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Anděl, foto Petr Adámek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je po volbách a opět se k Vám se svými plány,
pocity, žádostmi i díky obrací stejný starosta.
Díval jsem se, co jsem v tomto čase napsal do
Zpravodaje před čtyřmi, osmi a dvanácti léty.
Bylo to vždy podobné a s radostí to napíšu
i dnes. Děkuji za obrovskou podporu a důvěru.
Je to zavazující (doufám, že ne svazující).
Společně s panem Červenkou (místostarostou)

budeme pokračovat na „vylepšování“ Kozlovic.
Věřím, že s pomocí zaměstnanců obce, nového
zastupitelstva, i Vaší, to zvládneme. Rád bych na
tomto místě poděkoval za práci svým kolegům,
kteří pracovali v minulém zastupitelstvu
a nebyli zvoleni – děkuji.
Práce se nezastavily ani v době voleb.
Usilovně jsme pracovali na výstavbě dětského
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – březen 2015.
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to ani není možné. První připomínky, které
jsme zaznamenali, byly předány ke zpracování,
a některé z nich byly zapracovány do nových
jízdních řádů, které platí od 14. prosince.
Počátkem příštího roku budeme mít první
statistické údaje o vytíženosti spojů a nárůstu
počtu cestujících. S výsledky Vás následně
seznámíme. Mám informace, že si ještě mnoho
lidí nevyřídilo čipové karty a platí, byť pouhých
10,- Kč, zbytečně. Pokud nevíte, jak na to, rádi
Vám poradíme (přijďte, zavolejte).
Znov u musím poznamenat , že přes
Kozlovice projíždí více jak 100 spojů denně
(v obou směrech) a že jsme dopravně jednou
z nejlépe obsloužených obcí v okolí.
Začali jsme připravovat podklady pro
v ýměnu oken na zdravotním středisku,
postupně budou probíhat drobné rekonstrukce
uvnitř budovy OÚ, dokončuje se projektová
dokumentace a vyřizují povolení na výstavbu
chodníků na horním konci, počítáme s rekonstrukcí dřevěné autobusové zastávky Jednota
(horní konec) a dokončíme stavbu vodovodu
na Malé straně.
A jedna dobrá zpráva nakonec. Po překonání
„drobných“ problémů chci sdělit, že byla
podepsána nájemní smlouva na provoz lékárny.
Pokud půjde vše dobře, otevře lékárna počátkem
února 2015. To už ovšem nijak neovlivníme – jde
o vyřízení potřebných povolení. I když lékárna
v těchto prostorách byla, musí nový lékárník
vyřídit vše znovu.
V neděli 30. listopadu jsme za velké účasti
„malých i velkých“ rozsvítili náš vánoční strom.
Poděkování patří panu Josefu Ulčákovi, který
nám strom věnoval.
Rozsvícením stromu jsme zahájili dobu
adventní, dobu příprav na svátky vánoční.
Přeji Všem, aby to byly skutečně svátky klidu
a pohody v kruhu našich rodin.
A chci vyjádřit ještě jednu velkou prosbu –
važme si toho, co máme, a nenaříkejme nad tím,
co nemáme. Stačí se podívat pár kilometrů za
naše hranice.

hřiště. Počasí nám sice moc nepřálo, ale
v zásadě je hotovo (foto uvnitř Zpravodaje).
Na jaře budou instalovány dětské atrakce,
dokončeny terénní úpravy kolem dopravního
hřiště a další drobnosti.
Po krmáši jsme začali s rekonstrukcí
vodovodu na Malé straně směr dolní konec
(foto uvnitř Zpravodaje). Dokončili jsme úsek,
který vede v místní komunikaci. Jak jsme
slíbili, chceme v příštím roce tuto komunikaci
kompletně opravit – jak se říká“ na pořádek“.
Jen doufám, že v této části obce jsou už všichni
napojeni na kanalizaci. „Ničení“ nové cesty
výkopem přípojky by asi nepřispělo dobrým
sousedským vztahům. S opravou počítáme ve
druhé polovině roku.
Pracuje se na projektové dokumentaci
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice. Do konce
roku bychom měli mít stavební povolení. V době
letních prázdnin jsme podali žádost o dotaci
na financování této stavby. I když jsme měli
znát výsledek do 30. 9. 2014, prozatím se nic
neděje. Několikrát jsem v TV slyšel, nebo četl
v tisku, že obce zaspaly a nejsou připraveny.
Není to pravda!
Podali jsme žádost o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí pod názvem
Systém odděleného sběru Kozlovice. Zde
jsme byli úspěšní a plnění již probíhá. Jedná se
o pořízení nakladače, štěpkovače, automobilových kontejnerů a 170 ks zahradních kompostérů (1 m3). Kompostéry budou bezplatně
poskytnuty občanům. Až budou kompostéry
dodané, budete informováni a podle zájmu
uvidíme, jak dále. Moc Vás prosím, aby se
případní zájemci prozatím nehlásili (nebudeme
k tomu přihlížet). Věřím, že předchozí věta je
srozumitelná.
Dotace je 90% uznatelných nákladů – cca
2 mil. Kč. Bližší informace uvnitř Zpravodaje.
Od září zdárně funguje projekt autobusové
dopravy „MHD zdarma“. Po dlouhé době jsem
viděl, že se v některých spojích dokonce stojí.
Ne všechny spoje samozřejmě pasují všem, ale

Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci říjnu až prosinci oslavili:
pan Jan Pustka
paní Anna Tomková
pan Alois Kocián
pan Antonín Jurek
pan Břetislav Tomek
paní Božena Cibulcová
paní Marie Toflová

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

paní Jiřina Tobolová
paní Marie Zátopková
pan Zdeněk Adamčík
paní Marie Krpcová
paní Štěpánka Jarotková
paní Marie Stanková
pan Miroslav Tkáč

83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
86 let
86 let

pan Josef Červenka
87 let
paní Jaroslava Kociánová 88 let
paní Ludmila Vyvialová 88 let
paní Štěpánka Krpcová 91 let
paní Jaroslava Holubová 92 let
paní Marie Koníčková 93 let
pan Oldřich Tkáč
95 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Dne 24. 10. 2014 oslavili Libuše a Václav Pěluchovi 50. výročí své svatby. Přejeme jim i nadále
lásku, porozumění a spoustu dalších společných let.
Pěluchovi, Bielí a Fojtíkovi

V měsíci září až listopadu zemřeli:
ve věku 87 let paní Vlasta Fucimanová
ve věku 66 let pan Jiří Kocián
ve věku 78 let pan Edvard Mitaček
ve věku 84 let paní Eugenie Hanzelková
ve věku 71 let pan Petr Ranocha
ve věku 57 let pan Václav Žabenský

Rodinám vyslovujeme
hlubokou soustrast.
OÚ – Pustková

Vítání občánků
Slavnostní projev přednesl starosta obce pan
ing. Miroslav Tofel, následovalo podepisování
rodičů do pamětní knihy. Každý občánek dostal
do „začátku“ od obce peněžní dar a malý dárek
a maminky květiny.
Našim malým občánkům přejeme hodně lásky,
zdraví a prožití bezstarostného dětství.

V pátek 28. listopadu se konalo v budově
obecního úřadu letos již druhé slavnostní vítání
občánků. Tentokrát bylo pozváno 6 děvčátek
a 3 kluci, a to Natálie Karbanová, Anežka Šidlová,
Veronika Paličková, Evelína Winklerová, Adéla
Pustková, František Sonntag, Libor Václavík,
Vojtěch Kocián a Barbora Tkáčová.
Vítání již tradičně zahájil svým tanečním
a hudebním vystoupením dětský soubor Valášek.

OÚ – Pustková

foto archiv obce
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Jak volily Kozlovice v komunálních volbách
nové zastupitelstvo 2014 - 2018
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3

Občanská demokratická strana
Tofel Miroslav, Ing.		
53
Občanská demokratická strana
Červenka Lumír		
50
Občanská demokratická strana
Král Libor		
45
Občanská demokratická strana
Cviček Václav, Ing. arch.
57
Občanská demokratická strana
Pavlát Petr, Bc.		
33
Občanská demokratická strana
Nevludová Lenka, Bc.
44
Občanská demokratická strana
Pustka Kamil		
42
Občanská demokratická strana
Eliáš Ondřej		
29
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.		Holub Václav		53
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.		
Ulčáková Hana, Mgr.
57
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.		
Tkáč Jiří, Ing.		
54
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.		
Klímek Josef, Ing.		
36
Česká str.sociálně demokrat.		
Ulčák Tomáš		
34
Česká str.sociálně demokrat.		
Konečný Ludvík		
59
Česká str.sociálně demokrat.		
Gola Lukáš, Mgr.		
36

937
836
687
664
616
508
497
437
470
468
440
431
366
343
336

Kdo bude zastávat jakou funkci, to se dočtete v zápise z ustavujícího jednání zastupitelstva.
Tento zápis je ve Zpravodaji.

foto archiv obce

Bezplatné právní služby

Lesní hospodář

Bezplatné právní služby občanům Kozlovic
(formou ústních konzultací) v roce 2015 budou
poskytovány v zasedací místnosti obecního úřadu,
každý sudý týden v úterý, v době od 15.30 do 17.30
hod., dne: 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3.,
14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8.,
18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11,
8.12. a 22.12.

Odborné poradenství vlastníkům lesů bude
poskytovat v roce 2015 Ing. Tomáš Svoboda, tel.
č. 603 867 494, každý lichý týden ve středu, v době
od 14.00 do 14.45 hodin, dne:
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4.,
6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8.,
9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.
a 30.12.
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Čištění komínů v Kozlovicích v roce 2015
29. - 30. ledna

15. - 30. června

22. - 23. října

Kontakt: Robert Welszar, tel.: 721 168 804, Josef Papřok, tel.: 728 073 808

Od 1. listopadu letošního roku
platí změna vyhlášky o kácení dřevin.
a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemků jako zeleň.
V praxi to znamená, že v zahradě můžeme
pokácet ovocnou dřevinu bez povolení, ale na
kácení neovocné dřeviny, např. smrku, borovice
nebo lípy musíme mít povolení, pokud má strom
ve výšce 130 cm nad zemí obvod 80 cm a větší.

Od 1. 11. 2014 nabyla účinnosti vyhláška
č. 222/2014 Sb., kterou se měnila vyhláška
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení. Tato novela přinesla zásadní
změnu, týkající se kácení dřevin, na které není
třeba povolení.
Nově lze bez povolení kácet pouze ovocné
dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném
území, evidovaných v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha

OÚ - Tobolová

Zpráva velitele výjezdové jednotky hasičů
vymyly a naleštily se výjezdové vozy, provedly
se drobné opravy a zkoušky agregátů, uklidila
se hasičská zbrojnice.
V letošním roce jsme byli Integrovaným
bezpečnostním centrem Moravskoslezského
kraje povoláni k 15 událostem. Z toho bylo
7 požárů, 6 technických pomocí (čerpání vody,
likvidace bodavého hmyzu a další) a 2 dopravní
nehody.
Mimo tuto činnost jednotka prováděla
dovoz vody, čištění kanálů, údržbu techniky
a technických prostředků.
Za odvedenou práci a dobře zvládnuté
zásahy v roce 2014 bych chtěl členům výjezdové
jednotky poděkovat.
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok
2015.

V roce 2014 pracovala výjezdová jednotka
SDH obce Kozlovice v počtu 19 členů. Z tohoto
počtu je 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev,
5 strojníků a 10 hasičů. Jako každý rok probíhalo
školení všech členů jednotky a cyklické školení
velitelů.
Začátkem března se jednotka dostavila na
stanici HZS ve Frýdku-Místku, kde absolvovala
výcvik ve vyhledávání osob v zakouřeném
prostředí se vzduchovými dýchacími přístroji.
V dubnu se dočkala rekonstrukce podlaha
v garážích hasičské zbrojnice, která se pod
těžkými cisternami začala propadat. Jednotka
provedla vyklizení garáží, vymalování, následný
úklid a nastěhování všech věcí a techniky zpět
na svá místa.
V listopadu proběhlo zazimovaní techniky.
Během pátečního odpoledne se stihla udělat
veškerá naplánovaná práce. Zazimovaly se
prodejní stánky a zastřešení, uklízel se areál,

Tomáš Pavlát,
velitel jSDH Kozlovice

Nesem vám noviny poslouchejte…
se nedá měřit dárky a že někdy obyčejný
úsměv, dobrá nálada, naslouchání druhému,
odpuštění, je víc než krásně zabalený dárek.
Zaujal mě rozhovor s Jiřím Suchým, zakladatelem divadla Semafor, který na otázku:
„Jak vzpomínáte na Vánoce svého dětství?“,
odpověděl těmito slovy:

Jistě všichni známe slova této koledy
a mohou nás vést k zamyšlení, jakou to novinu
nám Vánoce přinášejí. Pro věřícího člověka
je to především příchod Boha v člověku,
v malém bezbranném dítěti. Tou vánoční
zprávou pro lidi dnešní doby je možná také
to, abychom pochopili, že skutečná láska
5
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Vím, že zvláště tam, kde máme malé děti,
nelze zcela ignorovat ty vnější projevy Vánoc,
ale přeji vám, aby nám neuniklo to niterní
a podstatné – ta dobrá zpráva, vánoční noviny
o skutečné lásce, pokoji a radosti.
Radostné, pokojné a požehnané Vánoce
přeje a v modlitbě vyprošuje všem občanům
Kozlovic o. Stanislav.

„Vánoce mého dětství byly krásné, je to
kapitola sama pro sebe. Ale od těch dob pro mě
Vánoce mnoho ztratily, protože je mi protivný
konzumní způsob života, který je obklopuje.
Hlavně to hektické shánění dárků, kdy do sebe lidé
v obchoďácích šťouchají a předhánějí se v tom, co
velkolepějšího dají svému dítěti pod stromeček.
Právě tyto věci mi oslavu vánočních svátků
deklasovaly. Osobně je dnes beru jako niternou
záležitost a vnější projevy zcela ignoruji.“

Vánoční program v kostele
24. 12. Štědrý den

28. 12 Svátek Svaté Rodiny

14.30 Kozlovice – Bohoslužba slova „Otvírání
Betléma“
21.00 Lhotka
22.30 Myslík
24.00 Kozlovice

07.30 Kozlovice
09.00 Lhotka
10.30 Kozlovice – Česká mše vánoční Jana
Jakuba Ryby
17.30 Lhotka – pásmo „Kouzlo vánoc“ sál OÚ
Otec Stanislav

25. 12. Boží hod vánoční
07.30 Kozlovice
09.00 Lhotka
10.30 Kozlovice
14.00 – 15. 00 Kozlovice –
možnost prohlídky Betléma
26. 12. Svátek svatého
Štěpána
07.30 Kozlovice
09.00 Lhotka
10.30 Myslík
Dušičky, foto S. Ulčák

Informace z knihovny
Vánoce jsou před námi, doba klidu
a odpočinku, a čas na přečtení knihy. Přijďte
si vybrat knihu do naší knihovny. Naleznete
zde řadu zajímavých titulů, a také možná
načerpáte inspiraci z knih, či periodik.
I nadále prodáváme knihy - Publikace
220. výročí Měrkovic a Kozlovice dědina valašských vojvodů. K prodeji jsou také suvenýry
a oděvy s logem naší obce. I toto může být dárkem
k Vánocům.

V době vánočních prázdnin bude knihovna
uzavřena. Posledním výpůjčním dnem v tomto
roce bude čtvrtek 18. prosince 2014 a první
výpůjční den v nastávajícím roce je úterý
6. ledna 2015.
Přeji vám hezké prožití svátků, klid a mír
v srdcích.
Holubová Danuše, knihovnice
6
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Tříkrálová sbírka 2015
Tříkrálová sbírka 2015
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám……“
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám……“

Tak jako každý rok již brzy rozezní ulice měst a obcí koledníci svým zpěvem této známé koledy. Koledníci, poslové
Tak jako
každý
rok již brzy
ulicedomovů,
měst a obcí
koledníci
svým zpěvem
známé
koledy. Koledníci,
vánoční
zvěsti,
zavítají
takérozezní
do vašich
aby
Vám přinesli
radosttéto
a pokoj
a koledovali
pro typoslové
nejpotřebnější.
vánoční zvěsti, zavítají také do vašich domovů, aby Vám přinesli radost a pokoj a koledovali pro ty nejpotřebnější.

Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka
Vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci starým lidem, těžce nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka
všemDíky
potřebným.
všem potřebným.

Také na počátku příštího roku vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou v době od 1. do 14. ledna 2015
Také na počátku příštího roku vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou v době od 1. do 14. ledna 2015
zaklepat
u Vašich
dveří
příspěveknana
tuto
sbírku.
Koledníkům
můžete
do
zaklepat
u Vašich
dveřía apoprosit
poprosit Vás
Vás oo příspěvek
tuto
sbírku.
Koledníkům
můžete
přispětpřispět
do
zapečetěných
pokladniček
většíčástkou.
částkou.Přispět
Přispět
můžete
přímo
na SČKCH.
účet SČKCH.
koledníků
zapečetěných
pokladničekdrobnou
drobnou ii větší
můžete
takétaké
přímo
na účet
VedoucíVedoucí
koledníků
budou
mítmít
u sebe
platný
viditelněnošenou
nošenou
průkazku,
je plnou
mocí
ke koledování.
budou
u sebe
platnýobčanský
občanský průkaz
průkaz aaviditelně
průkazku,
kterákterá
je plnou
mocí ke
koledování.

Finanční
prostředky
Tříkrálovésbírky
sbírky 2014
propro
potřeby
Charity
Frenštát
pod Radhoštěm,
byly
Finanční
prostředky
Tříkrálové
2014určené
určenépřímo
přímo
potřeby
Charity
Frenštát
pod Radhoštěm,
byly
využity na podporu péče o sociálně slabé rodiny a dokrytí nutných provozních výdajů Charitní pečovatelské
využity na podporu péče o sociálně slabé rodiny a dokrytí nutných provozních výdajů Charitní pečovatelské
a asistenční služby. Tyto služby by bez podpory z prostředků Tříkrálové sbírky mohly jen stěží plnit své poslání
a asistenční služby. Tyto služby by bez podpory z prostředků Tříkrálové sbírky mohly jen stěží plnit své poslání
a poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
a poskytovat
pomoc
a podporu
osobám,
které mají které
sníženou
soběstačnost
důvodu věku,
chronického
onemocnění
či zdravotního
postižení,
při činnostech,
nemohou
vykonávatzsamostatně
a umožnit
jim tak, žít
onemocnění
či zdravotního
při přirozeném
činnostech,prostředí.
které nemohou vykonávat samostatně a umožnit jim tak, žít
plnohodnotným
způsobempostižení,
života v jejich
plnohodnotným způsobem života v jejich přirozeném prostředí.
Na konci února tohoto roku se také, díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2013 a podpoře vedení Města Frenštát p. R.,

podařilo
ve Frenštátě
p. R. vybudovat
charitní
obchůdek
BUMERANG.
Na konci
února
tohoto roku
se také, díky
výtěžku
Tříkrálové
sbírky 2013 a podpoře vedení Města Frenštát p. R.,
podařilo ve Frenštátě p. R. vybudovat charitní obchůdek BUMERANG.
Děkujeme Vám za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar.
Pomozte
námza
pomáhat.
Děkujeme
Vám
podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar.
Za Charitu
p. R. Anna Čechová
Pomozte
námFrenštát
pomáhat.

Za Charitu Frenštát p. R. Anna Čechová
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Připravované kulturní, sportovní a společenské akce
20. 12. 2014 • SPV - Bubnování pro radost
20. 12. 2014 • SRC - Zvukově vibrační 		
relaxace
26. 12. 2014 • Štěpánská diskotéka
26. 12. 2014 • Turnaj ve stolním tenise
09. 01. 2015 • Hasičský ples v Měrkovicích
10. 01. 2015 • Myslivecký ples
17. 01. 2015 • Valašský bál
25. 01. 2015 • Dětský karneval
31. 01 .2015 • Farní ples

07. 02. 2015 • Hasičský ples
13. 02. 2015 • Poslední ples
20. 02. 2015 • Kulturní akce školy
21. 02. 2015 • Muzikálový ples Děti ráje
27. 02. 2015 • Kulturní akce školy
27. 03. 2015 • Talk show Evy Holubové a Boba
Klepla
28. 03. 2015 • Talk show Evy Holubové a Boba
Klepla
04. 04. 2015 • Akce D. Zeman

Propagace projektu „Systém odděleného sběru Kozlovice“

85% se podílí Evropská unie prostřednictvím
Fondu soudržnosti a 10% z nákladů se podílí
Obec Kozlovice.
A co bude v rámci projektu zakoupeno?
Štěpkovač větví, univerzální nakladač,
5 ks velkoobjemových kontejnerů a 170 ks
kompostérů o objemu cca 1m3. Nákup této
techniky a zařízení bude mít pozitivní vliv
na zlepšení úrovně provozování odděleného
sběru odpadů v obci Kozlovice, především
biologicky rozložitelných odpadů a jeho následné
materiálové využití kompostováním.
V současné době probíhá administrace
projektu a předpokládané ukončení je březen
2015.
OÚ - místostarosta

V dubnu letošního roku podala Obec
Kozlovice v rámci 58. výzvy Operačního
programu životního prostředí, prioritní osy 4
– zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
ekologických zátěží, žádost o dotaci na projekt
pod názvem “Systém odděleného sběru
Kozlovice“.
Tento projekt je spolufinancován v rámci
OPŽP 2007 – 2013 prostřednictvím fondů
Evropské unie - Fondu soudržnosti a Státního
fondu Životního prostředí.
Byli jsme úspěšní a dotace nám byla
přidělena. Celkové uznatelné náklady na náš
projekt činí 2 054 893 Kč. Finanční prostředky
projektu jsou rozděleny takto: 5% nákladů
spolufinancuje Státní fond Životního prostředí,

Z Česka se stává betonová placka
o 3,5 procenta (28,7 tisíc hektarů) a ty tak
překročily už 10 procent území republiky,“
konstatuje v nejnovější zprávě o stavu našeho
životního prostředí za rok 2013 ministerstvo
životního prostředí (MŽP).
Jen loni bylo podle zprávy zabráno 2,9 tisíce
hektarů orné půdy.
Na bývalých polích většinou rostou
obří skladové haly. Nárůst jejich plochy je
v posledních třech letech raketový. V přepočtu
na jeden den se v ČR zastaví nebo rozhodne

Rok co rok se v ČR o statisíce metrů
čtverečních rozrůstají nové sklady a logistické
parky. Česko si už zabetonovalo více než deset
procent své malé rozlohy. Nové dopravní stavby
navíc krajinu porcují na stále menší a menší
kousky. Zbývající zemědělská půda je většinou
bez přirozené ochrany proti vymílání vodní,
či větrnou erozí.
„Pokračují zábory zemědělské půdy a dochází
k fragmentaci krajiny. V letech 2000–2013 se
zvýšil rozsah zastavěných a ostatních ploch
8

číslo 4  prosinec 2014

více než čtyři milióny m2 a loni přibylo dalšího
půl miliónu m2.
V souvislosti s výstavbou se budují nové
silnice, které krajinu dále kouskují.
„Proces fragmentace krajiny nadále
pokračuje. Za období 2000–2010 klesla rozloha
nefragmentované krajiny o 5,2 procenta a v roce
2010 tvořila 63,4 % celkové rozlohy ČR,“ dodalo
ve zprávě MŽP.
Zbývající ornou půdu zase ničí eroze. Vodní
erozí je ohroženo 36 procent zemědělské půdy
a větrnou erozí 18,4 procenta. „Na většině ploch
erozí ohrožených půd se neprovádí systematická
ochrana, která by omezovala jejich ztráty,“
uvedlo MŽP.

o zastavění plochy odpovídající zhruba dvou
fotbalových hřišť.
Nejde už jen o živočichy
Ministerstvo životního prostředí ve své zprávě
zdůraznilo, že značná zastavěnost a fragmentace
krajiny ohrožuje zejména živočichy, s tím, že
„mají menší možnost migrovat, přijímat potravu
a rozmnožovat se“.
Jenže, jak je patrné, velké tempo výstavby
komerčních prostor v malém Česku už zmenšuje
prostor pro život samotným lidem. Zájem
investorů o nové sklady ale trvá.
Zatímco podle nadnárodní poradenské
společnosti DTZ bylo v roce 2011 v Česku
k dispozici 3,62 miliónu m2 moderních
skladových ploch, následující rok se už nabízely

Zdroj: Novinky.cz

Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou
následující fotografie, a co 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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Kaple Vítězného Krista v Měrkovicích
Finist coronat opus. Konec korunuje dílo.
Kaplička byla otcem biskupem požehnána.
Slavnost to byla díky všem, kteří se na ni podíleli,
vskutku krásná. A tak děkuji ministrantům,
schole, kozlovické dechovce a všem, kteří
přišli. Touto mimořádnou událostí jsme
společně naplnili duchovním obsahem našimi
měrkovickými předky tradičně slavený krmáš.

Neděle 12. října, letošní měrkovický krmáš,
den, který učinil Hospodin. Otevřené modré
nebe, desítkami odstínů barev hnědi zářící
Kazničov, směrem od Radhoště přilétající
vrtulník. Všude kolem dobrá nálada, úsměv
v tváři biskupa, otce Františka Václava
Lobkowicze, jako vždy pečlivý, přesný a skvěle
připravený náš pan farář otec Stanislav, dlouhý
průvod lidí věřících i těch jen tušících.

Aleš Eliáš, Měrkovice

Žehnání kapličky v Měrkovicích, foto Radek Zdražil

Měrkovice a rok 1789
dvora nemá kdo pracovat. Vrchnost řeší vzniklý
stav parcelací území dvora s nabídkou přidělení
pozemků poddaným, kteří zde musí do dvou
let postavit obytnou a hospodářskou budovu.
První parcelace proběhla v roce 1789, proto je
tento rok považován za datum vzniku Měrkovic.
Název dostaly po tehdejším hukvaldském
purkrabím Ondřeji Měrkovi.
Pozemky, patřící ke dvoru, byly rozděleny –
jmenovitě je v historických pramenech uváděno
47 poddaných z okolních vesnic (Kozlovice,
Myslík, Mniší, Pružiny, Vlčovice), z nichž
většina si pozemky pronajala od 1. dubna nebo
1. září na dobu šesti let. Samostatnou skupinku
tvořilo šest osadníků ovčína Na Dvořisku.
Všichni osadníci dávali vrchnosti plat z polí,
luk a pastvin od 1. 9. 1789 a plat z domků, každý
ročně 2 zlaté.
V roce 1790 existovalo na pozemcích
vrchnostenského dvora 24 popisných čísel.
Po druhé parcelaci z roku 1794 byl i panský
dvůr, který dosud spravoval šafář, vrchností

Historie území, na kterém se rozkládají
Měrkovice, je mnohem starší, než letos
připomínané 225. výročí od jejich založení.
Před 720. lety, v roce 1294, když bylo prováděno
druhé rozměřování území Pozmannsdorfu,
dnešních Kozlovic, byly vedle poddanských
lánů na severním okraji území vyměřeny dva
dvojlány pro příští vrchnostenský poplužní
dvůr. Kdy započala hospodářská činnost na
tomto dvoře, nevíme. Historicky doložené
zprávy máme až z roku 1581. O čilé zemědělské
činnosti zde svědčí informace z roku 1651, kdy
se zde chovalo několik desítek kusů hovězího
dobytka, několik desítek vepřů, 180 ovcí, husy,
kachny a slepice. O chovu ovcí valašským
způsobem svědčí dochované označení Košary
v jižním svahu Kazničova nad Mniším a louka
Ovčanka, na které stojí zvonice a kaplička.
Rovněž je známo, že ovce spásaly louky až
k vrcholovým partiím Kazničova.
Když bylo v roce 1781 zrušeno nevolnictví,
vzniká nová situace. Na pozemcích panského
10

číslo 4  prosinec 2014

Kazničově nazývá Polachovský. Po tragické
události, kdy bylo utrženou skálou zasypáno
několik dělníků, byl lom uzavřen. Pro věhlas
kazničovského pískovce otevřel jiný Polák
jménem Skumal vedle opuštěného lomu lom
druhý. Na počátku 20. století se zde kamenictví
přestalo provozovat. Oba kamenné kříže,
kříž u školy i kříž ve dvoře u čísla 6 jsou dílem
kameníka Františka Ermise pocházejícího
z čísla 33.
V roce 1792 byl v Měrkovicích ustanoven
prvním rychtářem pan Jan Vašenda z čísla 34.
Po něm se zde až do roku 1945 vystřídalo dalších
dvanáct starostů, posledním byl Ignác Harabiš,
majitel zbourané hospody pod Kazničovem.
Po ukončení druhé světové války je v obci zřízen
místní národní výbor, prvním předsedou byl
pan František Chovanec. Vítězství socializmu
v Československu znamená pro Měrkovice zánik
samostatnosti obce a od roku 1960 se staly
součástí správního území Kozlovic.
Příští rok uplyne 100 let od otevření školy
v Měrkovicích. Škola byla stavěna v létech 1913
až 1914 a vyučovat se zde začalo v říjnu 1915.
Výuka v místní jednotřídce byla ukončena
v roce 1974.

pronajat. Poslední šafář se jmenoval Jan
Nenička. Prvním nájemcem dvora byl od roku
1799 Jan Kalmus ze Sklenova. Objekt šafářství
panského dvora měl od počátku číslování
domů, zavedeném Marii Terezií po roce 1770,
označení číslo 1. Od tohoto čísla byly potom
číslovány objekty domů v Kozlovicích. Po roce
1789, kdy bylo území Kozlovic rozděleno na
Kozlovice a Měrkovice, si šafářství podrželo
číslo 1 a připadlo tak Měrkovicím. Tehdejší
kozlovický fojt Jan Merta, jako představitel obce,
přečísloval fojtství tak, že místo původního čísla
27 bylo označeno číslem 1. Tím i Kozlovice měly
svoji „jedničku“.
V panském dvoře na čísle 1 existovala
hospoda ještě před vznikem Měrkovic. Druhá
hospoda v Měrkovicích byla na dnes již
neexistujícím čísle 28. Byla to malá hospůdka,
frlok, kde se kromě lihovin prodávaly i drobné
potřeby pro domácnost, jako sůl, cukr,
koření. Z tohoto čísla pochází pan Jan Vašek,
kamenosochař, kter ý nechal v roce 1910
postavit zdejší zvoničku a je autorem sochy
Vítězného Krista z kazničovského pískovce.
Kamenict ví představovalo v ýznamný
zdroj obživy mnoha měrkovických usedlíků.
Kamenické řemeslo zde přinesli kameníci
z Polska. Proto se první lom otevřený na

Ing. Aleš Eliáš, Měrkovice

Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 5-2014 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 25. 9. 2014
v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluven: 1 člen omluven (Martin Krpec)
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané.

- Probíhají práce na výstavbě dětského hřiště,
které však ztěžuje nevlídné deštivé počasí.
Zbývá nám položit asfalt a dokončit terénní
úpravy. Je vypsáno poptávkové řízení na
firmu pokládající asfalt. V současné době je
velký problém sehnat firmu na tuto práci.
- Proběhly obecní slavnosti. V areálu se
během celého odpoledne oslav zúčastnilo
cca 1400 lidí. Akce se i přes večerní nepřízeň
počasí vydařila. Zúčastnili se také hosté
ze slovenského Strečna v rámci projektu
přeshraniční spolupráce. K poslechu nám
zahrál jejich dechový soubor a heligonkáři.

1. Kontrola usnesení a informace starosty
Usnesení z minulého ZO jsou splněna. Starosta
podal následující informace.
- Jsou prováděny práce dle schváleného plánu
– bližší informace viz zápisy rady.
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vhodné, aby obecní úřad nabídl panu P. pomoc
a zprostředkoval mu kontakt na dodavatele.
Dále kontrolní výbor provedl kontrolu plnění
usnesení rady obce č. 7-10/2014 a kontrolu
plnění usnesení zastupitelstva obce. č. 4/2014.
Výbor nemá připomínky k těmto usnesením.
52/2014 – Zastupitelstvo obce se ve věci
stížností pana P. ztotožňuje se závěry rady
obce, stavební komise a KV a bere informace
a zápis kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 14 : 0 : 0

- P r obí há v ý b ě r ové ř í z e n í na Sy s t é m
odděleného sběru Kozlovice (byla schválena
dotace).
- Probíhají projekční práce na akci Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice (DSP) a práce
na projektové dokumentaci na akci Chodníky
horní konec (od Kříže po bývalou jednotu)
a chodník směr Tichá od Kříže po pana Jana
Adamce).
- Od září běží projekt MHD zdarma, zatím bez
většího množství připomínek.
- Byla navýšena konektivita našeho internetu
kozlovice.net o 60% (na 160 MBit/s).
- Dnes proběhl průběžný přezkum hospodaření
obce odborem kontroly KÚ MSK. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
51/2014 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0

2.2 Finanční výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi
finančního výboru panu Ing. Josef Klímkovi,
který konstatoval, že v období od konání
posledního zastupitelstva obce dne 19. 6. 2014
do dnešního dne finanční komise nezasedala.
53/2014 – Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 14: 0 : 0

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Pan starosta: Na OÚ bylo doručeno několik
dopisů od pana J. P., Kozlovice č. p. 11. V zásadě
se jedná o stížnosti ohledně stavu jeho sjezdu
z MK a na vyhýbání automobilů na travnatou
plochu před jeho plotem, kterou udržuje, i když
patří obci. Dále se jedná o další narážky na práci
obce, kterým ovšem nerozumíme. Jeho stížnost
jsem prověřil a odpověděl, dále celou situaci
prověřila stavební komise. Vzhledem k tomu, že
pan P. není s naším postupem spokojen a píše
další dopisy, jejichž obsahu zcela nerozumíme,
požádal jsem kontrolní výbor o prověření celé
situace a žádám o vyjádření zastupitelstva.
Celou korespondenci zastupitelstvo obdrželo
v podkladech.
Pan Gola: 18. 9. 2014 proběhlo v tomto roce
třetí zasedání kontrolního výboru. Pan starosta
nás vyzval emailem dne 11. 9. 2014, abychom
se vyjádřili k problému sjezdu na pozemek
p. P. Tato problematika byla již probírána na
posledním zastupitelstvu. Kontrolní výbor
se ztotožňuje se závěry rady obce a stavební
komise. V příštím roce bude v této lokalitě
probíhat rekonstrukce vodovodu, po které
bude následovat oprava komunikace, včetně
části sjezdu, která neleží na soukromém
pozemku. Opravu soukromé části si musí
zajistit pan P. V rámci dobrých vztahů by bylo

3. Kontrola rozpočtu
Zast upit elům byl př e d lož en r oz b or
hospodaření obce platný k 31. 8. 2014 a návrh
rozpočtových změn.
Pan starosta: Podal vysvětlení k jednotlivým
změnám, mj. konstatoval, že příjem z lesního
hospodářství je pro obec dvojnásobný oproti
původnímu rozpočtu. Důvodem je kácení
stromů napadených kůrovcem.
54/2 014 – Z as t upitels t vo ob c e b er e
předložený rozbor hospodaření obce k 31. 8.
2014 na vědomí a schvaluje rozpočtové změny
v celkové výši 1.891.000,- Kč dle přiloženého
návrhu, který je přílohou zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 0
4. Zhodnocení volebního období
Pan starosta přednesl zprávu, která popsala
hlavní aktivity, které v obci proběhly za
uplynulé čtyři roky – zpráva je přílohou tohoto
zápisu. Součástí hodnocení byla i prezentace
ve formě fotografií, na kterých bylo vidět, co
všechno se za uplynulé čtyři roky podařilo
vybudovat.
Nakonec pan starosta poděkoval všem,
kteří se o zdárný průběh volebního období
zasloužili – místostarostovi, pracovníkům
obce, zastupitelům, vedoucím a členům spolků
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a organizací a všem občanům, kteří obci fandili
a fandí. Pro zajímavost ještě sdělil, že počet
obyvatel Kozlovic již dosáhl v minulých dnech
čísla 2999.
55/2 014 – Z a s t upitel s t vo ob c e b e r e
zhodnocení volebního období 2010-2014 na
vědomí a souhlasí s ním.
Hlasování: 14 : 0 : 0

5. Diskuze, různé
V diskuzi se o slovo nepřihlásil nikdo
z přítomných občanů ani zastupitelů.

Zápis č. 6-2014 z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Obce Kozlovice konaného dne
5. listopadu 2014 v 18.00 hodin, sál OÚ
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnili 4 občané.

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, skládají členové
zastupitelstva na začátku prvního zasedání
zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení
zúčastní, slib pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připravené listině.
Pan starosta: Slib přečte Mgr. Hana
Ulčáková. Žádám zastupitele, aby povstali
a po dobu celého aktu setrvali vestoje.
Mgr. Hana Ulčáková přednesla text slibu
a následně členové zastupitelstva přistupovali
k předsednickému stolu v pořadí, v jakém byli
vyzváni. Pronesli slovo „slibuji“ a složení slibu
stvrdili svým podpisem na připravené listině.

Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:20 hodin, ještě jednou poděkoval všem
zastupitelům za dobrou spolupráci a popřál jim
úspěch v nadcházejících volbách.

1. Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce do
doby zvolení nového starosty řídí dle metodiky
ministerstva vnitra stávající starosta (pokud byl
opět zvolen) nebo nejstarší člen nově zvoleného
zastupitelstva.
Ustavující zastupitelstvo pro volební období
2014 – 2018 zahájil starosta obce ing. Miroslav
Tofel.
Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že
z celkového počtu 15 členů zastupitelstva obce
se do zahájení zasedání dostavilo všech 15 členů
a zastupitelstvo je schopno se usnášet.

3. Schválení programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
Ustavujícímu zasedání zastupitelstva
obce předložil předsedající následující návrh
programu, který zastupitelé obdrželi poštou,
rovněž byl zveřejněn na ÚD.
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce
4. Schválení Jednacího řádu ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce
5. Volba členů volební komise pro volbu starosty,
místostarosty a dalších členů rady obce
a výborů
6. Určení ověřovatelů zápisu
7. Schválení způsobu volby a Volebního řádu
8. Volba starosty
9. Určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni
10. Volba místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů
11. Různé

Pan starosta: Před zahájením zasedání
(při prezenci) jste převzali osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném
znění.
Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno
tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh
nebyl podán.
Infor mace o konání ust av ujícího
zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Kozlovice zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
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Byly podány tyto návrhy:
pan Ing. Jiří Tkáč, paní Mgr. Hana Ulčáková
Navržení kandidáti souhlasili se svou
kandidaturou.
Hlasování proběhlo v abecedním pořadí.
60/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo členem volební komise pro volbu
starosty, místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů Ing. Jiřího Tkáče.
Hlasování: 14 : 0 : 1
61/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo členem volební komise pro volbu
starosty, místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů Mgr. Hanu Ulčákovou.
Hlasování: 14 : 0 : 1

K předloženému návrhu programu nebyly
vzneseny žádné připomínky a požadavky na
jeho doplnění.
56/2014 – Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Obce Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0
4.Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Náv rh Je dnací ho ř ádu ust av ující ho
zasedání zastupitelstva obce obdrželi členové
zastupitelstva v podkladech, k návrhu nebyly
vzneseny žádné připomínky.
57/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
schvaluje Jednací řád ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Obce Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0

6. Určení ověřovatelů zápisu
Provedením zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce byla pověřena pracovnice
obce Jana Tobolová.

5. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů.
Předsedající navrhl, aby volební komise pro
volbu starosty, místostarosty a dalších členů
rady obce a výborů byla tříčlenná.
58/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
schvaluje tříčlennou volební komisi pro volbu
starosty, místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Za ověřovatele zápisu navrhl předsedající
pana Tomáše Ulčáka a pana Ludvíka Konečného.
Navržení ověřovatelé souhlasili s tímto
návrhem.
62/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
určilo ověřovateli zápisu z ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce pana Tomáše
Ulčáka a pana Ludvíka Konečného.
Hlasování: 13 : 0 : 2
7. Schválení způsobu volby a Volebního řádu
pro volbu starosty, místostarosty a dalších
členů rady obce a výborů.
Předsedající navrhl, aby volba byla veřejná.
63/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
s c h v a l u j e v e ř e j n o u v o l b u s t a r o s t y,
místostarosty a dalších členů rady obce
a výborů.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na funkci předsedy volební
komise.
Předsedající navrhl na funkci předsedy
volební komise pana Ing. arch. Václava Cvička.
Žádný jiný návrh nebyl podán.
Navržený kandidát souhlasil se svou
kandidaturou.
59/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo předsedou volební komise pro volbu
starosty, místostarosty a dalších členů
rady obce a výborů pana Ing. arch. Václava
Cvička.
Hlasování: 14 : 0 : 1

Vzhledem ke schválení veřejné volby
starosty, místostarosty a dalších členů rady
obce a výborů je potřeba schválit Volební řád
pro volbu veřejným hlasováním. Návrh všichni
obdrželi v podkladech.
64/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
schválilo Volební řád ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Obce Kozlovice pro volbu
starosty, místostarosty a dalších členů rady

Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na dva členy volební komise
pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů
rady obce a výborů.
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místostarosta a další členové, kteří budou voleni
z řad členů zastupitelstva).
Předal slovo předsedovi volební komise panu
Ing. arch. Václavu Cvičkovi.

obce a výborů veřejným hlasováním.
Hlasování: 15 : 0 : 0
8. Volba starosty
Předsedající předal slovo předsedovi volební
komise panu Ing. arch. Václavu Cvičkovi, aby
vedl veřejnou volbu starosty obce. Předseda
volební komise požádal členy zastupitelstva
obce, aby přednesli návrhy kandidátů na funkci
starosty.

Volba místostarosty
Předseda volební komise pan Ing. arch.
Václav Cviček vyzval členy zastupitelstva
k podání náv rhů k andidát ů na f unkci
místostarosty.

Pan Ondřej Eliáš navrhl na funkci starosty
obce pana Ing. Miroslava Tofla. Žádný jiný
návrh nebyl podán.
Navržený kandidát vyslovil souhlas se svou
kandidaturou na funkci starosty obce.
65/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo starostou obce pana Ing. Miroslava
Tofla, datum narození 25. 4. 1961.
Hlasování: 13 : 0 : 2

Pan Ondř ej Eliáš nav rh l na f un kc i
místostarosty pana Lumíra Červenku. Žádný
jiný návrh nebyl podán. Navržený kandidát
souhlasil se svou kandidaturou na funkci
místostarosty obce.
67/2014 – Zastupitelst vo Obce zvolilo
místostarostou Obce Kozlovice pana Lumíra
Červenku, datum narození 24. 2. 1964.
Hlasování: 14 : 0 : 1

Předseda volební komise popřál panu
Ing. Miroslavu Toflovi ke zvolení do funkce
starosty obce a zároveň ho požádal, aby se
ujal dalšího řízení zasedání zastupitelstva
obce.

Volba dalších členů rady
Na funkci dalších členů rady obce byli
navrženi tito kandidáti:
pan Libor Král – návrh podal pan Ondřej Eliáš
pan Ing. Jiří Tkáč – návrh podala paní Mgr. Hana
Ulčáková
pan Ing. Josef Klímek – návrh podala paní
Mgr. Hana Ulčáková
Nav r žení k andidáti souhlasili se s vou
kandidaturou na funkci člena rady obce.

P a n s t a r o s t a p o d ě ko v a l z a dů vě r u
zastupitelům, ale především občanům, kteří
přišli k volbám, a přislíbil, že po nadcházející
4 roky bude nadále pokračovat v usilovné práci
pro obec.

O navržených kandidátech proběhlo veřejné
hlasování podle následujícího abecedního
pořadí:
1. Ing. Josef Klímek
2. Libor Král
3. Ing. Jiří Tkáč

9. Určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolněni.
Pan starosta navrhl, aby byly určeny dvě
funkce, pro které budou členové zastupitelstva
uvolněni, a to funkce starosty a místostarosty.
66/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
určuje jako uvolněné funkce pro volební
období 2014 – 2018 funkci starosty a funkci
místostarosty.
Hlasování: 15 : 0 : 0

kandidát č. 1 – p. Ing. Josef Klímek
68/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Ing. Josefa Klímka, datum
narození 31. 1. 1978 dalším členem rady obce.
Hlasování: 13 : 0 : 2

10. Volba místostarosty a dalších členů rady
P ř e d z ahájením volby pan st arost a
informoval, že v souladu s ustanovením § 99
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bude
volena pětičlenná rada (tvoří ji starosta,

kandidát č. 2 – p. Libor Král
69/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Libora Krále, datum narození
2. 7. 1969, dalším členem rady obce.
Hlasování: 14 : 0 : 1
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72/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
nezvolilo pana Václava Holuba, datum
narození 3. 10. 1961, dalším členem
kontrolního výboru.
Hlasování: 3 : 0 : 12

kandidát č. 3 – p. Ing. Jiří Tkáč
70/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Ing. Jiřího Tkáče, datum
narození 3. 12. 1959, dalším členem rady
obce.
Hlasování: 14 : 0 : 1

kandidát č. 2 – p. Bc. Petr Pavlát
73/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Bc. Petra Pavláta, datum
narození 13. 10. 1980, dalším členem
kontrolního výboru.
Hlasování: 12 : 0 : 3

Předseda volební komise poblahopřál zvoleným
členům rady obce.
Volba výborů zastupitelstva
Podle ustanovení § 117 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce zřizuje
vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou
výboru je člen zastupitelstva, počet členů
výboru vždy lichý.
Navrhuji, aby výbory byly tříčlenné a všichni
členové byli členy zastupitelstva obce.

kandidát č. 3 – p. Mgr. Hana Ulčáková
74/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo paní Mgr. Hanu Ulčákovou, datum
narození 5. 11. 1956, dalším členem
kontrolního výboru.
Hlasování: 11 : 0 : 4

Kontrolní výbor
Na funkci předsedy kontrolního výboru
navrhl pan Ludvík Konečný pana Mgr. Lukáše
Golu.
Navržený kandidát souhlasil se svou
kandidaturou.
71/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo předsedou kontrolního výboru pana
Mgr. Lukáše Golu.
Hlasování: 14 : 0 : 1

Finanční výbor
Na funkci předsedy finančního výboru
navrhl pan Lumír Červenka pana Ondřeje
Eliáše.
Navržený kandidát souhlasil se svou
kandidaturou.
75/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo předsedou finančního výboru pana
Ondřeje Eliáše.
Hlasování: 14 : 0 : 1

Předsedající dále vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na další členy kontrolního
výboru.

Předsedající dále vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na další členy finančního
výboru.

Bc. Petr Pavlát – návrh podal pan Ondřej Eliáš
Mgr. Hana Ulčáková – návrh podal Ing. Josef
Klímek
Václav Holub – návrh podal Mgr. Lukáš Gola
Navržení kandidáti souhlasili se svou
kandidaturou na funkci člena kontrolního
výboru.
O navržených kandidátech proběhlo veřejné
hlasování podle následujícího abecedního
pořadí:
1. Václav Holub
2. Bc. Petr Pavlát
3. Mgr. Hana Ulčáková

Ludvík Konečný – návrh podal pan Mgr. Lukáš
Gola
Václav Holub – návrh podal Ing. Josef Klímek
Navržení kandidáti souhlasili se svou
kandidaturou na funkci člena finančního
výboru.
O navržených kandidátech proběhlo veřejné
hlasování podle následujícího abecedního
pořadí:
1. Václav Holub
2. Ludvík Konečný
kandidát č. 1 – p. Václav Holub
76/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolilo pana Václava Holuba, datum narození

kandidát č. 1 – p. Václav Holub
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předseda komise/výboru
1 300 Kč
člen rady			
1 480 Kč
Výše odměny se přiznává od 1. 12. 2014.
Hlasování: 15 : 0 : 0

3. 10. 1961, dalším členem finančního výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 1
kandidát č. 2 – p. Ludvík Konečný
77/2014 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
zvolila pana Ludvíka Konečného, datum
narození 9. 5. 1955, dalším členem finančního
výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 1

Diskuze
Pan starosta: Blahopřeji ke zvolení do
funkce panu místostarostovi, členům rady obce
a členům finančního a kontrolního výboru. Dále
bych chtěl poděkovat za vedení voleb předsedovi
volební komise Ing. arch. Václavu Cvičkovi.
Byl bych rád, kdyby se všichni zastupitelé
věnovali svým funkcím zodpovědně a svědomitě
a vzájemně mezi sebou spolupracovali. Děkuji
zastupitelům za stoprocentní účast na dnešním
zastupitelstvu a věřím, že docházka bude vždy
taková.
Do konce roku bude svoláno minimálně 1 x
zasedání zastupitelstva z důvodu projednání
úpravy rozpočtu a schválení rozpočtového
provizoria.

11. Různé
Pan starosta: V podkladech jste obdrželi
náv rh měsíčních odměn neuvolněných
zastupitelů, členů Zastupitelst va obce
Kozlovice, dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze
dne 18. 12. 2013 ve znění pozdějších předpisů.
78/2014 – zastupitelstvo obce schvaluje
odměny neuvolněným členům zastupitelstva
obce dle nařízení vlády ČR č. 459/2013 Sb., ze
dne 18. 12. 2013, o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, následovně:
člen zastupitelstva		
člen komise/výboru

Jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce ukončil pan starosta v 18.50 hodin.
Poděkoval všem za účast.

540 Kč
1 060 Kč

Ustavující jednání nového zastupitelstva, foto archiv obce

Informace ze zasedání rady obce
Zápis č. 11-2014 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 15. 9. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Mgr. Štěpán Pustka

3. Obecní kalendář na rok 2015 – stanovení
prodejní ceny
4. Žádost o prodloužení navýšení kapacity MŠ
5. Ž á d o s t o p ř í s p ě ve k – a l bu m P í s n ě
Hukvaldských Beskyd

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Lékárna Kozlovice – doručené nabídky, další
postup

pokračování na další straně
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Zápis č. 14-2014 - nová ze zasedání Rady
Obce Kozlovice ze dne 10. 11. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

Zápis č. 12-2014 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 2. 10. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové
rady
Omluven: Mgr. Štěpán Pustka

1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení a informace starosty
Schválení komisí rady
Schválení dalšího oddávajícího
Školská rada - jmenování zástupců zřizovatele
Úprava měsíčního platového tarifu ředitelky
školy (nové nařízení vlády)
6. Lékárna Kozlovice
7. Vodovod Rybí – PD pro stavební povolení
8. Dopravní značení před školou
9. Odměny členům JSDHO (hasiči – výjezdová
jednotka)
10. Smlouva o zřízení věcného břemeneslužebnosti (ČEZ, Kahánek 8 RD DTS)
11. Dodatek nájemní smlouvy (pojišťovna
v zasedací místnosti)

1. Kontrola usnesení
2. Lékárna Kozlovice – cenové nabídky, další
postup
3. Schválení dotace MSK - Příspěvek na
hospodaření v lesích
4. Schválení dotace MSK – hasiči Kozlovice
(JSDHO)
5. Výběrové řízení - Systém odděleného sběru
Kozlovice
6. Chodníky horní konec – dohody o právu
provést stavbu
7. Příspěvek – žehnání kapličky v Měrkovicích
Zápis č. 13-2014 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 23. 10. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

Zápis č. 15-2014 - nová ze zasedání Rady
Obce Kozlovice ze dne 24. 11. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Lékárna Kozlovice
3. Výběrové řízení - Systém odděleného sběru
Kozlovice II
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (přípojka nn Střalka)
5. Odměny vedoucím dětských kolektivů
6. Dětské dopravní hřiště (smlouva Eurovia asfalt)
7. Souhlas vlastníka pozemku s umístěním
stavby (přípojka kanalizace P.)
8. Souhlas vlastníka pozemku s umístěním
stavby (přípojka kanalizace H.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení a informace starosty
Vánoční strom
Lékárna - nájemní smlouva
Odměny vedoucím dětských kolektivů
Odměna ředitelce ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
Rozpočtová změna č. 6
Kontrola přísp. organizace ZŠ a MŠ Kozlovice
Žádost o odkup nebo směnu pozemků
(Kalmus Jaromír)
9. Cena vodného pro rok 2015
10. Cena stočného pro rok 2015
11. Žádost o zřízení nového světelného bodu

Ze života školy
Co se děje ve škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

hranice. Porovnávali vzdálenosti, které museli
překonat, vyráběli dopravní prostředky, kterými
cestovali, převáděli měnu, využili obrazový
materiál z cest a vytvářeli tak nabídkové letáky,
díky kterým se ostatní seznamovali s různými
zajímavostmi u nás i cizích zemí.

- V prvním školním týdnu proběhly ve škole dva
projekty:
Na I. stupni projekt „Letem světem“ - žáci si
nejdříve zavzpomínali na místa, která navštívili
o prázdninách v rámci ČR, pak se vydali za naše
18
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Cestou necestou, foto archiv škola

Pokusy v hodinách fyziky, foto archiv škola

Lego hrátky, foto archiv škola

Svět techniky, foto archiv škola

Na druhém stupni ZŠ projekt s názvem
„Vesele do školy“ - v první části měli žáci
za úkol znázornit své nejlepší zážitky
z prázdnin - mohli si přinést fotky, články
z novin, pohlednice, v druhé části se snažili
sepsat očekávání do letošního školního roku
a vytvořili si také pravidla třídy, která budou
dodržovat po celý školní rok.
- Začátkem září proběhl tradiční adaptační kurz
žáků 6. ročníku, tentokrát v RSCD v Kunčicích
p. O. Během pobytu se žáci účastnili spousty
aktivit jak v budově, tak venku, zábavnou
formou si osvojovali komunikační a sociální
dovednosti, měřili své síly ve vědomostních
i dovednostních soutěžích.
- V říjnu v krásném počasí se sluníčkem nad
hlavou si žáci v rámci projektu „Cestou
necestou“, který pro své mladší spolužáky
připravili žáci 9. a 8. ročníku, prošli různá
místa v obci. Vycházka byla doplněna různými
činnostmi - řešení hlavolamů, malování
křídou, házení šiškami, míčové hry apod.

- V rámci projektu Technické vzdělávání
- Brána k úspěchu, který je realizován
v rámci GG OP VK, kde příjemcem dotace
je Krajská hospodářská komora Ostrava,
se žáci 8. třídy zúčastnili exkurze do SPŠei
Ostrava. Žáci si mohli s pomocí notebooků
v prostředí grafického editoru (AutoCAD)
navrhnout vlastní dům i s vybavením nebo
pracovat s moderní mikropájkou a sestavovat
z elektronických součástek výrobek „světelná
ruleta“. Doprava včetně občerstvení byla pro
žáky zdarma.
- Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili výuky
dopravní výchovy v Příboře. Za asistence
lektora si prošli teoretickou část zakončenou
kontrolním testem a po přestávce si zkusili
nabyté znalosti praktikovat na dopravním
hřišti, kde se vystřídali v rolích cyklistů
a chodců… Na jaře 2015 proběhne druhá
část této výuky, která bude zakončena
testem s možností získat průkaz cyklisty.
- Děti 2. B navštívily muzeum ve Frenštátě p. R.,
19
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- V rámci popularizace technických
a přírodovědných předmětů organizujeme
pro žáky netradiční výuku v objektech
Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Výuka
a doprava včetně občerstvení je hrazena
z projektu NatTech. Žáci mohou např.
objevovat tajemství vesmíru a zkoumat
tajemná zákoutí naší sluneční soustavy,
výukou moderní metodou LARP putovat
kosmickou lodí, ve kterou se promění
učebny v Malém světě techniky U6,
a získávat během své cesty vesmírem
poznatky ohledně chemických pokusů,
kterých posléze využijí ke svému návratu na
Zemi, ti nejmenší mají možnost poznávat
interaktivní a zábavnou formou fascinující
svět dopravních prostředků.
Žáci 5. – 8. třídy se také zúčastnily otevření
nového centra Svět techniky – Science and
Technology Center, který nabízí návštěvníkům
stovky atrakcí, které pobaví a poučí
v nejrůznějších oblastech života, přírodních
i technických vědách.
- Vyhlásili jsme již tradiční soutěž o nejlepšího
jednotlivce a nejlepší třídu ve sběru papíru.
Papír ve škole sbíráme každou středu ráno od
7.00 hod. do 7. 30 hod.

kde byl pro ně připraven zajímavý program
s názvem „Od kolébky do školy“. Nejdříve si
děti povídaly o životě nejmenších i starších
dětí v dávné době, a poté se zúčastnily
vyučování z doby, kdy ve školních lavicích
sedávaly naše babičky. Za své výkony dostaly
vysvědčení.
- Pro žáky jsme během prvního čtvrtletí
připravili dvě výchovně vzdělávací akce:
V září to byla ukázka výcviku dravých
ptáků. Velmi zajímavou práci i s vtipným
komentářem předváděla skupina Jaroslava
Oszeldy z Karviné.
V listopadu se všichni žáci zúčastnili koncertu
cimbálové skupiny Réva, kterou tvoří
sympatičtí muzikanti ze Zlína. Na své hudební
nástroje (basu, cimbál, klarinet, housle,
„kufr“) hrají krásné lidové písně a předvedli,
že dokážou zahrát také filmové melodie,
vážnou hudbu nebo i rockovou hudbu. Děti
se zaposlouchaly i do legendárních Beatles,
ústřední melodie k filmu Vinnetou nebo
z vážné hudby do Smetanovy Vltavy. Koncert
skončil v rytmu populární skupiny Kabát, při
níž si všichni s chutí zatančili.
- Naše škola se podruhé zapojila do projektu
Českého olympijského výboru Sazka
Olympijský víceboj, který je součástí kampaně
na podporu sportu a zdravého životního
stylu. Cílem není soutěž o nejlepší výkony, ale
zapojení co největšího počtu žáků a motivace
ke sportovním aktivitám ve volném čase.

Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová, ZŘ

Svět techniky Ostrava pohledem dětí
Líbilo se mi tam doslova všechno
(takže jste zřejmě pochopili, že je těžké si vybrat na popisování jen jednu část).
• Oáza vesmíru: Další část, která mě doslova
ohromila. Nacházely se v ní malé hvězdy
tvořené světýlky a obrovská točící se
zeměkoule, potom tam byly super dotykové
hry na téma planeta Země, stěny představovaly
vesmírnou černotu.
• Oáza síly a pohybu, světla, elektřiny: V této
části byly skvělé věci, např. svítící propadlý
tunel, na který jsi stoupnul, a zdálo se ti, že
padáš, a ten pocit si měl i proto, že tam byly
pružiny, které poskakovaly, potom tam byla
obrazovka a takové tvary, podle kterých ti

• Oáza člověka, stromu, fauny: V této části se mi
moc líbilo procházení kmenem, až do korun
stromů se zvířaty, ale nejen to, v této části se
nacházejí různé dotykové hry i poučné obrázky
s popisem např. obrazovka: zestárni během
chvilky, u které jsme se s holkami hodně
nasmály. A spousty dalších věcí.
• Oáza člověka a energie: V této části byla super
letadla, která se ovládala pomocí odrazu světla
v malých zrcadlech, nebo míč, který jsme
museli dostat do obruče pomocí větru (ten
vítr jsme foukali z trubiček).
20
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práce na stavbě, u doktora a autotechniky.
Taky jsme si prošli kouzelným lesem, starou
továrnou, vodní laboratoři a je tam taky
trampolína, obří pískoviště a mnoho dalších
skvělých věcí a atrakcí.

obrazovka ukazovala barvou, jakou máš
teplotu, dále svítící obří helma a spousty
dalších úžasných věcí!
• Svět vědy a objevů: Potom jsme šli do přízemí,
a když jsme tam vešli, ukazovalo nám to, jakou
máme náladu, např. kdo se smál, tak měl větší
část u smějícího smajlíka, dále tam byla veliká
koule, která vyvíjela statickou energii, a když
se jí dotkneš, tak se ti postaví vlasy, nebo
chodba, kterou procházíš, a ona se postupně
po částech rozsvítí.
• Dětský svět: Tak tam jsme si vyzkoušeli spousty
skvělých věcí, např. dojení krávy, co obnáší

Moc děkuji učitelům a průvodcům, že jsme
měli takovou skvělou možnost na vlastní oči
vidět a prakticky si vyzkoušet to, co se ve škole
učíme jenom z knížek. Bylo to moc super! 
Zuzana Blahutová, žákyně 6. A

PROSBA O DAROVÁNÍ

zbytků látek, vlny, bavlnek, knoflíků

Poděkování

Možná máte někde doma zbytky látek,
bavlnky, vlnu, knoflíky, o kterých víte, že už je
nebudete potřebovat. Darujte je žákům ZŠ, kteří
z nich vyrobí v praktických činnostech hezké
výrobky. Děkujeme.

Děkujeme všem členům Školské rady,
Rady rodičů, našim sponzorům, všem
příznivcům za pomoc, kterou poskytovali
během celého roku naší škole. Doufáme, že i
v příštím roce 2015 bude spolupráce přínosná
pro všechny zúčastněné.
Dovolujeme se také popřát všem klidné
prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších,
dětem velkou sněhovou nadílku, spoustu
zážitků s kamarády ve volných prázdninových
chvílích, lásku, porozumění a mnoho úsměvů
všech okolo.
Za kolektiv zaměstnanců školy
Hana Ulčáková, ŘŠ

Výrobky žáků, foto archiv škola

Volby do Školské rady
Dne 25. 11. 2014 proběhly volby do Školské rady.
• Mgr. Zdenka Krpcová
• Mgr. Eva Kvapilová

Volili se zástupci z řad zákonných zástupců
žáků. Voleb se zúčastnilo 48,7 % oprávněných
voličů. Do Školské rady byli po sečtení volebních
lístků zvoleni tito kandidáti:
• Žáčková Vlasta
• Chýlková Radka

Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz .		
			
Mgr. Jaroslava Minksová,
předsedkyně volební komise

Volili se také zástupci z řad pedagogických
pracovníků. O těchto kandidátech bylo
hlasováno tajnou volbou. Do Školské rady byly
zvoleny:
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Den obce
(foto S. Ulčák)

Den obce
(foto S. Ulčák)

foto S. Ulčák

foto S. Ulčák

Den obce - neděle

Den obce - neděle

Dětské hřiště

Den obce - neděle

foto J. Peloušek

foto S. Ulčák

Dětské hřiště
(foto J. Peloušek)

foto archiv obce

Přizná se nám pachatel?

Rekonstrukce vodovodu - Malá strana

Oprava dešťové kanalizace u bytovek

Přizná se nám pachatel?

(foto archiv obce)

Rekonstrukce vodovodu - Malá strana
(foto archiv obce)
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Podzim v mateřské škole
Říjen patřil také podzimnímu tvoření.
Vyráběli jsme z přírodnin, dlabali dýně a na
svátek Halloweenu jsme si vyzkoušeli svou
odvahu. V listopadu nás opět navštívilo divadlo,
tentokrát s pohádkou „ O vybíravé holčičce“
a v prosinci se všichni těšíme do Divadla loutek
v Ostravě.
Nacvičili jsme spoustu říkanek a písniček
pro Mikuláše a Čerta, kteří nás jako každý
rok navštívili. Ale stálo to za to – nepřišli
s prázdnou.
Teď už se chystáme na Vánoce. Začali jsme
s výrobou ozdob a drobných dárků, zpíváním
koled, pečením cukroví a přípravou na vánoční
nadílku.

Čas běží opravdu jako voda. Začátek
školního roku a s ním pro některé děti první
dny bez maminky jsou dávno za námi a my se
pomalu chystáme na Vánoce.
Co jsme od září v MŠ prožili?
Našli jsme si nové kamarády, oblíbené
hračky, přivykli si na režim dne v MŠ. Ještě v září
jsme podnikli první delší vycházku k areálu
chovu koní a pomalu se začali připravovat na
největší událost v obci – krmáš. Pekli jsme
perníková srdce, sledovali, jaké kolotoče už
přijely, a užili si první jízdu, která i letos patřila
nám.
V říjnu naši školičku navštívilo oblíbené
divadlo Smíšek s pohádkou „ O pejskovi
a kočičce“.

Mirka Jedličková

Halloween, foto L. Halamíčková

Návštěva jízdárny, foto L. Halamíčková

Kulturní a sportovní život obce
Kulturní spolupráce s obcí Strečno
pro naši bohatou spolkovou činnost v obci si
nás ke spolupráci přestavitelé Strečna vybrali
na webových stránkách.
Při další návštěvě nám představili návrh
projektu „Cezhraničná kulturná vzájomnosť“.
Možnosti spolupráce byly projednány postupně
se spolky a podklady byly předloženy slovenské
straně k žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku z evropských fondů. K jednání do
Strečna byli pozvání starosta Miroslav Tofel
a Slávek Vašenda, koordinátor projektu za
Obec Kozlovice. Po projednání spolupráce
na projektu si za doprovodu starosty pana
Štadáního a manažera pana Albrechta prohlédli

Počátkem roku požádali zástupci
obce Strečno v Žilinském kraji (SR) naši
obec o spolupráci na projektu, který bude
s p oluf i n a n c ov á n z Ev r o p s k ýc h fo n dů
regionálního rozvoje v rámci Operačního
programu příhraniční spolupráce SR-ČR
2007-2013.
Na obecním úřadu jsme přivítali starostu
obce Bc. Dušana Štadáního a projektového
manažera Ing. Pavola Albrechta, kteří přestavili
návrh projektu. Starosta Miroslav Tofel
a předseda kulturní komise Slávek Vašenda
představili naši obec s její bohatou kulturní
a sportovní minulostí i současností. A právě
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Valášek na Strečně na hodech, foto archiv obce

Vystoupení Valášku, foto archiv obce

Valašský vojvoda, foto archiv obce

Vojvoda ve Strečně, foto archiv obce

starobylý hrad Strečno a splavili se po Váhu
na pltích.
18. května zavítal do Strečna Dětský folklorní
soubor Valášek a Dechová hudba Kozlovice.
Po příjezdu je uvítal starosta obce spolu
s manažerem projektu panem Albrechtem,
který děti a muzikanty provedl hradem Strečno.
Po obědě oba soubory vystoupily v rámci
programu Strečnianských hodů v areálu
u základní školy.
Další aktivitou tohoto projektu bylo vystoupení
dechové hudby Strečnianka, Krakovského
kvarteta heligonkářů a Heligonkářů ze Strečna.
Vystoupení slovenských souborů se stalo milým
a příjemným zpestřením programu obecní
slavnosti. Hosté ze Slovenska v dopoledních
hodinách navštívili areál Na Mlýně, prohlédli si
obecnou školu a sládek Valašského pivovaru Petr
Krpec je provedl pivovarem s výkladem o výrobě
piva. Po společném obědě proběhla prezentace
naší obce při posezení se starostou a zástupci
spolků. Vystoupení slovenských souboru

naplnilo cíl projektu kulturního rozvoje,
zachování tradic a přeshraniční spolupráce
příhraničních regiónů.
Na Festival cezhraničnej vzájemnosti
odcestoval 8.11. Valašský vojvoda, kde vystoupil
při slavnostním programu otevření opraveného
kulturního domu ve Strečně. Po programu
následovalo společné posezení s domácími
soubory, kde se diskutovalo o dosud proběhlých
společných akcích a probraly se i možnosti
spolupráce v následujících létech. Druhý den

Valášek a Dechová hudba, foto archiv obce
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vánoční oplatky. Poslední aktivitou projektu je
lednový zájezd našich ochotníků do Strečna,
kde zahrají v nově zrekonstruovaném sále
komedii Jiřího M. Šimka "Kontrola v městě
Kocourově aneb jeden za všechny, všichni
za jednoho".
Slávek Vašenda

si soubor prohlédl hrad Srečno a seznámil se
s historií tohoto významného slovenského hradu.
Na festivalu Souznění se představili další
nositelé kulturních tradic obce Strečno.
Komorní soubor staré hudby Flautus vocis,
Ženská spevácka skupina Zvonica, řezbář
Jaroslav Holko a Otília Kadašiová, která pekla

Skauti
Od března se toho v našem oddíle Nashuro
událo hodně. Koncem března vyrazily všechny
vlčata a světlušky na Ivančenu k mohyle
padlých skautů. V dubnu jsme se společně sešli
i s ostatními oddíly na střediskové víkendovce
v Hodoňovicích. Květen patřil Závodu světlušek
a vlčat, kde se v té době nejmladší skupina vlčat
– Blizárdi - umístila na pátém místě. V tomto
měsíci jsme také stihli oddílovou víkendovku
v Příboře ve stylu Alenky v říši divů, na kterou
jsme dojeli na kole. Náš oddíl taky připravil ve
spolupráci s „deváťákama“ Den Země pro celou
školu. Hned na to byla slavnostně otevřena
a posvěcena naše nová klubovna, kde jsme se
sešli s rodiči, starými skauty i s panem starostou.
No a pak, v červenci, přišel tradičně na
řadu letní dvoutýdenní stanový tábor jako
vyvrcholení skautského roku, tentokrát opět
v Růžďce. Letos jsme se ocitli v indiánské vesnici,
kde jsme se potýkali s nástrahami i krásami
přírody a indiánského života. Skladba tábora
byla tentokrát trochu jiná z důvodu návštěvy
skautů z Belgie, kteří u nás pár dnů, které jsme si
společně užili, pobyli. Na táboře mimo spousty
her a praktického učení různých dovedností
došlo i na skládání skautských, vlčáckých

Na Ivančeně, foto Martin Kurečka

i činovnických slibů. Deště jsme si užili sice dost,
naštěstí jsou ale skauti nepromokaví a ohňové
hry dostaly úplně jiný rozměr.
Další dávky deště si užili hoši z družiny
B-52, když v srpnu čundrovali po dosud
nenavštívených částech Beskyd. Ale všechno
jde, když se chce.
Po zářijovém nábor u k luků nám
k nejmladším Borůvkám vznikla nová družina
s názvem Gekoni, kterou vedou dva noví rádci.
Se vznikem nové družiny zanikly dvě staré (B-52
a Tempery), jejichž odrostlí členové se stali buď
rádci, nebo se společně s ostatními vedoucími

Česko-belgičtí roveři, foto Vojtěch Tkáč
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Otevření klubovny, foto Vojtěch Cviček

Den Země, foto Mikuláš Pustka

čas od času scházejí na schůzkách nově
vzniklého roverského kmene. První oddílová
akce v tomto skautském roce byla víkendovka na
Palkovických hůrkách. Do Vánoc bychom rádi
stihli oddílovou tělocvičnu, sbírku na Souznění
a vánoční schůzku.
Do nového skautského roku vstoupila po
úspěšném složení zkoušek také jedna naše nová
čekatelka a dva naši nejmladší rádci absolvovali
rádcovský kurz. Bez rádců, kteří pravidelně
připravují program na družinové schůzky, by
oddíl nebyl schopný fungovat. Na každém z nich
nám záleží a jsme rádi, že je máme! Skaut je
totiž hodně o spolupráci a bez nich by to nešlo.
(Fotky z tábora a jiných akcí najdete na
stránkách oddílu kozlovice.skautifm.cz)
Vojtěch Tkáč – Wydrák

Příprava na slib Borůvek, foto Jana Harabišová

Lampiónový průvod v Kozlovicích
L a m p i ó n o v ý p r ů vo d s e u s k u t e č n i l
v podvečerních hodinách v neděli 26. října.
Počet rozzářených lampiónů, dětí i jejich rodičů
předčil naše očekávání. Do areálu Restaurace na
Koupališti přišlo téměř 100 dětí. Než se průvod
vydal na cestu, měly děti možnost si kreslit
křídami a každé si našlo svůj svítící náramek.
Po setmění jsme se vydali na trasu, kde na děti
čekali skřítci. Ti jim sdělili svá jména (které si
musely zapamatovat) a odměnili je sladkostmi.
Po návratu na děti čekalo občerstvení, ohňostroj
a v sále mohly shlédnout pohádku. PaS
Production děkuje všem dětem a rodičům za
účast, Restauraci na Koupališti a kamarádům
za spolupráci, a také sponzorům – p. Žáčkové
z místního květinářství a Evě Habrnalové

foto Šárka Kreissová

z potravin. Sledujte naše Fb stránky. Plánujeme
akce na příští rok a tímto Vás zveme na Talk
show Evy Holubové a Boba Klepla, na kterou
si již můžete zakoupit vstupenky.
Petra Krpcová
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Lampionový průvod k listopadovým událostem
r. 1939 a 1989 v Měrkovicích
bylo v Pohostinství Ve Dvoře, kde na ty nejmenší
čekalo občerstvení a něco na zub.

V neděli 16. listopadu hasiči z Měrkovic
uspořádali již 3. ročník lampionového průvodu.
Tentokrát to bylo ve znamení 25. v ýročí
„sametové revoluce“ r. 1989. Účastníci se
sešli u zvonice a nové kaple v Měrkovicích,
kde starosta sboru Radek Zdražil slovem
připomněl, co vše se před 25. lety událo a lehce
zrekapituloval dvaceti pěti letou historii.
Nezapomněl ani zmínit události z r. 1939, které
spolu s r. 1989 úzce souvisí. Na oslovu výročí
byl odpálen slavností ohňostroj a zapáleny
svíčky u vchodu do kaple ve tvaru srdce. Poté
se asi 80členný průvod prošel Měrkovicemi
s rozsvícenými lampiony. Zakončení průvodu

foto R. Zdražil

Valášek informuje – podzim 2014
Jak jsme zmiňovali v předchozím vydání
Zpravodaje, Valášek na počátku října opět
rozšířil své řady. Do velkého oddělení přešlo
z Přípravky celkem 8 prvňáčků a stejný počet
obsadili v Přípravce noví členové. Kapacita
Valášku není nafukovací, nemohli jsme tedy
ani letos přijmout všechny děti, které přišly na
konkurz a mají zájem o soubor.
Pr vní listopadov ý víkend 2014 patřil
již tradičnímu soustředění, na které jsme
v rekordním počtu 47 dětských členů souboru
vyjeli do Kunčic p. O. Tématem „Halloween“
jsme si zpestřili intenzivní nácviky vánočních
pásem i písní: vydlabali jsme si ozdobné
dýně, proběhl stylový karneval v maskách
i halloweenská diskotéka. Energii na všechny
nejrůznější aktivity nám dodalo výborné jídlo,

které nám uvařila paní Walerová a na místě
připravovala Věra Valíčková, oběma patří
velké díky.
Na konci listopadu proběhly dvě hudební
akce v Brně, na kter ých se členové DFS
Valášek aktivně podíleli. První z nich bylo
vystoupení v Národním Mahenově divadle,
kde zazpívala Amálka Velká z Přípravky
společně se svou maminkou Markétou Velkou
(Valašský Vojvoda) za doprovodu cimbalistky
Páji Prašivkové. V tomto podání zazněla
píseň Aj, lítala laštověnka během koncertu
s názvem Folklorní kořeny tvorby Leoše
Janáčka uspořádaného na počest 160. výročí
narození tohoto skladatele, rodáka z Hukvald.
Druhou akcí byl koncert: BROLN uvádí
Zpěváčky, který toto hudební těleso uspořádalo

V Mahenově divadle - Pája, Amálka, Markéta
Folklorní kořeny tvorby L. Janáčka, foto L. Mrkva

DFS Soustředění 2014 Halloween, foto Petra Prašivková
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tedy za doprovodu BROLNu zazpívala Danka
Rokytová, Sára Kokešová a Anežka Tabachová.
Tato děvčata si také můžete poslechnout
v rámci vánočního festivalu Souznění 13. 12.
na koncertě v kozlovickém kostele od 15:00hod.
Na dopolední obchůzce s koledou i na večerním
koncertě od 18:30hod. se tradičně představí
také malí i velcí tanečníci vč. doprovodu malé
muzičky Valášku. Touto cestou Vás také zveme
na vánoční koncert do Lhotky 20. 12. od
18:00 hod, kde se představí a svým vystoupením
ukončí sezonu 2014 malá muzička s primášem
Filipem Krpcem.
Detailní reportáže vč. odkazu na fotogalerii ze všech proběhlých akcí najdete na
w w w.valasek-kozlov ice.cz pod odkazem
E-kronika.
Za celý soubor mi dovolte popřát všem krásné
a poklidné Vánoce a dále musím poděkovat za
spolupráci nejen rodičům valáškovských dětí,
ale také obci Kozlovice i Lhotka a samozřejmě
všem ostatním, kteří se jakoukoli měrou a svou
přízní podílejí na zachování lidové písně a zvyků
v „životě“ a povědomí naší obce.
Petra Prašivková

Sára, Danka, Anežka - BROLN uvádí Zpěváčky 2014, Brno,
foto Petra Prašivková

k 20. výročí založení soutěže zpěváků lidových
písní. V konventu Milosrdných bratří v Brně si

Myslivci a konec roku
Okolo konce občanského roku vrcholí
i v Kozlovicích lovecká sezóna. Logicky to
vyplývá z doby hájení a povolené doby lovu volně
žijící zvěře podle platného zákona o myslivosti,
jež historicky vychází z odedávného přírodního
koloběhu v přírodě.
29. listopadu jsme pořádali v části honitby
okolo Strážnice hon na zajíce. Jako již v několika
posledních létech nešlo o hon v původním
smyslu významu slova, tak je pamatují dříve
narození, tedy s hony s bohatými výřady drobné

zvěře. V současnosti se jedná pouze o kontrolní
odlov několika kusů zajíců z důvodu ověření
zdravotního stavu a zejména o společenskou
událost spojenou s udržováním mysliveckých
tradic a se společnou procházkou částí revíru.
Přikládám několik ilustračních záběru
z honu, kterého se zúčastnilo 18 střelců,
10 honců a honkyň, 4 lovecky upotřebitelní psi
a premiérově nový trubač z kozlovických řad.
Velmi příjemná byla při zahájení a oficiálním
nástupu v 8.00 hodin „snídaně“ připravená

Úspěšný lovec s doprovodem, foto V. Cviček

Taktická příprava honců a honkyň, foto V. Cviček
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zcela mimo plán rodinou Tománkovou na jejich
zahradě. Horký čaj a klobása přišla v chladném
počasí více než k duhu.
Relativně dobrý hon byl zhodnocen na
neodmyslitelné poslední leči v odpoledních
a večerních hodinách tentokrát „U váhy“ téhož
dne.
Z a ko z lov ické m y s l i vc e př e ji v š e m
příznivcům myslivosti a přírody vůbec hezké
prožití zimních dnů s vírou, že zima bude letos
ke všem „shovívavá“, a těším se na dobrou
spolupráci v nadcházejícím roce 2015.
Václav Cviček,
myslivecký hospodář MS Kozlovice

Snídaně u paní Tománkové, foto V. Cviček

Mladí hasiči Kozlovice
18. října se na Lučině uskutečnil Závod
požárnické všestrannosti. Tento závod patří do
hry Plamen, a jak již samotný název napovídá,
jde v něm opravdu o všestrannost. Jako
příklad jistě poslouží krátký výčet disciplín
a úkolů - šplh po laně, vázání uzlů, střelba
ze vzduchovky, určování azimutu, orientace
v hasících přístrojích atd..
Na startu se jako první hned ráno objevili
dorostenci. V kategorii starších dorostenců
nastoupil Petr Chocholatý. Jako jediný doběhl
bez trestných bodů a umístil se na 2. místě.
V kategorii středních dorostenkyň jsme měli
2 ženy – Hanu Chocholatou a Karin Kozovou.
Obě holky předvedly skvělý výkon, Hance
uteklo první místo jen díky nesestřelenému
špalíku. I tak je 2. místo skvělé. Karin obsadila
bronzovou příčku.

Poté se již na start připravila družstva
starších žáků. Naši bohužel zaváhali na střelbě
ze vzduchovky, a také na základech topografie.
Do cíle doběhli s 13 trestnými body a umístili
se tak na 6. místě.
Na 6. místě se umístilo i družstvo mladších
žáků. Ti měli také problém na střelbě, kde
nasbírali 10 trestných bodů (1 trestný bod
= 1 minuta v celkovém časovém součtu navíc).
Avšak i přesto je toto umístění, v této velké
konkurenci, krásné.
Závěrem bych ráda poděkovala členům za
příkladnou práci, dětem za skvělé výsledky
a našim spoluobčanům popřála klidné Vánoce
a všechno nejlepší do nového roku 2015.

Hana Chocholatá, foto archív hasiči

Mladší žáci, foto archív hasiči

Kateřina Toflová
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Podzimní sezóna volejbalistek
Ženy odehrály v podzimní části soutěže
Krajského přeboru II. třídy 2014 /2015 celkem
12 zápasů se šesti soupeři, z toho 8 vítězných.
Přezimují tak na 3. místě za družstvy Hnojníku
a Třince, od něhož je dělí jediný bod. Další
pořadí vypadá takto: Raškovice, Metylovice,
Frenštát p. R. a Palkovice. Tuto sezónu
nenastoupila na utkání Hana Vyvialová, která
si na turnaji v únoru poranila koleno, a také
Martina Bednářová z důvodu těhotenství.
Dne 20. 11. 2014 se jí narodila holčička Anna.
Naopak se na hřiště vrátila Hana Bednářová,
která porodila také dceru – Anitu, ale již
21. května 2014. Holky, je tak dále, ať základna
roste! O to se stará – i když trochu jinak –
také Alena Bednářová, která trénuje mladé

volejbalistky. V srpnu pro ně zorganizovala již
II. ročník soustředění ve veřovické Orlovně. Dík
patří i ostatním volejbalistkám, které jí pomáhají
s trénování i s organizací soustředění. Dívky
jsou zapojeny do soutěže staršího žactva, která
probíhá turnajovou formou jedenkrát měsíčně.
Vedou si velmi dobře, o čemž svědčí i umístění
na 2. – 3. místě společně s VK Frýdlantem
n. O. Mezi soupeři mají i chlapecké týmy, o to
více jsou jejich vítězství cennější. V neděli
8. 2. 2015 se jedno kolo jejich soutěže bude konat
v Kozlovicích. Přijďte povzbudit své ratolesti,
kamarádky, spolužačky… Dělají velké pokroky
a Vaše pozornost a pochvala je jistě potěší.

Porada s trenérkou, foto Petr Mužík

Pozdrav soupeře, foto Petr Mužík

Mgr. Miroslava Bednářová

Stolní tenis
Na výsledcích z tohoto roku je vidět a znát,
že v Kozlovicích je dobrá půda pro příznivce
stolního tenisu. Kromě 5 družstev dospělých
máme i jedno mládežnické, na které můžeme
být právem hrdí.
Družstvo složené ze tří chlapců (Matouš
Pustka, Filip Krpec, Martin Tofel) a dvou dívek
(Hana Polášková, Jana Vašendová) zcela ovládlo
základní část okresního přeboru mládeže a bez
jediné prohry (celkové skóre 71:9) dominovalo
nad ostatními družstvy v okrese Frýdek-Místek.
Mají tak výbornou výchozí pozici, aby pro
TJ Sokol Kozlovice vybojovali titul přeborníků
mezi celky, např. Frýdlantu nad Ostravicí, Třince,
Vendryně, Jablunkova, Brušperku, Paskova apod.

Mimo tuto dlouhodobou soutěž družstev se
někteří z nich zúčastňují i okresních, krajských
a republikových přeborů jednotlivců, kde
získávají cenné trofeje nebo body do žebříčků.
Tímto jim děkujeme za výbornou reprezentaci
oddílu i naší obce mezi závodníky z nesrovnatelně
silnějších oddílů, s výrazně rozdílným zázemím
a tréninkovými podmínkami.
Toto poděkování zároveň patří trenérce
a ex tr aligové hr áčce Hance Bar tošové
z Frýdlantu nad Ostravicí, která svou obětavostí
a pojetím k tréninku v „kozlovickém podkroví“
pouze dokazuje, že sport není jen o penězích,
ale především o píli, sebezapření a přístupu
v prvé řadě k tréninku. Při této souhře svěřenců
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v Kozlovicích z nových mladých nadějí vychovat
další nadšence pro jednu z nejrychlejších her na
světě jakou stolní tenis je.
Všem mladým stolním tenistům i jejich
trenér ům proto přejeme nejen mnoho
sportovních úspěchů v novém roce 2015, ale
především krásné prožití vánočních svátků.
Za projevenou podporu našim sportovcům
děkujeme i sponzorům.

s trenérkou pak nutně musí dojít k zlepšování
schopností a následně i k úspěšným výsledkům.
Pro naši smůlu však bude muset na nějakou dobu
vyměnit pingpongové stoly za kočárek a dětskou
postýlku. Máme však příslib, že jakmile to
situace dovolí, ráda se k nám do Kozlovic vrátí.
V dobré práci s kozlovickou mládeží se
snažíme pokračovat i nadále. V letošním
roce byla znovu otevřena „pingpongová
přípravka“, kterou vedou trenéři Ladislav
Blabla st. a Mikuláš Pustka. Mají zájem

Za oddíl stolního tenisu Václav Vašenda

Bodovací turnaje, foto V. Vašenda

Úspěšný konec letní sezóny skokanů
Doleželová v bar vách TJ Frenšt át pod
Radhoštěm.

Nedávno ukončili výbornými výkony mladí
skokani TJ Sokola Kozlovice letní sezónu
posledním závodem seriálu Mistrovství České
republiky ve Frenštátě p.R. Po čtyřech závodech
v Lomnici nad Popelkou, Harrachově, Rožnově
p.R.a Frenštátě p.R. Mistrem republiky se stal
v kategorii žáků 9-10 náš závodník
Jiří Dohnal. Mistrovský titul vybojovali také
naši odchovanci: Marcel Vyvial a Michaela

UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH ZÁVODNÍKŮ:
Kategorie předžáků
1. Jakub Jalůvka
2. Matušinský Lukáš
36

číslo 4  prosinec 2014

Kategorie žáků 9-10:
10. místo Štěpán Kysel
12. místo Jakub Jalůvka
15. Matušinský Lukáš

Kategorie žáků 13-14:
10. Matušinský Marcel

Skokani obědvají, foto archiv

Mistr ČR MARCEL VYVIAL, foto archiv

Čokoládová cena 1. Lukáš Matušinský, 2. Jakub Jalůvka,
foto archiv

Zleva - Matušinský L., Jalůvka J., Petrů M., Kysel S.,
foto archiv

Florbal
utkání hodně štěstí a hlavně přesnou mušku.
Více informací najdete na stránkách klubu
www.fbckozlovice.cz. Blíží se konec roku, tak
bychom rádi poděkovali všem, co podporují
naše talenty - obci Kozlovice, Základní škole
v Kozlovicích, sponzorům, všem florbalovým
fanouškům, rodičům. FbC Kozlovice přeje všem
příznivcům a všem spoluobčanům příjemné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho
úspěchů v roce 2015.

Florbalová sezóna 2014/2015 je již v plném
proudu. Všechny týmy se nadále pod dohledem
osvědčených trenérů pečlivě připravují, aby
hájily „barvy“ Kozlovic! Zatímco „přípravka“
zahajuje svá první utkání 17. 1. 2015, starší
žáci začali v sobotu 29. 11. 2014 první turnaj
VIII. ročníku „Podbeskydské florbalové ligy“
konané tradičně ve Frýdlantě nad Ostravicí,
znamenitě! Rovněž naši „muži“ si v nelehkých
utkáních Moravskoslezského přeboru vedou
sk věle. Po pátém kole se drží na čtvr té
příčce tabulky. Všem přejeme do dalších

Václav Štefek
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Fotbal
to zkrátka nešlo. Ke zkulturnění areálu přispěla
také výměna oken a hlavních dveří.
Poté jsme se již mohli soustředit na sportovní
stránku a zahájení sezóny 2014/2015. Podzimní
část nezastihla mužský tým v ideální pohodě
a po mnoha peripetiích s absencemi v kádru
zakončili podzim na 10. místě. Ztráta ovšem
není velká a do jarní části jsou cíle mnohem
vyšší. Snad ke zlepšeným výkonům a výsledkům
přispějí i nové dresy v barvách našeho klubu
(zeleno-bílá). Dorostenci se umístili na
prozatímním 6. místě se 14 body, což je
vzhledem k šíři kádru velmi solidní pozice. U
našich nejmenších jde především o radost ze hry
než o výsledky, přesto nás dokážou velmi dobře
reprezentovat a uspět i proti klubům, které mají
daleko větší možnosti.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
trenérům, hráčům, činitelům klubu a v neposlední řadě fanouškům, kteří mají o kozlovický
fotbal stále velký zájem. Návštěvnost na našem
stadiónu je v porovnání s podobně velkými
(nebo spíše malými) kluby velmi slušná. S vaší

Kozlov ič tí fotbalisté se po skončení
sezóny 2013/2014 zúčastnili tradiční družby
v Kozlovicích u Přerova, kde oslavovali 90. výročí
založení fotbalového klubu. Slavnostní akce se
konala za účasti reprezentačního trenéra Pavla
Vrby a místní připravili opravdu vlídné přivítání.
Družba se bezpochyby povedla a odjíždělo se ve
velmi dobré náladě. V příštím roce je hostitelství
opět na naší straně.
Ještě před zahájením přípravy na novou
sezónu se FC pustil do neodkladné rekonstrukce
oplocení areálu fotbalového hřiště. Dezolátní
stav velmi starého oplocení nás přinutil
k r ychlému řešení. Výměna, nadstavení
a natření sloupů plus instalace nových sítí si
vyžádala opravdové penzum intenzivní práce,
aby bylo vše připraveno na zahájení podzimní
sezóny.
O zvládnutí celého projektu se především
zasloužil předseda klubu Radomír Chýlek,
velký dík ale patří všem, kteří nelenili a byli
ochotni přiložit ruku k dílu. Děkujeme také
obci Kozlovice, bez jejíž finanční podpory by
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Rekonstrukce, foto R. Chýlek

podporou počítáme i v jarní části a věříme, že
vás svými výkony nezklameme.
Za spolupráci děkujeme také paní Brigitě
Krpcové, která končí s provozováním restaurace
ke 31. 12. 2014. Nástupce nyní hledáme.

Více o dění v klubu naleznete na adrese
www.fc-kozlovice.cz.
Za FC Martin Krpec

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

Poděkování kandidáta do Senátu
Slavomíra Bači (TOP 09) voličům
Vážení Kozlovjané a Měrkovjané, dovolte, abych vám
touto cestou upřímně poděkoval za vaše hlasy – 20,3 % - díky
kterým jsem se umístil ve vaší obci na vynikajícím druhém
místě ze sedmi kandidujících. I když celkový zisk 11,83% hlasů
mi bohužel na postup do 2. kola senátních voleb nestačil,
přesto si celkově pátého místa ze sedmi kandidátů velmi vážím
také proto, že od čtvrté „příčky“ mne dělilo pouhé 1,1% hlasů.
V rámci kontaktní kampaně jsem navštívil všech 38 obcí
a měst frýdecko-místeckého volebního obvodu a osobní
setkání s příznivci a podporovateli, stejně jako s těmi, kteří
sympatizovali s jinými kandidáty, pro mne byla nesmírně
cennou a poučnou zkušeností, kterou určitě využiji ve svém
veřejném, profesním i soukromém životě.
Do senátních voleb jsem šel pod heslem „Selský rozum
do Senátu“ s programem, který odráží mé dlouhodobé
profesní i občanské priority, názory a postoje. Jsem hluboce
přesvědčen o tom, že selský rozum patří nejenom do Senátu,
ale do všech oblastí našeho veřejného života a chtěl bych
vás ujistit o tom, že prosazování hlavních myšlenek mého
volebního programu bude nadále přirozenou součástí mého
veřejného působení bez ohledu na to, zda zrovna probíhá nebo
neprobíhá volební kampaň. Každý správný sedlák a hospodář
totiž od nepaměti dobře ví, že pokud poctivě nezaseje, nebude
moci ani sklízet.
Vzhledem k blížícímu se konci roku mi na závěr dovolte
popřát vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pohody do nového roku 2015.
S úctou
Slavomír Bača, Palkovice
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osobně v kadeřnictví.

nebo

731 861 366

Kontakt: 731 583 490

Objednávat se můžete na tel. čísle

Možná stavba menšího RD,
inženýrské sítě dostupné
na pozemku
cca 800m2, parc.č. 2409/19,
Kozlovice
pouze koncovému
stavebníkovi, ne realitce.

Kateřina Navrátilová.

Salón sedmikráska

PRODÁM
POZEMEK

Od listopadu 2014 nová kadeřnice
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Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt
Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním cílem Sanatorií Klimkovice,
moderních lázní ležících v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku cesty od centra Ostravy. To je také
důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí skluzavky a vodní gejzíry, ale celou řadu specializovaných
terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké.
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík z Ostravy.
Celý život sportoval, hrál tenis, chodil po horách, měl pocit, že v lázních se všichni jen procházejí
po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají, což pro něj bylo synonymum nudy. Po padesátce ho
začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého roku se jeho obtíže vystupňovaly tak, že už i těžce
chodil, natož aby běhal po kurtu. Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního kloubu.
A deprese, že místo sportu teď bude vysedávat u televize. Byla ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz
naráz. Už osmý den po operaci mě přímo z nemocnice převezli do lázní. První týden rehabilitací
jsem byl ještě trochu skeptický, ale pak se můj stav lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík.
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem na to, že chtěl
zase co nejdříve sportovat. Některé dny byl tím pádem po procedurách pořádně utahaný, ale po
měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že na začátku sezony se zase vrátí na hřiště.
Navíc neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních měl dostupný internet a v případě potřeby se za
ním jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv stavit. Daleko to neměla ani rodina, což pro
něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři je teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice
cestovat někam přes půl republiky, mí blízcí mě mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky.
Dokonce kolega, co je hrozně na sladké, se pak už sám nabízel, že za mnou zajede s nějakými papíry.
Zamiloval si totiž lázeňskou cukrárnu se zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík
a trochu podezírá svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy klimkovických lázní
líbily i v budoucnu. „Jen si bude muset najít jiný důvod, protože já už jsem fit!“

Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
tel: 556 422 111, 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz
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Kurz zahrnuje:
14 lekcí jak výživa ovlivňuje zdraví, váhu, kondici a energii
 Ochutnávky zdravých proteinových jídel
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bednarovaveronika7@gmail.com,www.centrumradosti.cz

Veronika Bednárová, tel.: 736 748 290

více informací

SKUPINA STARTUJE v Kozlovicích
22.1.2015 v 10 hod a v 17:30 hod.
místnost bude upřesněna



Jste ve stresu a nestíháte jíst?
Potřebujete zhubnout?
Chcete si zlepšit zdravotní stav?
Přijďte mezi nás!

KURZ SPRÁVNÉHO
STRAVOVÁNÍ
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Poskytujeme:
- pojištění nemovitosti
- odpovědnost občanská
- odpovědnost profesní
- odpovědnost vlast. nemovit.
- povinné i havarijní pojištění
- cestovní pojištění
- úrazové pojištění
- životní pojištěni

Nabízíme:
- služby všech pojišťoven
- bonusy za věrnost
- slevové programy
- pojišťujeme i v záplavových
pásmech

3. a 4. pondělí v měsíci - 14 až 17 hod. - Polášková Romana

1. a 2. pondělí v měsíci - 14 až 17 hod. - Kubaláková Milena

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

S účinnosti od 1.1.2015 dochází k rozšíření obchodního zastoupení na
obecním úřadě v Kozlovicích.

ZMĚNA OBCHODNÍHO ZASTOUPENÍ

