, který
jsme s dětmi společně nazdobili.
Než však Ježíšek donesl dárky, navštívili
jsme loutkové divadlo v Ostravě, kde jsme
mohli vidět představení s názvem Vánoční
příběh.
A pak už nás navštívil Ježíšek. Děti zpívaly
koledy, pouštěli jsme skořápky, rozkrajovali
jablíčka a samozřejmě pojídali cukroví.
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V lednu jsme se zúčastnili Indiánských
muzikohrátek. V mateřské škole se konal
karneval, kdy každé dítě vyhrálo malý
dáreček v tombole. Předškoláci navštívili
zápis do ZŠ. V současnosti děti jezdí na
lyžařský výcvik.
A stále se máme na co těšit. Čeká
nás divadélko, které nás navštíví v MŠ,
zápis do mateřské školy, navštíví nás
planetárium, pojedeme na výlet a spousta
dalších zajímavostí.

Vánoční nadílka

Karneval

Pouštění skořápek o Vánocích,
fota Nikola Ranochová

Indiánské muzikohrátky

Kulturní a sportovní život obce
Zaplněný sál tleskal divadelníkům vstoje
Divadelníci navštívili 10. ledna Obec
Strečno nedaleko Žiliny, kde v rámci projektu
„Cezhraničná kulturná vzájomnosť“ vystoupili
v zrekonstruovaném sále kulturního domu.
Zatímco se herci připravovali na představení,
pozval nás starosta Strečna pan Dušan
Štadáni k přátelskému pracovnímu posezení
a zhodnocení spolupráce mezi obcemi i soubory.
Kompou (přívozem) nás přeplavili přes
Váh a vyvezli ke Kolibě Panoráma na skále.
V příjemném prostředí s panoramatickou
vyhlídkou na Váh, hrad a vesnici Strečno se sešli
starostové obcí Dušen Štadáni, Miroslav Tofel,
projektový manažer Pavol Albrecht a Slávek

Vašenda, který zajišťoval projekt za hlavního
příhraničního partnera Obec Kozlovice. Došlo
i na ochutnávku tradičních brynzových halušek
s domácí slaninou.
V 17 hodin v ystoupil před zaplněným
sálem kulturního domu starosta Obce Strečno
Dušan Štadáni a projektový manažer OÚ Pavol
Albrecht, aby publikum seznámili s průběhem
oprav sálu KD, který byl hlavním bodem
projektu, a se spoluprací mezi obcemi a soubory.
Poděkovali kozlovickým zastupitelům za
podporu, schválení spolupráce a panu starostovi
Miroslavu Toflovi za pozitivní přístup a podporu
projektu.
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se zástupci domácích spolků a obce. Besedovalo
se a diskutovalo nejen o právě odehraném
představení, ale také o minulosti a současnosti
divadelních souborů ze Strečna a Kozlovic.
Zhodnotili jsme průběh jednotlivých aktivit
projektu, jejich přínos pro obě strany a případné
možnosti další spolupráce v následujících létech.
Díky projektu Strečno navštívil DFS Valášek
a Dechová hudba Kozlovice, kteří vystoupili na
„Strečnianských hodech“, Valašský vojvoda se
zúčastnil „Festivalu cezhraničnej vzájemnosti“.
Ze Strečna jsme u nás přivítali dechovku
Strečnianka, Heligonkáře ze Strečna, Krakovské
kvarteto ze Strečna, kteří obohatili program
obecní slavnosti. V programu mezinárodního
festivalu Souznění vystoupil komorní soubor
staré hodby - Flautus vocis, ženská pěvecká
skupina „Zvonica“ a řemeslníci Jaroslav Holko
- řezbář spolu s paní Otílií Kadašiovou. Její
řemeslná činnost zahrnovala nejen přípravu
klasických vánočních oplatků, ale také tkaní
erbů nebo koberců.
P r oje k t m oh l bý t u s k ut e č n ě n d í k y
spolufinanc ování z Ev ropského fondu
regionálního rozvoje v rámci Operačního
programu příhraniční spolupráce SR-ČR
2007-2013.
Slávek Vašenda

Divadelní společnost Kozlovice přijela
s úspěšným představením Jiřího M. Šimka
"Kontrola v městě Kocourově aneb jeden
za všechny, všichni za jednoho". Kulturně
vyspělé strečnianské publikum se „chytlo“
hned od začátku a v průběhu představení
odměnilo herce potleskem, který vyvrcholil
několika oponami a upřímným a hlasitým
dlouhotrvajícím potleskem vstoje. Herečky i herce
při „děkovačce“ obdaroval pan starosta Štadáni
růží a poděkováním za skvělý zážitek. V publiku
byli kromě domácích divadelníků také členové
spolků, kteří toto představení dostali od obce
jako poděkování a odměnu za práci pro kulturu
a sport. Po představení byla připravena společná
večeře přímo v sále, na které jsme se sešli spolu

Kompa

Divadelní soubor - ženy

Divadelní soubor

Dušan Štadáni

Děkovačka

Večeře, fota archiv obce
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Valášek na začátku roku 2015
Každoročně hektické předvánoční koncertování se s novým rokem překlopilo do pravidelných nácviků všech složek Dětského
folklorního souboru Valášek s vidinou a plánováním další sezony. Se začátkem března se
rozběhl další ročník soutěže dětských zpěváčků
lidových písní. Ve Valášku není nouze o šikovné
a talentované zpěváčky, rozšířili jsme pro nás
tradiční soutěžní region Lašsko (Zpěváček
2015) o účast v regionu Valašsko (Sedmihlásek
2015). První kola byla pro nás nadmíru úspěšná
v obou regionech, jelikož dále postoupily skoro
všechny děti z Valášku. Věřím, že zpěváčci při
vokálních zkouškách neusnou na vavřínech
a i nadále budeme silnou a obávanou konkurencí
ostatním souborům v této soutěži.

Souborové klání a výběr na Zpěváčka a Sedmihlásek, foto Pája Prašivková

Kozlovice. Půjde o setkání všech 5 cimbálových
muzik, které v naší obci působí. Muzikanti
v záběru tří generací jsou jistou garancí
atraktivity a zárukou příjemného hudebního
zážitku. Po koncertě bude následovat beseda
u cimbálu. Další informace najdete v průběhu
dubna na webových stránkách obce i souboru
Valášek: www.valasek-kozlovice.cz v odkazu
Plán akcí resp. CM připravuje.
Petra Prašivková

A co má DFS Valášek výhledově v plánu?
- 24. 4. - Proskovice, festival Poodří F. Lýska
- 15. 5. - Vítání občánků Kozlovice
- 22. 5. - Frenštát p. R. Setkání dětských
lidových muzik
- 30. 5. - Štramberk náměstí
Tímto Vás také zveme na plánovaný koncert,
který 16. 5. 2015 pořádá CM Valášek v sále OÚ

Vánoční koncert ve Lhotce 2014, malá muzička, foto Pája Prašivková
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Skauti
Za poslední tři měsíce jsme toho v našem
oddíle stihli docela dost. V prosinci jsme
pro naše členy zorganizovali v tělocvičně
mikulášský turnaj. Na festivalu Souznění
jsme uspořádali sbírku zaměřenou na pořízení
zdravotních pomůcek pro konkrétní osobu.
Následovala tradiční vánoční schůzka, na které
se sešel celý oddíl. V lednu vyrazili vedoucí na
chatu Polana u Velkých Karlovic, kde si jako
malé děti užili sněhu, odpočinuli si a vytvořili
první nástin programu na letní tábor. V době,
kdy bylo plánované oddílové bobování, nám
pěkně napršelo, takže z akce muselo sejít.
Oproti tomu v únoru se parádně vydařila
víkendovka družiny Blizárdů na chatě Zmrzlý
na Pustevnách. Sněhu bylo požehnaně a i přes
promočené dřevo a skutečnost, že to pro tuhle
družinu byla první velká zimní akce, si to kluci

dokázali užít. V únoru vyrazily na víkendovku
i Pavučinky, které se vydaly do skautské
klubovny ve Frýdku-Místku.
No a to je zatím v novém roce všechno.
Do prázdnin bychom rádi stihli oddílovou
víkendovku, výpravu na Ivančenu, uspořádání
Dne Země a další družinové a roverské akce.
Také budeme řešit další opravy klubovny
a obnovu táborového vybavení. V tom nám
hodně pomáhají mimo jiné finanční dary, které
jsme dostali z řad rodičů a vysloužilých skautů.
Za všechny moc děkujeme!

Blizárdi na Pustevnách, foto Filip Pustka

Mikulášský turnaj v tělocvičně, foto Filip Tkáč

Sbírka na Souznění, foto Alžběta Tkáčová

Vedoucí na víkendovce, foto Vojtěch Tkáč

(Fotky z tábora a jiných akcí najdete na
stránkách oddílu kozlovice.skautifm.cz)
Vojtěch Tkáč – Wydrák
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Hasiči Kozlovice
Na konci loňského roku proběhla v sále
hasičské zbrojnice Výroční valná hromada.
Součástí schůze bylo zhodnocení činnosti sboru
v loňském roce.
Sbor zorganizoval během roku 2014 dvě
pohárové soutěže v požárním útoku, dále
hasičský ples, krmášovou a pouťovou diskotéku,
či se podílel na organizaci metalového festivalu
a závodu Českého poháru Velkopopovického
kozla v běhu na 100 m s překážkami. Ruku
k dílu jsme přiložili i na Dni obce, Rozsvěcení
vánočního stromu či Souznění. V rámci činnosti
sboru proběhly 2 brigády, a pro děti bylo
zorganizováno několik cvičení a výletů. Členové
se zúčastnili dvou členských schůzí a v září
společně poseděli v prostorách hasičského
areálu. Důležitou událostí loňského roku bylo
ocenění našeho dlouholetého člena, bývalého
velitele, Jana Vyviala. Ten v první polovině
loňského roku přebral v centru hasičského hnutí
v Přibyslavi nejvyšší hasičské vyznamenání
– titul Zasloužilý hasič. Toto velmi významné,
výběrové ocenění, se udílí jen za opravdu velké
zásluhy. V minulosti tento titul v našem sboru
získal pouze pan Jindřich Ugvic. Panu Vyvialovi
bychom chtěli touto cestou ještě jednou
pogratulovat a poděkovat za kus odvedené
práce.

Na závěr schůze proběhly volby do výboru
pro období 2015–2020. Starostou sboru byl
opět, jednohlasně, zvolen pan Libor Král.
Nezměnilo se nic ani u jednatele sboru, kterým
se stal pan Petr Pavlát, a velitelem SDH se stal
pan Tomáš Pavlát.
Bl i ž š í i n fo r m a c e o č i n n o s t i s b o r u
naleznete na našich webových stránkách
www.hasicikozlovice.cz.
Kateřina Toflová

Starosta gratuluje k ocenění panu Janu Vyvialovi, foto Kateřina Toflová

Dětský karneval
koloběžka. V této
souvislosti bych ráda
velmi p o děkovala
sponzorům, bez
kter ých by se tato
akce neobešla.
Velký dík také patří
všem těm, kteří se
podíleli na organizaci
i průběhu samotné
akce.
Akce je nezisková
a má dobročinný
podtext. Místo
finančního vstupného
se v ybíraly, stejně
jako v minulých
letech, školní potřeby.

Karneval má v Kozlovicích již dlouholetou
tradici - počátky sahají do 90. let minulého
století. V počátcích probíhal v menším rozsahu
v sále hasičské zbrojnice a až později se přesunul
do sálu obecního úřadu, kde proběhl i letos.
Akci organizuje farnost Kozlovice ve spolupráci s obecním úřadem, který přispívá finanční
částkou 5 000 Kč a bezplatným pronájmem sálu.
Letos se uskutečnil v neděli 25. ledna. Poprvé
jsme zavedli systém rezervací, který přinesl
větší komfort pro rodiče i děti. Těch se letos
zúčastnilo přes 250.
O půl třetí děti na pódiu přivítala vločka
Sněhulka a započala tak odpoledne ve stylu
Ledového království. Na děti čekal bohatý
program ve formě her, diskotéky, scének
a soutěží. Na závěr programu nechyběla tradiční
bohatá tombola, jejíž hlavní cenou byla velká
26

Vločka Sněhulka a sněhulák,
foto Ondřej Tabach
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V loňském roce tyto
dar y putovaly do
Dětského domova
v Ře pi š t i. L e t o s
jsme, po delších
úvahách, v ybrali
projek t Diecézní
ostravsko-opavské
charity na pomoc
ukrajinským
d ě t e m (v í c e n a
www.shp-ukrajina.
caritas.cz).
Kateřina Toflová

Jede, jede mašinka, foto Ondřej Tabach

Tuna překonána
Brusovi, který celou „kaštanovou akci“ před
několika léty odpískal a který spolu s panem
školníkem vše kontroluje, organizuje a nakonec
vystavuje „vážní list“ pro hodnocení.
Vždy na přelomu března a dubna končí
starý a začíná nový „myslivecký rok“. Loňský
zhodnotíme spolu s pozvanými hosty na výroční
členské schůzi 27. března. Věříme, že nový bude
lepší. K loňské sezoně přidávám ještě ilustrační
foto z úspěšné „štěpánské“ nátlačky v Hůře
26. 12. LP 2014.
Všem příznivcům myslivosti a přírody vůbec
přeji hezké nadcházející jarní dny.

Tradiční vyhodnocení nejpilnějších sběraček
a sběračů kaštanů pro přikrmování lesní
zvěře jsme letos stihli ještě před pololetním
vysvědčením. 13. ledna ve školní jídelně předali
zástupci kozlovických myslivců symbolické
odměny za sběr v roce 2014. Školáci nás
tentokrát mile překvapili, téměř až zaskočili. Na
seznamu bylo tentokrát 23 dětí, které nasbíraly
rekordní tunu kaštanů- přesně1.023 kg! Výkony
jednotlivých sběračů byly značně rozdílné, tudíž
spravedlivé rozdělení převážně sladkých odměn
nebylo pro nás vůbec jednoduché. Nejlepší
byla Nikol Škrobalová ze 4.B s nasbíranými
253 kilogramy kaštanů!, na druhém místě Marek
Janák z 2.A – 218 kg a třetí na „bedně“ bylo duo
Marek a Veronika Zemanovi se 106 kilogramy.
Kromě dětí a zprostředkovaně rodinným
pomocníkům jsme poděkovali p. učiteli Jiřímu

Václav Cviček, myslivecký hospodář
MS Kozlovice

Úspěšný lov na Štěpána, foto archiv myslivci
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Stolní tenis – mládež
2014 už mezi 9 účastníky soutěže obsadili
výborné celkové 3. místo. V letošní sezóně
již do puntíku zužitkovali získané zkušenosti
a neskutečně ovládli celý okres Frýdek-Místek.
Nejenže v základní části neokusili hořkost
porážky, tak i v nástavbové části do dnešního
dne nenašli přemožitele. Do konce soutěže
sice ještě chybí poslední 2 utkání s SK Frýdlant
n/O a Sokol Brušperk A, ale vzhledem na
vytvořený náskok je o vítězství v soutěži nemůže
nikdo připravit. Naše mládež se rovněž začíná
zapojovat a prosazovat
i v soutěžích dospělých,
kde jsou rozhodně taktéž
vidět.
V následujících
měsících duben a květen
bud ou je š t ě pr o bí hat
individuální soutěže
j e d n ot l i vc ů (ok r e s n í ,
k r ajské i r epubl i kové
p ř e b o r y), kd e b u d o u
naši mladí oddíl i obec
reprezentovat. Přejme
jim co nejlepší umístění
a o je ji c h v ý s l e d c í c h
a případných úspěších
vás budeme informovat
v dalším Zpravodaji obce.

Družstvo stolního tenisu mládeže TJ Sokol
Kozlovice ve složení Filip Krpec, Hana
Polášková, Matouš Pustka, Martin Tofel
a Jana Vašendová vzniklo na podzim roku 2011
pod vedením Ladislava Blably st. jako kroužek
stolního tenisu. V následujícím roce 2012-2013
se družstvo zapojilo do soutěže okresního
přeboru mládeže a mezi 6 účastníky se umístilo
jako nováček na předposledním 5. místě. To však
naše mladé naděje motivovalo k intenzivnějšímu
tréninkovému úsilí a v následující sezóně 2013-

V. V

FC KOZLOVICE
4:7. Do začátku soutěže sehrajeme ještě jeden
zápas. Došlo také ke třem změnám v kádru.
Na půlroční hostování byli na vlastní žádost
uvolněni Honza Prudký (Petřvald na Moravě),
Kuba Vašenda (Frenštát p.R.) a Lukáš Slanina
(Palkovice).
A jak je na tom naše "fotbalová akademie"?
Starší přípravka r. 2004-05 pod vedením
Petra Eliáše a Tomáše Ulčáka se účastní
pravidelně krajské zimní ligy. Z více než 30ti
týmu jsme se po velkých bitvách probojovali
až do finále, které proběhne po uzávěrce 15. 3.
v Brušperku.
Mladší přípravka r. 2006-07 pod vedením
Petra Žáčka bude hrát taktéž finále KZL 22.3.

Po dlouhé zimní přestávce finišují všechna
naše družstva s přípravou na jarní část sezony.
Dorostenci si kondiční přípravu zpestřili
účastí v KZL. Tentokrát dokráčeli do semifinále,
kde jim pověstný kousek chyběl k účasti ve
finále. Do uzávěrky zpravodaje sehráli jeden
přípravný zápas. Svého soupeře z Veřovic
porazili 5:3.
Muži zahájili přípravu hned v prvním
týdnu nového roku. Střídali jsme tělocvičnu
s v ýběhy v terénu a pro zpestření byla
proložená obratností, koordinačním cvičením
a posilováním pod vedením cvičitelky Jitky
Janoškové. Sehráli jsme tři přípravné zápasy.
FC - Frenštát p.R.1:1, FC - Vidče 2:3, FC - Korňa
28
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Za zmínku stojí i to, že jsme v listopadu
s roč.2006 absolvovali mezinárodní turnaj
v Korni. Výsledkově jsme sice neuspěli, ale
předvedené výkony jsou příslibem do budoucna.
Ročník 2007 se účastnil mikulášského turnaje
ve F-M, kde v silné konkurenci městských
týmu zvítězil a v lednu na obdobném turnaji na
Čeladné skončili kluci na druhém místě.
Předpřípravka pod vedením Kamila Vašendy
a Romana Vaverky postupně absolvuje své první
turnaje, na kterých sbírá zkušenosti, a hlavně
se fotbalem baví.
Pokud budete chtít, aby se vaše dítě věnovalo
nejrozšířenějšímu sportu na světě, nebo prostě
„jen sportovalo“, navštivte naše tréninky. Od
dubna trénujeme opět na hřišti, a to pravidelně
v pondělí a středu. Ročníky 06, 07, 08, 09 od
16:00 a ročníky 04, 05 od 17:00 hod.
Více o fotbale najdete na www.fc-kozlovice.cz

FC KOZLOVICE - MUŽI

Chýlek Radomír, předseda FC

Ne 29. 3. 15:00

FC - VLČOVICE

So

SUCHDOL - FC

4. 4. 15:30

Ne 12. 4. 15:30

FC - KOPŘIVNICE

Ne 19. 4. 16:00

STARÝ JIČÍN - FC

Ne 26. 4. 16:00

FC - BORDOVICE

Ne

3. 5. 16:30

TICHÁ - FC

Ne 10. 5. 16:30

FC - ODRY

Ne 17. 5. 17:00

LIBHOŠŤ - FC

Ne 24. 5. 17:00

FC-JAKUBČOVICE

Ne 31. 5. 17:00

SPÁLOV - FC

Ne

JISTEBNÍK - FC

7. 6. 17:00

Ne 14. 6. 17:00

JESENÍK n.O. - FC

Ne 21. 6. 17:00

FC - KATEŘINICE

foto Roman Vaverka

Motoskijöring

1. ročník traktoriády

Dne 8. 2. 2015 se uskutečnil již tradiční zimní
závod v motoskjöringu. I přes nepřízeň počasí
a silný vítr se do Kozlovic sjela slušná účast jak
závodníků, tak výtečná kulisa diváků. Vyhráli
všichni, kdo na závod přijeli. Za to všechno díky
obecnímu úřadu.
Vladimír Kuchař

Tímto bych Vás chtěl pozvat na 1. ročník
traktoriády, neboli sraz traktorů domácí
výroby, který se bude konat 13. 6. 2015 v areálu
„ZA KOVÁŘOVÝM LESEM“.
Start je v 11:00hod. Všichni kdo máte doma
své miláčky – bez rozdílu kubatur, jste srdečně
zváni. Zvou příznivci.
V. Kuchař

foto Vladimír Kuchař

foto Vladimír Kuchař
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Výroční schůze klubu důchodců - 22. 1. 2012
(foto archiv obce)

Výroční schůze klubu důchodců
(foto archiv obce)

Rekonstrukce prostorů OÚ
(foto archiv obce)

Rekonstrukce prostorů OÚ
(foto archiv obce)

Rekonstrukce prostorů OÚ
(foto archiv obce)

Souznění a Jarmark
(foto S. Ulčák)

Souznění a Jarmark
(foto S. Ulčák)

Souznění a Jarmark
(foto S. Ulčák)
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Sport pro všechny - letní tábor
řadu sportovních aktivit, netradiční míčové hry,
horolezeckou stěnu, orientační běžecký závod,
cyklovýlet atd.

I letos bychom opět dětem ve věku 6-12 let
rádi nabídli možnost přívesnických táborů.
Program je pro děti připraven od pondělí
do pátku, v době od 8-16.30 hod. Tábor je
vždy v pátek odpoledne zakončen společnou
besídkou s rodiči.

Cena tábora 1400 Kč týden / dítě, zajištěn
program, oběd, pitný režim.
Přihlásit své děti můžete již nyní, kapacita počtu
dětí je omezena.
Kontakt: cviceni.kozlovice@centrum.cz

Nabízíme dva termíny:
Taneční tábor - v termínu od 3. 8., výuka
moderních tanců, hry a sportovní aktivity,
ukončeno vystoupením a taneční párty.
Sportovní tábor - téma - Kdo přežije
- v termínu od 10. 8., zde si děti vyzkoušejí celou

Těšíme se na Vás.
Za SPV Pavlína Zemanová

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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POSTAVTE SI KRB
Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

NAVŠTIVTE NÁS
Po-Čt 8:30 - 17:00
Pá
8:30 - 15:00
v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich hotových návodů na stavbu
krbu, ve kterých je stavba popsána podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách
www.nejenkrby.cz.

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU
Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

» Pomůžeme při výběru krbové vložky
» Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín
» Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů
» Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů
» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

731 352 674

29 731,-

obchod@nejenkrby.cz
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VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V OBCÍCH KOZLOVICE, LHOTKA A MĚRKOVICE
Na základě Zákona č.166/1999 Sb. v platném znění je majitel psa
povinen mít psa naočkovaného proti vzteklině. Pro usnadnění splnění
této povinnosti proběhne hromadné očkování proti vzteklině v obcích
Kozlovice, Lhotka a Měrkovice

v sobotu 11.dubna 2015,
a to na následujících svodových místech:

Lhotka :

obecní úřad

10,00 – 10,25 hod

Kozlovice :

Kolbeřák

10,30 – 10,35 hod

Měrkovice :

točna
hasičská zbrojnice
dvůr

10,50 – 11,00 hod
11,05 – 11,15 hod
11,20 – 11,45 hod

Kozlovice :

u p.Eliášové č.p.90
zastávka horní konec
horní konec garáže
střed –u p.Kociána

13,15 – 13,25 hod
13,30 – 13,45 hod
13,50 – 14,00 hod
14,05 – 14,20 hod

Vakcinace se týká psů starších 3.měsíců. S ohledem na novelizaci
zákona se prodlužuje účinnost vakcíny na 2 roky . Každý chovatel je
povinný při vakcinaci zajistit odbornému personálu potřebnou pomoc.
Vakcinace je plně hrazena chovatelem a poplatek za naočkování
jednoho zvířete činí 230,- Kč včetně 21% DPH.
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CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Kostelní 15, 744 01 Frenštát p. R.
Bankovní spojení – KB exp. Frenštát p. R. 9492120287/0100, IČO: 49590588
Telefon: 556 836 937, Email: frenstat@charita.cz; www.frenstat.charita.cz

Zajímá Vás, co je to pěstounská péče a jak pěstounská péče funguje?
Máte dítě v pěstounské péči a chcete poznat další pěstounské rodiny?
Chcete uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče?
Pokud ano, zkontaktuje

CHARITU FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí:







informace o pěstounské péči
informace, jak se stát pěstounem
informace o dávkách pěstounské péče
informace k Dohodám o výkonu pěstounské péče
uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče
setkávání pěstounských rodin v Místním klubu náhradních
rodin
Pro více informací kontaktujte paní Mgr. Michaelu Koloničnou
email.: michaela.kolonicna@frenstat.charita.cz
mob.: 732 955 839
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Kostelní 15
744 01
Frenštát pod Radhošt

Vydává Obec Kozlovice. • Reg. zn. 0380202287.
Šéfredaktor Mgr. Hana Ulčáková ve spolupráci s Obecním úřadem Kozlovice.
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