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Naši deváťáci, archiv škola

Slovo starosty
Přeji všem dobrý den.
Poslední dobou nás stále straší suchem (a já
to nechci zpochybňovat), ale nás všechny spíše
zaskočilo mokro a voda. Už jsme si od větších dešťů
odvykli, a tak nás ucpané, nevyhloubené propustky
a kanály docela potrápily. Vzhledem k tomu, že
přívalových lijáků asi nebudeme ušetřeni ani
v budoucnu, prosím Vás o kontrolu Vašich zahrad
a pozemků, kde by mohlo dojít k problémům.

V případě, že se budete cítit ohroženi (vodou,
ohněm, větrem), volejte hasiče přímo – tel. 150
(ev. 112). Samozřejmě, že můžete volat i nám,
ale i my (já) svoláváme hasiče přes tel. 150, kde
pak operační středisko zašle zasahujícím SMS
zprávy. Přímé zavolání vše urychlí a vy můžete
lépe popsat krizovou situaci.
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 9. září 2019.
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veřejných prostranství středu obce a prověření
možnosti výstavby Areálu sportu za Kovářovým
lesem. Nejdříve však budou zpracovány studie
a návrhy, se kterými budete seznámeni. Podrobnější informace podám příště.
Na přelomu prázdnin začneme realizovat
rekonstrukci prostranství našeho sběrného
dvora (zpevněné plochy, odvodnění, rampa,
…). Po dobu výstavby (cca 2 měsíce) budou
jednotlivé kontejnery na odpad na louce naproti.
V tomto čase Vás žádám o omezení návštěv
a především o poctivé třídění – umísťování
odpadu do správných kontejnerů. Předem
děkujeme za součinnost.
Na závěr bych touto cestou rád poděkoval
dnes už bývalé zaměstnankyni paní Majce
Wesleyové. Poděkoval za ty tisíce rozvezených
obědů a za všechnu práci při úklidu a provozu
budovy OÚ. Když si uvědomíme, že jsme úřad
během několika let (za provozu) kompletně
přestavili, tak „klobouk dolů“. Díky.
Hezké prázdniny a dovolenou.

Jinak věřím, že nás čeká čas dovolených,
odpočinku a venkovních grilovaček. Zřejmě se
stane, že bude někdo hlučnější, a proto na jedné
straně apeluji na přiměřenou shovívavost okolí,
ale především na obyčejnou slušnost těch, kteří
se chtějí bavit. I soused chce spát, a když něco
oslavuji, neznamená to, že to musíme vědět
všichni. To úzce souvisí i s používáním hlučných
zařízení (sekačky, cirkulárky, motorové pily,
…) o nedělích a svátcích. Neznepříjemňujme si
zbytečně navzájem život!
Při svých pochůzkách okolím jsem zaznamenal dost nebezpečný nešvar. Narážím na
ohniště umístěná v lese. Když pominu, že je tím
porušován zákon, tak je to „docela“ nebezpečná
zábava. Nevím, kdo takto hazarduje, ale měli
byste toho urychleně zanechat.
Zastupitelstvo obce na svém jednání v březnu
schválilo rozpočet pro tento rok. Rozpočet je
přebytkový a i při pokrytí všech plánovaných
výdajů nám na konci roku zbude min. 22,5
mil. Kč. Troufnu si říci, že ve skutečnosti to
bude o dost více.
Ještě v tomto měsíci zastupitelstvo schválí
(již minule avízovaný) Program rozvoje obce,
jehož hlavními prioritami budou rekonstrukce

S pozdravem
Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno 11. 6. 2019

Rekonstrukce AZ Rybí, archiv obec
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci dubnu až červnu oslavili
nebo teprve oslaví:
paní Alena Pustková
pan Stanislav Hanzelka
paní Marta Krpcová
paní Božena Kubečková
pan Oldřich Svoboda
paní Ludmila Bužková
pan Josef Žáček
pan Stanislav Slípek
pan Jan Kovář
pan Stanislav Krpec
paní Marie Vaverková
paní Ludmila Žáčková

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

paní Ludmila Walerová
paní Marie Cvičková
pan Stanislav Kahánek
paní Anna Hanzelková
pan Jiří Zátopek
paní Olga Pustková
paní Ludmila Červenková
pan Břetislav Červenka
paní Marie Svobodová
pan Alois Tobola
pan Stanislav Kocián
paní Miroslava Jalůvková

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

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

paní Anežka Fojtíková
paní Ludmila Lichnovská
paní Ludmila Jurková
paní Anežka Závodná
paní Imelda Prašivková
paní Marie Pustková
pan Alois Nedvěd
paní Jiřina Boráková
paní Marie Krpcová
paní Anna Juřicová
paní Antonie Valentová
pan Rudolf Pustka

86 let
87 let
87 let
87 let
88 let
89 let
89 let
90 let
90 let
91 let
92 let
94 let

OÚ – Pustková

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

Od března do začátku června zemřeli:
ve věku 72 let pan František Bělunek
ve věku 92 let paní Emilie Pustková
ve věku 76 let pan Bohumil Krpec
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

OÚ – Pustková

Od konce února do května se obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Rozálie Kovářová, Anežka Pustková, Klára Sekničková,
Nela Matulová, Antonín Harabiš, Eliška Tkáčová,
Natálie Škodíková, Aneta Chlebková, Patricie Rejdová,
Benjamin Sedlačík a Adriana Ermisová, Emma Strache
a Jiří Prskavec.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ – Pustková
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Vítání občánků
Chýlkovou a Pavla Kokorudu. Rodiče s dětmi
si převzali peněžní dar 3000 Kč, pohádkovou
knihu, dárkový balíček od Lékárny Kozlovice
a květiny.
Ke svátečnímu obřadu přispěly svým kulturním programem děti a muzička souboru
Valášek.

V pátek 29. března se v sále obecního úřadu
konalo letošní první Vítání občánků. Starosta
obce Ing. Miroslav Tofel a zastupitelka obce
Mgr. Hana Ulčáková přivítali celkem 12 nových
přírůstků – 9 chlapců a 3 děvčátka: Štěpána
Maiera, Matyáše Vrbicu, Tobiáše Zemana,
Adélu Sonntagovou, Amálii Hlisnikovskou,
Štěpána Kubečku, Filipa Marčeka, Adama
Míčka, Filipa Kupce, Michala Procházku, Annu

OÚ – Pustková

Vítání občánků, archiv obec

Soutěž „O keramickou popelnici“
V letošní soutěži ve třídění
papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na jednoho
obyvatele v Moravskoslezském kraji za rok 2018 jsme
se umístili na 3. místě.
Soutěžili jsme v kategorii
obcí od 2,5 tisíce do 15 tisíc
obyvatel. Lidé v našem kraji
nakládají s odpadky rok od
roku lépe. V roce 2004 vytřídil každý občan ze směsného
komunálního odpadu 19,2 kg
využitelných složek. V roce
2018 to bylo již 49 kg.
Všem, kteří aktivně přistupují k ochraně životního
prostředí i touto formou,
patří velké poděkování.
OÚ - Boráková

Soutěž o keramickou popelnici, archiv obec
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Tašky na odpad
na barevných kontejnerech jsou také na taškách
uvedeny jednotlivé druhy plastů, papíru a skla,
které je do nich možné vhazovat.
Sady darujeme bezplatně do vydání zásob.
Zájemci o tašky si je mohou v yzvednout v kanceláři č. 6 – na pokladně obecního úřadu. Podmínkou jsou však zaplacené všechny poplatky za celou rodinu, vč.
poplatků na rok 2019.

S ohledem
na velký zájem
o tašky na tříděný odpad jsme
objednali další
kusy. Sada na
Tašky na odpad
třídění odpadu
obsahuje celkem tři snadno omyvatelné tašky,
barevně rozlišené, které je možné k sobě připojit
suchým zipem. Podobně jako na samolepkách

OÚ – Boráková

TŘÍDÍM - TŘÍDÍŠ - TŘÍDÍME
Víte, kam patří BIOODPAD rostlinného původu?
(tráva, větve, části keřů, listí,…)

Na břeh Ondřejnice určitě NE!
Patří do Vašeho kompostu nebo kontejnerů PŘED SBĚRNÝ DVŮR 
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Shromažďujte doklady o vývozu žumpy
Odvoz může provádět pouze provozovatel
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace
jímky, množství odvezených odpadních vod,
datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu
odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které
budou odpadní vody zneškodněny.
Žumpy musí být vodotěsné, bez jakéhokoliv
odtoku opatřeny odvětráním.

Víte, že od ledna letošního roku musíte
shromažďovat doklady o odvozu odpadních
vod ze žumpy? Od 1. ledna 2021 totiž musíte na
výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce
životního prostředí předložit doklady o odvozu
odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Pokud tak neučiníte, hrozí Vám
pokuta až do výše 20.000 korun.
Novelou vodního zákona došlo ke zpřísnění
požadavků na odvoz odpadní vody: Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě),
je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předložit doklady o odvozu odpadních
vod za období posledních dvou kalendářních let.

Zdroj: MM F-M, ODBOR
KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový
den otevřela koupaliště a i počasí na začátku
měsíce vybízí k návštěvě vodních ploch. Aby si
dospělí i děti dny u vody užili a to nejen v období
prázdnin, je důležité nezapomínat na několik
preventivních zásad a nepodceňovat případná
rizika, a to nejen ze zdravotního hlediska, ale
také z pohledu odcizení cenností. Míst u vodních
hladin totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po
osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. Jsou mezi
námi také ti, kteří zneužívají důvěry a neopatrnosti ostatních.

Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně
cenné věci. Jestliže je s sebou máte, tak je nenechávejte na dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek, která jsou na mnohých koupalištích
zřízeny. Můžete také případně požádat dobrého
kamaráda, aby vám cennosti pohlídal. Děti by
neměly chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu
rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní plochy,
nepřeceňujte své plavecké síly, to se totiž může stát
osudným i dospělému. Pokud budete využívat
k plavbám na vodě různé čluny, vory a loďky, tak
na nich plujte pouze s plovací vestou.

Festivaly
které budou mít majitelé při festivalu či akci
u sebe, je nutné i v době sledování hudebních
vystoupení a pohybu v davu lidí. Noste kabelky
těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu
na břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte
cenné věci v kapse při sobě.
Při těchto akcích se také požívá alkohol a i
zde mějte na paměti, že řidiči nesmí usednout za
volant pod vlivem alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že osoby mladší
osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické
nápoje.

S příchodem léta začala také festivalová
sezóna. Po celé České republice probíhají
a budou probíhat různé kulturní a společenské
akce, na kterých se zdržuje velké množství lidí.
Každý, kdo se chystá podobnou akci navštívit,
by měl mít na paměti, že i dobře strávený víkend
či den na takovém festivalu, kulturní akci, dnech
obcí a měst, může mít nepříjemnou dohru.
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého
majetku, hlídat si peněženky, zavazadla. Není
vhodné si své věci kdekoli odkládat a nechávat je
bez dozoru. Dávat pozor na peněženky, kabelky,
6
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s návštěvním řádem, ve kterém je zakotveno,
které předměty nesmí mít u sebe při vstupu do
areálu, kde se festival koná.
Doufáme, že těchto několik základních rad
přispěje k příjemnému, ničím nekomplikovanému prožití volných dnů, prázdnin a zasloužených dovolených.

Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali viditelně odložené věci ve
vozidlech, kterými návštěvníci, ať již vodních
ploch, kulturních, společenských akcí, festivalů,
na místo přijedou. Pokud budou návštěvníci
v lokalitě festivalů stanovat, tak dodáváme, že
není vhodné nechávat si při opuštění stanu zde
odložené cenné věci. Současně návštěvníkům
festivalu radíme, aby se podrobně seznámili

por. Bc. Pavla Jiroušková
7. 6. 2019

ZDRAVOTNICKÁ

Z ÁCHRANNÁ SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Učinila další krok podporující úspěšnou
záchranu pacientů. Pokud voláte na linku
155, může k vám ještě před příjezdem
profesionální posádky přijít zachránce v
civilním oděvu, tzv. FIRST RESPONDER.
Jde o zdravotníka, policistu, hasiče, či
člena jiné organizace, vyškoleného v
poskytování první pomoci. Nechte FIRST
RESPONDERA pracovat.Může VÝZNAMNĚ
přispět k Z ÁCHRANĚ ŽIVOTA PACIENTA.
SLUŽEBNÍ PRŮK AZ
FIRST RESPONDER
S FOTOGR AFIÍ

LO G O
FIRST
RESPONDER

Z D R AV OT N I C K Á Z ÁC H R A N N Á S LU Ž B A
M O R AV S KO S L E Z S K É H O K R A J E
V ÝŠ KO V I C K Á 2 9 9 5 / 4 0
ZÁBŘEH
7 0 0 3 0 O S T R AVA

FRZZSMSK .CZ
W W W.ZZSMSK .CZ
ZDR AVOTNICK Á ZÁCHR ANNÁ SLUŽBA
MOR AVSKOSLEZSKÉHO KR A JE
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI:
březen – květen 2019
Radar u fary

Radar nad školou

Březen 2019
celkem projelo 52 859 vozidel nad 30 km/h

Březen 2019
celkem projelo 58 867 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Počet průjezdů

Počet průjezdů

30 - 50
50

33 540
3 023

30 - 50
50

31 231
10 213

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

13 995
2 301
102

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

13 903
3 520
104

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

157
32 %

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

165
28 %

Maximální rychlost 17. 3. 6:56 86 km/h

Maximální rychlost 24. 3. 8:46 104 km/h

Duben 2019
celkem projelo 52 884 vozidel nad 30 km/h

Duben 2019
celkem projelo 57 161 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

34 221

50

3 102

50 - 60

12 999

60 <

2 562

Průměrně projelo v 8 hod.

99

Průměrně projelo v 15 hod.

141

50 km/h překročilo

Počet průjezdů

30 - 50
50

30 441
9 118

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8. hod.

13 777
3 825
110

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

29 %

162
31 %

Maximální rychlost 6. 4. 22:33 86 km/h

Maximální rychlost 5. 4. 18:33 106 km/h

Květen 2019
celkem projelo 56 919 vozidel nad 30 km/h

Květen 2019
celkem projelo 54 971 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

Počet průjezdů

3 0- 50
50

34 256
7 102

30 - 50
50

22 281
13 918

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

12 999
2 562
109

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

14 787
3 985
105

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

155
27 %

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Maximální rychlost 13. 5. 19:50 80 km/h

171
34 %

Maximální rychlost 24. 5. 22:49 105 km/h
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Informace z knihovny
Určitě jste si již všimli, že jsme přešli na
nový knihovní systém a součásti je i nový on-line katalog. Po přihlášení do čtenářského
konta získáte přehled o vašich výpůjčkách,
rezervacích a nově si můžete knížky vložit do
oblíbených, ohodnotit již přečtenou knihu nebo
napsat komentář ke knize. A pomoci tak druhým
s výběrem. V případě potíží s přihlášením kontaktujte prosím knihovnu.

Blíží se čas prázdnin, odpočinku, a proto
vás zveme k návštěvě knihovny taky v letních
měsících. Kromě stále doplňovaného knihovního fondu, časopisů, společenských her dále
nabízíme připojení k internetu, cyklomapy,
turistické mapy a různé brožurky s tipy na
výlety do okolí, nebo si můžete zakoupit propagační věci obce ( kšiltovky, tašky, křížovky,
ponožky).

Provozní doba knihovny o prázdninách - platná od 1. 7. do 31. 8. 2019
Út: 9.00 – 17.00 hod
St: 8.00 – 14.00 hod
Čt: 9.00 – 17.00 hod
V době od 12.30- 13.00 hod polední přestávka.
V týdnu od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019 a od 12.8 2019 do 18. 8. 2019 zavřeno.
Ceník:
Formát A5 ……. 3 Kč / ks
Formát A4 ……. 5 Kč / ks
Formát A Typ … 7 Kč / ks

Obecní knihovna opět nabízí balení učebnic. Nemáte čas na balení učebnic? Velikost
zakoupených obalů nesedí? Nemůžete sehnat
potřebný obal? Proto využijte naši balicí službu.
Knihy obalíme na počkání nebo dle dohody.
Knihy doneste v igelitové tašce opatřené jmenovkou. Nenechávejte vše na poslední chvílí,
knihy již můžete nosit během prázdnin.

Markéta Navrátilová,
knihovnice

KALENDÁŘ AKCÍ
29. 6.
29. 6.
05. 07. a 06. 07. 2019
20. 07.2019
27. 07.2019
17. 08. a 18. 08. 2019
07. 09. a 08. 09.2019
07. 09.2019
14. 09. 2019
21. 09. a 22. 09. 2019
28. 09. - 30. 09. 2019

Diskopříběh
Mini Cup 2019 - oslava 230 let založení Měrkovic
Divadlo pod širým nebem
Rockfest
Pivní letní večer s TRIFIDEM II
Mistrovství ČR WCR mládeže
Mistrovství ČR v reiningu
Pohárová soutěž
Obecní slavnost 2019
Mistrovství ČR WCR dospělých
Krmáš
9
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Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz, mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.

10

číslo 2  červen 2019

Život na vesnici v 50. a 60. letech minulého století
Pokračování březnového čísla
Pro dokreslení tehdejšího života žen na vesnici se musím zmínit i o práci na poli a ve chlévě.
Ve většině domácností bylo v té době různě velké
hospodářství. Kdo měl alespoň kousek políčka,
choval ve chlévě kozu, prase, husy, kachny,
králíky a slepice. U domků s větším polem
(záhumenkem) byla ve chlévě kráva a někdy
i koně. Byla to především hospodářství, která
zůstala rolníkům po kolektivizaci zemědělství.
Aby se rodina uživila, odešli muži do továren,
hutí a dolů. Ti, kteří byli svázání se zemědělstvím, našli práci v JZD, takže každodenní
práce v hospodářství byla na ženách. Není divu,
že většina hospodyň nemohla chodit do práce.
Musely tvrdě pracovat nejen na svém, ale musely
odpracovávat tzv. jednotky na družstevní pole.
Několikrát denně musely jít do chléva, podojit
krávu, kozu a všechno zvířectvo nakrmit, vyhodit
hnůj a podestlat je slámou. Seno i slámu musely
shodit z půdy, kam se vše pracně nashromáždilo
v letních a podzimních měsících. Tyto každodenní činnosti vyžadovaly velkou sílu a dávku
trpělivosti a také lásky ke zvířatům. Lidé tehdy
nemohli odjet na delší dobu z domu, pokud
si nezajistili někoho, kdo by se za ně postaral
o dobytek. Lidé z vesnice zkrátka nejezdili na
dovolené a rekreace. Od jara do zimy pracovali
také na poli, kde pěstovali obilí, brambory, řepu,
tuřín (po našemu kvačky), mák atd. Bylo třeba
vypěstovat plodiny nejenom pro sebe, ale i pro
zvířectvo. Musím také připomenout, tehdejší
děti musely rodičům doma pomáhat. Sama si
vzpomínám, že jsem od dětství chodila na kopřivy pro husy, musela jsem pomáhat při sušení
sena, sklizni obilí a také při jeho mlácení. Také
jsme museli ukládat dřevo, krmit králíky, plít
na zahrádce atd. Teprve pak jsme mohli jít ven
za kamarády.
Z toho, co jsem popsala, vyplývá, že život žen
na vesnici nebyl nikdy moc jednoduchý. Začal se
měnit koncem 60. a 70. let, kdy z chlévů mizely
krávy a další zvířata a vznikl prostor pro jednodušší život. Samozásobitelství se zúžilo pouze na

Kopy - dnes už nejsou často k vidění, autor V. Ulčák

vajíčka, v králikárnách zůstali králíci a někde na
dvorcích se objevovaly husy, kachny a později se
začaly chovat i krůty. Ženy odcházely do továren,
služeb a v domácnosti zůstávaly jenom ty, které
neměly odvahu svůj způsob života změnit. Dnes,
když se podíváme na staré venkovské ženy, je
patrný rozdíl oproti ženám ve stejném věku, které
nikdy nezažily každodenní dřinu v zemědělství.
Život se pro ženy na vesnici zjednodušil a ve
srovnání s životem ve městě se téměř srovnal.
Ten, kdo byl zvyklý pracovat na poli, se v dnešní
době realizuje na malých zahrádkách, tam, kde
byly dříve brambory, či jiné plodiny, jsou dnes
okrasné keře, pestrobarevné květiny, slunečnice,
skalky, jezírka, vodotrysky, japonské zahrady,
růžové záhony atd. U domů se v posledních letech
začaly objevovat různé prolézačky, skluzavky,
pískoviště, trampolíny a další atrakce pro děti.
K nynějším zahradám také neodmyslitelně patří
bazény, pergoly a grily. Místo těžké práce na poli
a zahradách si lidé v letních měsících vychutnávají posezení ve stinných místech s grilovaným
masem a vychlazenými nápoji. Seno se už dnes
suší jen zřídka. Většina chce mít u domu anglické
trávníčky, proto několikrát za měsíc běhá po
zahradě se sekačkou. Na dovolenou lidé odjíždějí většinou k moři, nebo také do hor a pěstují
turistiku. Všichni si chtějí užívat a být šťastní.
Ne vždy tomu tak je i přes všechny výhody, které
ženy v dnešní době mají.
Marie Eliášová
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5. ročník úspěšné Traktoriády
(autor J. Fojtík)

5. ročník úspěšné Traktoriády
(autor J. Fojtík)

Pískoviště na školní zahradě
(archiv obec)

Vítání občánků

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

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 1-2019 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 21. 3. 2019
v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

4/2019 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 11 : 0 : 0

Přítomno: 11 členů zastupitelstva
Omluveni: Petr Chýlek, Štěpán Pustka, Petra
Prašivková, Václav Cviček
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané obce.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Starosta předal slovo KV. Jelikož předseda KV
nebyl přítomen, slovo převzala paní Nevludová.
Paní Nevludová: KV zkontroloval plnění usnesení
zastupitelstva a rady. Vše je splněno, bez připomínek KV. Dále bylo na minulém zastupitelstvu
projednáváno navýšení pojištění majetku obce
a zodpovědnosti za škodu.
Starosta: Navýšení pojištění odpovědnosti (na
25 mil. Kč) i dalšího majetku (v souvislosti
s rekonstrukcí sálu OÚ) bylo projednáno na
radě a starosta byl pověřen podpisem smlouvy.
K podpisu došlo dnes.
Paní Nevludová: KV projednával zhodnocení
peněz, které má obec na účtech. Navrhuje zorganizovat pracovní schůzku s finančním poradcem
a rozhodnout, kam volné peníze vložit – např.
fondy, termínované vklady.
Starosta: Byl bych velice opatrný. Domnívám
se, že obci nepřísluší „obchodovat“ s obecními
finančními prostředky, nejsou to naše, ale obecní
peníze. V době, kdy se snížilo pojištění vkladů
u bank, jsme finanční prostředky rozdělili na více
účtů u více bank, abychom snížili riziko. Nyní
bychom prostředky vzali a převedli je na jedno
místo - byť jakkoliv důvěryhodnému fondu. Tato
činnost není ve vyhrazené pravomoci ani ZO ani
rady. Přípustné by snad byly klasické produkty
bank jako např. termínované vklady.
Paní Nevludová: KV chce kontrolovat plnění
obecních dotací.
Starosta: Bezvýhradně souhlasím s důkladnou
kontrolou. Účelnost (správnost) užití dotací může

1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna. Starosta podal tyto hlavní informace (ostatní viz
zápisy rady):
- byla dokončena realizace projektu Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice a byla
podána žádost o platbu (dotace IROP)
- probíhají práce na PD – Výtah OÚ
- byly dokončeny stavební práce na zdravotním
středisku - rehabilitace již v provozu
- Bylo vydáno „Rozhodnutí“ o změně využití
území – rekultivace skládky inertního odpadu.
Bude se jednat o dlouhodobou a velice nákladnou záležitost.
- je zadáno vypracování návrhu úprav terénu
před školou v Měrkovicích (vstup, venkovní
posezení, pergola, …)
- pokusili jsme se vybudovat kluziště – hodně
práce, málo užitku
- byla podepsána kupní smlouva - Nákup
skříňového užitkového vozu, který bude
následně přestavěn na pojízdnou dílnu
- rada podpořila pořádání videoprojekcí
v zrekonstruovaném sálu OÚ (nová audio
a videotechnika) – bezplatný nájem
- obec přijala darem nový vodovod od pana
K. – směr Tábor (bylo dohodnuto předem)
- Rada řešila žádost skautského oddílu na rozšíření jejich klubovny. Tuto záležitost probereme
příště, prozatím nebylo odsouhlaseno řešení.
15
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Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
desce i elektronické úřední desce od 25. 2. dosud,
obdrželi ho všichni členové zastupitelstva.
Při sestavování rozpočtu se vychází ze zkušeností z minulých let, rozpočtového výhledu a dále
rozpočet zohledňuje práce, které jsou v návrhu
uvedeny – plán práce.
Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce
i na finančním výboru, který doporučuje jeho
schválení.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
Starosta navrhuje navýšení paragrafu § 3421Využití volného času dětí a mládeže o částku
500 tis. Kč, z důvodu možného přidělení dotace
skautskému oddílu Nashuro na zakoupení jurty.
O dotaci bude rozhodovat zastupitelstvo. S návrhem všichni přítomní souhlasili.
Na základě změn v rozpočtové skladbě je potřeba
zrušit § 5212 - Ochrana obyvatelstva (10 tis. Kč),
který byl nahrazen § 5213 - Krizová opatření
(10 tis. Kč) a doplnit § 5272 - Činnost orgánů
krizového řízení (10 tis. Kč). Dále bude upraven
§ Daň právnických osob za obec dle skutečnosti
(daňového přiznání).
7/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce na rok 2019 v celkové
výši 82.787.380 Kč.
Hlasování: 11 : 0 : 0
8/2019 – Zastupitelstvo obce pověřuje radu
obce schvalováním rozpočtových opatření
do výše 700 tis. Kč v jednotlivém případě (u
jednotlivé položky nebo paragrafu). Přesuny
mezi třídou 5 a 6 v plné výši.
Hlasování: 11 : 0 : 0

kontrolovat i KV a budeme tomu jedině rádi. Jinak
každý příjemce dotace podává závěrečné vyúčtování, které se samozřejmě kontroluje. Dotace
jsou vždy rovněž kontrolovány při přezkumu
hospodaření odborem kontroly KÚ MSK.
Paní Nevludová: KV požaduje, aby byly přístupné
přílohy k zápisům rady.
Starosta: Přílohy rady probereme s výborem
osobně. Nerad bych Vás zahlcoval e-maily.
Paní Nevludová: Dále KV doporučuje, aby obec
upozorňovala na nové podklady např. emailem
nebo SMS.
Starosta: Přístup na FTP je stejně složitý, jako do
kteréhokoliv jiného systému – je potřeba otevřít
aplikaci a zadat jméno a heslo. Podklady bývají
vždy téměř kompletní 7 dnů před jednáním (v
době pozvánky). Pokud je něco nového po tomto
termínu – zasíláme e-mailem. Např. zrovna
zápisy z KV a FV bývají dodávány pozdě.
Dále proběhla diskuze, jejímž závěrem bylo, že
vložení obecních financí do fondů zastupitelé
nepodpoří. Naproti tomu, proti vložení části
financí na termínované vklady u bank, kde již
obec finance má, by zastupitelé zřejmě podpořili.
5/2019 – Zastupitelstvo obce bere informace
kontrolního výboru a vysvětlení starosty na
vědomí.
Hlasování: 11 : 0 : 0
2.2 Finanční výbor
Finanční výbor zasedal a probíral rozpočet obce
na rok 2019. FV doporučuje zastupitelstvu
schválit navrhovaný rozpočet.
6/2019 – Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 11 : 0 : 0

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce
2019–2022
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje
zastupitelstvo tzv. Střednědobý výhled rozpočtu
obce - § 3 odst. 1, 2, 3 a 4.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2019 až 2022 je v souladu s výše uvedeným
zveřejněn na úřední desce od 25. 2. dosud a byl
zastupitelům zaslán v podkladech.

3. Rozpočet obce na rok 2019
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.
16
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20 m2 viz mapový podklad stupeň 7 u garáží,
k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 11 : 0 : 0
12/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 4095/38,
jiná plocha, ostatní plocha o výměře cca 30
m2, pozemku parc. č. 4114/2, vodní plocha
o výměře cca 250 m2 a pozemku parc. č. 2212,
neplodná půda, ostatní plocha o výměře cca
20 m2 viz mapový podklad stupeň 6, k. ú.
Kozlovice.
Hlasování: 11 : 0 : 0
13/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 4114/2,
vodní plocha o výměře cca 250 m2 a pozemku
parc. č. 3969/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 2,5 m2 viz mapový
podklad stupeň 5, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 11 : 0 : 0
14/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3969/4,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 15 m2 a pozemku parc. č. 4114/2, vodní
plocha o výměře cca 110 m2 viz mapový podklad stupeň 4, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 11 : 0 : 0
15/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 4114/2,
vodní plocha o výměře cca 150 m2 viz mapový
podklad stupeň 3, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 11 : 0 : 0
16/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 4114/1,
vodní plocha o výměře cca 65 m2 viz mapový
podklad stupeň 2, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 11 : 0 : 0
17/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 4114/1,
vodní plocha o výměře cca 250 m2 viz mapový
podklad stupeň 1, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 11 : 0 : 0
18/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 4114/1,
vodní plocha o výměře cca 1550 m2 viz mapový
podklad vodní plochy, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 11 : 0 : 0

Z výhledu jasně vyplývá, že obec má dostatek
prostředků na splácení dlouhodobých závazků
– úvěrů i na financování provozu a dalších
investičních akcí.
9/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2019 až 2022 – viz příloha zápisu.
Hlasování: 11 : 0 : 0
5. Obecně závazná vyhláška 2/2019
o nočním klidu
Zastupitelstvu byl předložen návrh nové OZV
o nočním klidu. Důvodem je doplnění dalších
plánovaných akcí. Jednotlivé akce musí být
zveřejňovány na úřední desce minimálně 5 dní
před akcí. S vyhláškou vyslovil souhlas odbor
veřejné správy a kontroly MV ČR.
10/2019 - Zastupitelstvo obce vydává podle ust.
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
o nočním klidu s účinností 15 dnů od vyhlášení.
Hlasování: 11 : 0 : 0
6. Pozemky
6.1 Žádost o prodej části obecních pozemků –
vodní tok Ondřejnice
Na posledním zastupitelstvu loňského roku
zastupitelé schválili postup u převodů pozemků
vodní plochy toku Ondřejnice dle navrhované
varianty č. 1, tj. odprodej pozemků pod vodním
dílem na základě geometrického plánu.
Zastupitelstvu byla předložena žádost správce
toku LČR, s. p., která zahrnuje 8 úseků. Byly
předloženy fotografie i vyznačení v mapě.
Z těchto podkladů vyplývá, o které části pozemků
se jedná, i jejich orientační výměra. Přesné zaměření a geometrické plány budou vyhotoveny,
až pokud zastupitelstvo schválí tento záměr
prodeje. Následně budou vyhotoveny znalecké
posudky na stanovení prodejní ceny. Správce
toku bude v těchto úsecích provádět opravy
splavů, koryta a břehu toku.
11/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 4119/1,
vodní plocha o výměře cca 300 m2 a pozemku
parc. č. 4095/47, vodní plocha o výměře cca
17
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6.4 Prodej části pozemků parc. č. 569/1, 3929
Na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr
prodeje části pozemků parc. č. 569/1, trvalý
travní porost o výměře cca 540 m 2 a parc.
č. 3929, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 60 m2, k. ú. Kozlovice. Záměr byl
řádně vyvěšen na úřední desce. Dnes je zastupitelstvu předložena kupní smlouva, viz příloha
zápisu, na nově odměřené pozemky. Cena
300 Kč/m2. Prodeji bude ještě předcházet dělení
a scelování pozemků dle nového geometrického
plánu č. 3153-1/2019, kterým vznikly nově
odměřené pozemky parc. č. 569/10, trvalý travní
porost o výměře 526 m2 a parc. č. 3929/4, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2.
21/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku parc. č. 569/10, trvalý travní
porost o výměře 526 m2 a parc. č. 3929/4,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
57 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice,
k. ú. Kozlovice, manželům T. a P. B., 739 47
Kozlovice 1005 za cenu 174.900 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 11 : 0 : 0

6.2 Žádost o prodej části obecních pozemků parc.
č. 3956/1, 1039/9, 1039/69
Zastupitelstvu byla předložena žádost manželů
T. o prodej části obecních pozemků a to parc.
č. 3956/1 o výměře cca 17 m2, parc. č. 1039/9
o výměře cca 231 m2 a parc. č. 1039/69 o výměře
cca 22 m2. Nejedná se o pozemky stavební.
19/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části obecních pozemků parc.
č. 3956/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 17 m2, parc. č. 1039/9, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře cca 231 m2 a parc.
č. 1039/69, orná půda o výměře cca 22 m2, k. ú.
Kozlovice. Předběžná cena 300 Kč/m2.
Hlasování: 10 : 0 : 1
6.3 Záměr směny části pozemků parc. č. 2918/1,
4050/24 za parc. č. 2918/2
Zastupitelstvu byl předložen návrh směny
pozemků mezi obcí Kozlovice a panem V. H.
(č. p. 256). Jedná se o část obecního pozemku
parc. č. 2918/1 (28 m2) a část pozemku parc.
č. 4050/24 (72 m2), které má nyní „přihrazené“
výměnou za část jeho pozemku parc. č. 2918/2
(78 m2), který naopak částečně již nyní užívá
obec – viz přiložený plán. Směnou přibude
plocha školní zahrady (rozšíří se vjezd), což je
v zájmu školy (obce). Směna není rovnocenná,
co se metrů týká, ale je pro obec výhodná. Pan
H. na své náklady odstraní svůj plot a postaví
nový na hranici směny. Jedná se o rámkový plot
s kamennou podezdívkou. Všechny tyto náklady
přesáhnou částku, kterou by obec získala prodejem části pozemku, o který pan H. požádal.
O náklady na geometrický plán a náklady na
vklad do katastru nemovitostí se obě strany
podělí rovnoměrně.
20/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr směny části pozemků parc. č. 2918/1,
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha
o výměře 28 m2 a parc. č. 4050/24, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 72
m 2 ze strany obce a části pozemku parc.
č. 2918/2, zahrada o výměře 78 m2 ze strany
pana Harabiše.
Hlasování: 11 : 0 : 0

7. Dotace FC – oprava běžecké rovinky
ve fotbalovém areálu
Se záměrem realizace této akce již bylo zastupitelstvo seznámeno zhruba před rokem. Jedná se
o kompletní rekonstrukci 100 m běžecké dráhy
vedle hřiště FC doplněnou o doskočiště pro skok
daleký. Povrch dráhy by byl tartanový. FC se
zavázalo, že dráha bude přístupná pro ZŠ i MŠ
Kozlovice, i pro další spolky v obci. Samotné FC
a fotbalisti obecně dráhu jako takovou až tak
nepotřebují, o pískovém doskočišti nemluvě, vše
se dělá v rámci dlouhodobé rekonstrukce areálu
FC, kde historicky vždy nějaká běžecká dráha
byla a FC tuto část svého pozemku i nadále hodlá
užívat ke stejným účelům. FC nechalo zpracovat
realizační PD vč. výkazu výměr a položkového
rozpočtu. Předpokládaná cena (před rokem) cca
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1,35 mil. Kč. FC vlastní prostředky na realizaci
nemá. Realizace prozatím neproběhla.
Minulé zastupitelstvo předběžně s financováním této akce souhlasilo. V letošním roce by FC
rád tuto stavbu realizoval a chce znát podmínky,
za jakých bude obec tuto akci financovat.
Starosta předal slovo zástupci FC, panu H.,
který zastupitelům celý záměr podrobně
vysvětlil.
V průběhu roku došlo ještě k dopracování projektu – vybudování prostoru pro uložení branek.
Vlivem inflace a dopracování PD se předpokládané náklady navýšily na cca 1,6 mil. Kč.
Nato se rozvinula diskuse se závěrem, že obec
bude tuto akci financovat, pokud se rozpočet
vejde do částky 1,7 mil. Kč. Jedná se o další sportoviště, které obec (škola) potřebuje. Vhodnější
místo (v blízkosti školy) není a nebude.
Pan H. ještě představil další žádost o dotaci
na bourací práce a opravu nástupní plošiny do
budovy na hřišti ve výši cca 200 tis. Kč. Zastupitelé neměli dopředu žádné podklady a žádost je
překvapila. Z následné diskuze vyplynulo, že by
se alespoň na bouracích pracích mohli podílet
členové FC, aby náklady nebyly tak vysoké. FC
ještě zváží úpravu výše požadované dotace a tato
bude prodiskutována na dalším zastupitelstvu.

- na stavbu bude dohlížet kvalifikovaný
technický dozor - TDS
- dotace bude schválena a vyplacena až po
předání stavby bez vad a nedodělků
- předpokládaná výše dotace je do 1,7 mil. Kč
- ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace bude vysloveně uvedeno, že příjemce se zavazuje min. po dobu 10 let
o předmět dotace pečovat a udržovat jej
v provozuschopném a bezpečném stavu
a umožní jeho bezplatné využití minimálně
pro žáky ZŠ a MŠ Kozlovice a obecní
spolky. Dále se zaváže, že budou pro sportující k dispozici WC.
Hlasování: 11 : 0 : 0
8. Různé – diskuze
V tomto bodu vystoupil p. J. K. se sdělením
informací ohledně více jak dvojnásobného
nárůstu počtu členů skautu (za posledních
10 let), nedostatek prostoru ke schůzkám,
financování skautu a o potřebnosti vybudovat
další prostory pro schůzky členů. Skauti jako
spolek nevlastní žádnou nemovitost, pouze věci
movité. Jako nejvhodnější se jeví zakoupení
textilní jurty, jejíž cena i s montáží se pohybuje
okolo 500 tis. Kč. Není potřeba stavebního
povolení a v případě potřeby je možné její
přemístění.
Z následné diskuze vyplynulo, že se zakoupení
jurty jeví jako nejlepší řešení, jako podmínka
bylo stanoveno vyhlášení výběrového řízení
(oslovení několika dodavatelů). Případné
schválení proběhne na příštím zasedání ZO.
Starosta: Chtěl bych ještě připomenout, že
u většiny dotací je 30% spoluúčast spolků,
u některých jako právě tartanová dráha pro FC
a jurta bude dotace 100 %, s čímž zastupitelé
souhlasili.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
ve 20:20 hodin, poděkoval všem za účast a stanovil datum příštího ZO na 20. června 2019.

V průběhu projednávání bodu 7 odešel p.
Nezhoda a p. Nevludová a vzápětí se vrátili.
22/2019 – Zastupitelstvo obce bude akci
(stavbu) Oprava běžecké rovinky ve fotbalovém areálu financovat za podmínky:
- na dodavatele bude vypsáno výběrové řízení
(osloveno bude min. 5 firem) – výzva bude
konzultována s obcí
- součástí poptávky bude návrh SoD, který
bude konzultován s obcí
- otevírání obálek a hodnocení nabídek
budou přítomni dva zástupci obce z řad
zastupitelů
- po dobu realizace bude zván zástupce
obce na kontrolní dny stavby (starosta,
místostarosta)
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Rada obce – programy jednání
Zápis č. 4-2019 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 13. 3. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 6-2019 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 6. 5. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Pronájem bytu č. 10 v domě č. p. 350
3. Žádost o montáž dveří – Konečný, byt ve
škole Měrkovice
4. Smlouva o zřízení věcného břemene –
Vyvial, Vyvialová
5. Smlouva o převodu rozestavěných investic
a převodu práv a povinností ze stavebního
povolení a Darovací smlouva – Kvašňovský
6. Žádost o instalaci zvýrazněných dopravních
značek IZ 4a – Obec, ev. B20a – nejvyšší
povolená rychlost 50 km
7. Stanovení prodejní ceny reklamních ponožek
8. Pojištění obecního majetku a pojištění
odpovědnostní
9. Výtah OÚ – projektová dokumentace
10. Klubovna skautů

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Úprava prostranství před bývalou školou
v Měrkovicích
3. Mírový běh 2019 – účast obce
4. Prodloužení vodovodu Kozlovice, Lokalita
Rybí
5. Plnění rozpočtu za 1. Q – 2019
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (ČEZ, parc. č. 3995/1)
7. Dotace, dary, příspěvky
8. Modernizace povrchu antukových kurtů
– projekt
9. Výtah OÚ – smlouva stavba na cizím
pozemku, veřejnoprávní smlouva
10. Pravidla pro zadávání zakázek malého
rozsahu
11. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – obecní
byty
12. Rekonstrukce mostu u Váhy

Zápis č. 5-2019 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 4. 4. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 7-2019 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 15. 5. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Ceník služeb - Za dopravu a práce mechanizmy obce
3. Žádost o odkoupení pozemků obcí a příprava směn pozemků
4. Most U Váhy – nabídka zpracování PD
5. Sněm Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR)
6. Stížnost pan Nevlud
7. Rekultivace skládky – další postup
8. Dohoda o přičlenění honebních pozemků
9. Žádost o pronájem části obecního pozemku
parc. č. 1849
10. Projekt protidrogový vlak
11. Úprava prostranství před bývalou školou
v Měrkovicích
12. Žádost o pronájem obecního pozemku parc.
č. 2896/1

Program schůze:
1. Smlouva o nájmu pozemků – část pozemku
parc. č. 1849
2. Pachtovní smlouva – pozemek parc.
č. 2896/1
3. TDS – Prodloužení vodovodu Kozlovice,
Lokalita Rybí
Zápis č. 8-2019 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 29. 5. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Jurta pro skauty – další postup
3. Nabídka na vestavbu pro autodílnu
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9. Ž á d o s t o p o s k y t n u t í d o t a c e z O P
Zaměstnanost – výzva č. 92 – Efektivní
veřejná správa
10. A r e á l s p o r t u Ko z l o v i c e – s t u d i e
proveditelnosti
11. Domov důchodců – žádost o finanční spoluúčast – p. František Boháč

4. VŘ - Sběrný dvůr Kozlovice
5. Žádost o ukončení pronájmu části obecního
pozemku parc. č. 1849 k. ú. Kozlovice
6. Žádost o pronájem části obecního pozemku
parc. č. 1849 (část 17 a 18)
7. Schválení prodejní ceny reklamních
„magnetek“
8. Žádost o odkoupení pozemku pod místní
komunikací Drážky (Juřica, Odstrčil)

Ze života školy
Základní škola
Při příležitosti 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Kozlovicích navštívila škola
výstavu v kozlovické hasičské zbrojnici. Program
byl zajímavý a poutavý - žáci shlédli poháry,
kroniky, výstroj a výzbroj, fotografie z historie
činnosti sboru. Poté následoval program před
zbrojnicí, kde si žáci mohli prakticky vyzkoušet
současnou požární techniku.
Ve středu 15. 5. a ve čtvrtek 16. 5. v odpoledních hodinách proběhlo vystoupení našich žáků
na školní akademii. Tato akce proběhla v sále
obecního úřadu v Kozlovicích a byla připravena
pro rodiče a širokou veřejnost. Divácká návštěvnost a zájem předčil veškerá naše očekávání a po
oba dva dny bylo hlediště zaplněno. Vystoupení
našich žáků a dětí z mateřské školy byla odměněna
velkým potleskem diváků v sále.
Dne 16. 5. proběhlo v Ostravě krajské kolo
biologické olympiády, kde postoupila žákyně

Dne 4. dubna proběhl v naší základní škole
zápis do prvních tříd. Příští školní rok bude
naši školu navštěvovat 43 prvňáčků – z toho je
22 dívek a 21 chlapců, kteří budou rozděleni do
dvou prvních tříd.
Dne 26. dubna bylo pro žáky 2. stupně
připraveno zábavné dopoledne na hřišti za
Kovářovým lesem, kde formou her oslavili Den
Země. Téma celého dopoledne bylo „Zamoření
planety odpadem“. Žáci byli náhodně rozděleni
do skupinek, ve kterých plnili různé úkoly (po
lese sbírali odpadky – nachystané papírky, za
které pak získali fiktivní peníze, následně odpad
i třídili). Zadanému úkolu vždy předcházela
tematická scénka, po které se všichni pustili
s nadšením do soutěžení. Nejlepší skupinky
byly na závěr oceněny. O celou organizaci se
postarali Skauti z Kozlovic, kterým pomáhali
žáci deváté třídy.
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vydalo do Ostravy na natáčení soutěže „Už tam
budem?“ Natáčení probíhalo v areálu Dolních
Vítkovic. Naši žáci bojovali proti ostravské
základní škole Františka Formana ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Ve všech disciplínách předváděly oba dva týmy velice vyrovnané
výsledky a o vítězi rozhodlo až finále. A jak jsme
dopadli? Podívejte se v říjnu na ČT:D!
I v letošním školním roce se konaly v Brušperku již tradiční závody žáků v lehké atletice
základních škol - 4. 6. proběhlo klání žáků
1. stupně a 5. 6. za nás bojoval 2. stupeň. V obou
dvou dnech naši žáci vybojovali velice pěkná
třetí místa.
7. června proběhl ve škole program společnosti
EKO-KOM o třídění a recyklaci odpadu „Tonda
Obal na cestách“, kterého se zúčastnili žáci
1. – 6. ročníků. Dověděli se mnoho užitečných
informací o tom, do jakého kontejneru patří různé
druhy odpadu, a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet, zda jsou schopni odpad třídit správně. Také
mnohé žáky překvapilo zjištění, co všechno se dá
vyrobit z recyklovaných plastů. Celý program byl
zakončen krátkou hrou. A nakonec si žáci odnesli
malý dáreček. Všechny informace byly pro žáky
velmi přínosné a snad všem půjde třídění odpadu
stejně dobře i doma.

naší školy Nikol Škrobalová. Ta se stala úspěšnou
řešitelkou. Gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Žáci 9. ročníku si 17. 5. pro své mladší spolužáky přichystali projektový den „Čteme dětem“.
Připravili si pohádkové knížky, úkoly, tajenky,
skládanky a aktivity spojené s pohádkovými
náměty. Všem se společný projekt podařil a strávili
příjemné dopoledne s pohádkovými knížkami.
Ve středu 22. 5. 2019 proběhlo v prostorách
Muzea Beskyd Frýdek-Místek vyhodnocení
výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana
očima dětí a mládeže 2019“. Žákyně Marie
Šmiřáková získala v okresním kole této soutěže
2. místo - ve výtvarné části. Veronika Zemanová
získala 1. místo za výtvarnou část a také 1. místo
za část literární. S básničkou „Hasiči zasahují“
postoupila do krajského kola, kde rovněž získala
1. místo a postupuje do celorepublikového kola.
Naši zpěváci se v pěvecké soutěži Talent 2019
probojovali do semifinále. V letošním ročníku se
mezi nejlepší zpěváky Moravskoslezského kraje
probojovali Amálie Velká s písničkou Na ostří
nože od Ewy Farné, Ema Tabachová s písničkou
Ztracená od Nicol, Damián Pindel s písničkou
Hippo and dog z filmu Lví král, Hynek Pindel
s písničkou Anděl od skupiny Mirai.
Náš školní pěvecký sbor se ve čtvrtek 6. června
2019 odpoledne sešel v hojném počtu 35 zpěváků ve školní družině na společné
závěrečné akci.
Na školní zahradě
si udělali táborák
a pěkně si zazpívali, pak přespali
ve škole. V pátek
je čekala příjemná
procházka do
Lh ot k y. Po čas í
zpěvákům přálo
a všem se společná
akce moc líbila.
V pondělí 3. 6.
se pětičlenné družstvo našich žáků Akademie, archiv škola

Mgr. J. Brus, zástupce ředitelky školy
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Přijímací řízení
V letošním školním roce navštěvuje devátý ročník 20 žáků.
V současné době již mají všichni po přijímacích zkouškách,
které i letos připravila společnost CERMAT. Písemné zkoušky
na maturitní obory vykonávali žáci opět z českého jazyka a matematiky a všichni se již umístili na svých zvolených školách.
Kromě žáků devátého ročníku nás letos opustí z důvodu
přijetí na víceleté gymnázium také jeden žák z pátého ročníku
a jedna žákyně sedmého ročníku.
Všem vycházejícím žákům blahopřeji k jejich přijetí na střední
školu a přeji jim hodně studijních úspěchů.
Mgr. Zdenka Krpcová, VP

Umístění žáků podle oborů
počet
Název oboru
žáků
Maturitní obory:
Gymnázium
Ekonomika a podnikání
Ekonomické lyceum
Elektrotechnika
Mechanik seřizovač
Autotronik
Strojírenství
Praktická sestra
Cestovní ruch

2
1
1
3
1
1
1
1
1

Učební obory:
Elektrikář
Obráběč kovů
Truhlář
Kadeřník

3
1
1
2

Umělecká škola
Užitá malba

1

Víceletá gymnázia
šestileté
osmileté

1
1

Mateřská škola
proběhlo ve všech třídách „Velikonoční tvoření“,
kterého se účastnily děti se svými rodiči, a společně tak měli možnost vyrobit si různé veselé jarní
dekorace, kterými ozdobili své domovy. U příležitosti svátku matek
mladší děti připravily svým maminkám milé překvapení v podobě
b e s í d k y, k t e r o u
pilně nacvičovaly.
A naši předškoláci
od začátku dubna
každou středu sbalí
do batůžku plavky,
ručník, nasednou
na autobus a jedou

S jarem přišlo sluníčko a zasvítilo i do oken
naší mateřské školy. Probudilo v nás radost
a energii k přípravě nových aktivit. A že paní učitelky, děti i rodiče nezaháleli! Začátkem dubna

Plavání, autor Z. Sucháncová
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k 110. výročí od založení SDH Kozlovice. Děkujeme SDH Kozlovice, že nás touto exkurzí provedli. K oslavě Dne dětí byl v sále obecního úřadu
předposlední květnový den připraven program
„Pirátská show“, který si děti užily společně se
svými rodiči. Všechny děti se už těší na výlet. Naší
poslední akcí bude „Pasování předškoláků“. Děti
vystoupí s připraveným programem a rozloučí se
se „školkou“, aby po letních prázdninách zasedly
do školních lavic.

na bazén, aby se naučili základním plaveckým
dovednostem. Jelikož je docházka do MŠ pro
předškolní děti už druhým rokem povinná,
aktivně se zúčastnili letošní školní akademie
s názvem „Dítě školou povinné“. Třídy Skřítků
a Hříbků vystoupily dohromady se svým námořnickým představením v sále obecního úřadu
a sklidily tak z řad diváků velký potlesk. Jednoho pěkného dopoledne jsme navštívili hasičskou zbrojnici, kde si děti prohlédly hasičská
auta i výstavu fotografií a ocenění pořádanou

Eliška Toflová

Tancujeme s piráty, autor E. Toflová

Čekáme na malování, autor E. Toflová

Cesta do středověku
inspirovaných samozřejmě historickou tématikou, po jejich splnění je čekala odměna. Každé
dítě se mohlo zúčastnit losování tomboly o velmi
pěkné ceny. Mnoho dětí také navštívilo výtvarný

Také letos jsme připravili pro děti a jejich
rodiče a další příbuzné rodinné odpoledne, tentokrát s podtitulem Cesta do středověku, které se
uskutečnilo přímo v den svátku Mezinárodního
dne dětí 1. června v areálu u hasičárny.
Pro děti, ale i pro dospělé byl připraven
opravdu pestrý program. Mohli si vyzkoušet
střelbu z luku, potěžkat si nejrůznější středověké
zbraně, které s sebou přivezli členové skupiny
historického šermu Svobodní sedláci, projet
se na koni nebo bryčce. Zájemci si také zkusili
podojit krávu (umělou) nebo jen tak obdivovali
kozu s roztomilými kůzlátky (živými).
Nechyběly ani nejrůznější nafukovací
atrakce, tatér nebo fotokoutek. Děti, které měly
zájem, absolvovaly několik soutěžních disciplín

Parkour
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Rytířský souboj

Taneční vystoupení

koutek. Zapojit se měli možnost rovněž odvážní
rodiče, třeba do vědomostního kvízu nebo do
soutěžení se svými ratolestmi. Samozřejmě
došlo i na diskotéku! S úspěchem se setkala
také výzva, že odměněn bude každý, kdo dorazí
v historickém kostýmu. Ani jsme tolik rytířů
nebo urozených dam nečekali...
Zajímavý program probíhal rovněž na pódiu.
Střídala se vystoupení nejrůznějších dětských
kroužků nejen z Kozlovic (Junior Aerobik,
Taneční klub Antonio, Parkour, Sboreček
a mažoretky ze ZŠ Tichá), s několika tanečními
čísly se opět představily děti z dětského domova
Na Hrázi, se kterými nás pojí už několikaletá

spolupráce. Do programu se zapojili i Svobodní
sedláci, kteří měli připravena tři vtipná vystoupení, do nichž zapojili i některé děti.
Kromě programu bylo pro všechny jako
obvykle nachystáno bohaté občerstvení, např.
oblíbený gyros, který ochotně připravovali
někteří členové rady rodičů už od brzkého rána,
nebo sladké dobroty našich maminek.
I když letošní rodinné odpoledne nebylo tak
velkolepou akcí jako to loňské, můžeme být
s jeho průběhem určitě spokojeni (samozřejmě
je nám ale jasné, že vždycky je co zlepšovat…).
Opět nám vyšlo počasí, protože po deštivém
květnu se první červnový den ukázal v plné

Organizátoři z Rady rodičů, autor Markéta Opělová
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Konečný, Moravskoslezská lesní, s.r.o., MUDr.
Adamcová, MUDr. Machalová, Nejlevnější
nábytek.cz/SmartShop s.r.o., ORTODONCIE
MDDr. Hana Borunská, Pekařství a řeznictví
Kohút, Přípravné práce pro stavby – Tomáš
Kubečka, Restaurace na Kopečku, Restaurace
na Koupališti, Restaurace u Fandy, Restaurace
u Váhy, Revírní bratrská pojišťovna, Sámoška
Pavel Švrček s.r.o., SIEMENS Ingenuity for life,
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO KOZLOVICE,
Tereza Samiecová, SUPERIOR – Velsbike
s.r.o., Vinný sklep Fojtík, Všehokrámek – Lucie
Štefková a mnoho dalších. Díky jejich pomoci
jsme mohli pro všechny připravit nejenom
zajímavý program, ale taktéž hodnotné odměny.
Poděkování patří také těm, kteří nás podporovali a drželi nám palce, všem, kteří v sobotu
do areálu u hasičárny dorazili, žákům, kteří
zodpovědně pomáhali s organizací, a samozřejmě všem aktivním členům Rady rodičů, kteří
obětovali mnoho hodin ze svého volného času.
Doufáme, že nám svou přízeň zachováte
i příští rok. Těší se na vás Rada rodičů.

parádě. Přišlo také velké množství lidí a vypadalo
to, že se všichni, a hlavně děti, dobře baví. To bylo
především naším cílem.
Celkový výdělek bude jako každý rok patřit
dětem ZŠ a MŠ Kozlovice. Díky této úspěšné
akci můžeme i příští školní rok přispět dětem
na náklady spojené s exkurzemi či výlety nebo
na pomůcky, které jim mohou třeba zatraktivnit
výuku.
Po celé odpoledne byla pořizována spousta
fotografií, které naleznete brzy v našem albu
http://rrkozlovice.rajce.idnes.cz.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obci
Kozlovice za poskytnutou finanční dotaci
pro pořádání této akce. Sboru dobrovolných hasičů nejenom za zapůjčení areálu,
a také všem níže uvedeným sponzorům: Adam
Trojáček, Alfa-Tex Martin Šrubař, Autodoprava
Jakub Lesňák, Bike Fun International s.r.o.,
Coop Beskydy, Cukrárna Lucie, CykloMAX –
ROCK MACHINE, DB SCHENKER, Drogerie
u Švrčka, Geis CZ, s.r.o., Chalupa Pod Hůrkami,
Kulturní centrum Frýdlant n. O. příspěvková organizace, Lékárna Kozlovice, Lekosstavby, spol. s.r.o., Lumpíkov, Max-Ludvík

Markéta Velká

Farnost
Naše farnost má stále něco na programu
Společně s o. Kazimírem jsme v květnu
vyrazili na krásné poutní místo Mariahilf ve
Zlatých Horách, kde jsme společně slavili poutní
mši svatou. Zlaté Hory téměř sousedí s bývalou
farností o. Kazimíra, a tak naše další cesta směřovala zde. Do Jeseníku jsme se hlavně těšili na
setkání s naším bývalým farářem o. Stanislavem.
Biřmování více než třiceti mladých lidí bylo
slavností první květnové neděle. Tuto svátost
udílel ostravsko-opavský biskup Mons. Martin
David.
Zapomenout bychom taky nechtěli na pěší
poutě. První pěší pouť v letošním roce byla
sice v komorním složení, ale byla první svého
druhu. Osm statečných (malých i větších) došlo

V postním čase se naše děti spolu se svými
rodiči zapojily do Batůžkového projektu. Tento
projekt je doplňkovou aktivitou mezinárodní
organizace Maryś Meals (Mariino jídlo), která
se snaží zajistit dětem v afrických a jiných
hladem ohrožených státech jedno teplé jídlo
denně. Podmínkou je, že dítě chodí do školy,
může se tedy vzdělávat a mít tak v budoucnu
větší šanci najít práci a vymanit se z chudoby.
Tyto děti jsou opravdu tak chudé, že nemají do
školy vlastně vůbec nic. A proto naše „bohaté“
děti plnily batůžky základními školními a hygienickými pomůckami, a tak brzy bude v Malawi
vyrážet 23 dětí každý den do školy se svým
batůžkem.
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z Kozlovic až do Frýdku do Baziliky Navštívení
Panny Marie. Druhá pěší pouť, již tradiční, vedla
kroky poutníků z Kozlovic až na 72km vzdálený
Sv. Hostýn.
A nakonec pro vás máme pozvání do naší
malé Farní knihovny na faře v Kozlovicích.

Kdybyste měli zájem o zapůjčení knih nebo jen
prohlédnutí knižní nabídky, zastavte se. Naše
knihovna je otevřena vždy v neděli po mších
svatých, tzn. od 8:30hodin a od 11:30hodin.

Batůžkový projekt Malawi, autor P. Strakoš

Kostel Nanebevzetí P. Marie v Jeseníku, autor M. Strakošová

Poutní místo Mariahilf ve Zlatých
Horách, autor M. Strakošová

Magda Strakošová

Vyslání batůžků, autor P. Strakoš

Kulturní a sportovní život obce
Poděkování paní Nadě Pustkové
Klub seniorů děkuje paní Nadě Pustkové za organizaci zájezdu klubu na Krásno a do
výrobny gobelínů. Byl to úžasný zážitek.
Klub seniorů
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Hasiči Kozlovice
První květnovou sobotu se na Myslíku konalo
Okrskové kolo v požárním sportu. Soutěž probíhala na dva útoky, „stovky“ se vzhledem ke špatnému počasí neběžely. Na startu se předvedlo
7 týmů mužů a 4 týmy žen. Našim klukům se
velmi dařilo, první útok zaběhli s časem 18,194 s
a druhý dokonce 15,625 s. Těmito časy si zajistili
první místo. Holkám se taktéž dařilo, avšak
výsledné časy nakonec stačily až na 2. místo.
Díky výhře na této soutěži si muži zajistili postup
do okresního kola, které se konalo v sobotu 19. 5.
ve Frýdku-Místku. První disciplínou byl běh na
100 m překážek, kde se z mužů nejlépe dařilo
Pavlovi Krpcovi, který svou “stovku” zaběhl za
15,15 s, Honzovi Vyvialovi 16,55 s a Lukášovi
Tabachovi s časem 17,36 s. K součtu pěti časů
přispěl i Martin Tofel a Jakub Žáček. Díky těmto
výkonům se podařilo disciplínu vyhrát. Následovala štafeta 4x100 m, která se podařila prvním
pokusem taktéž vyhrát. Na závěr přišel na řadu
požární útok, který se běžel ve dvou pokusech.
Při prvním pokusu se nezadařil košík, který po
vytažení z kádě nebyl našroubován a pokus byl
tedy neplatný. Při druhem pokusu se vše podařilo a výsledný čas zaručil celkové první místo
a postup do krajského kola. Toho se ale bohužel
družstvo nemohlo zúčastnit, proto postup přenechali svým věčným rivalům z Frýdku-Místku.
Soutěže se zúčastnily i naše dorostenky
Tereza Krpcová, Veronika Vašendová a Marika
Tabachová. Jejich první disciplínou byl také

běh na 100m překážek. S tou se v kategorii
starších dorostenek nejlépe popasovala Marika
Tabachová, která obsadila 16. místo. Veronika
Vašendova se umístila na 21.místě a Tereza
Krpcová brala díky času 27. příčku. Druhou
disciplínou byl pro dorostenky dvojboj. Holky
byly velmi šikovné a všem gratulujeme.
Mladí hasiči se v celoročním hodnocení hry
Plamen umístili na 9. místě z celkového počtu
24 družstev, což vzhledem k nízkému věku dětí
je výborný výsledek.
Sbor má za sebou několik akcí v rámci oslav
110 let od založení. V krátkosti zmíním alespoň
některé. V dubnu proběhla vernisáž fotografií
v galerii Na chodbě Obecního úřadu v Kozlovicích. Tato výstava byla zaměřena především
na činnost výjezdové jednotky. Druhá výstava
probíhala od dubna do května v sále hasičské
zbrojnice. Byla zde k vidění spousta fotografií
z historie i současnosti sboru, poháry, cenné
medaile z celostátních soutěží, uniformy
a dobové kroniky.
5. května se ráno sešlo přes 100 členů a na
20 hostů v hasičárně. Zde proběhlo krátké přivítání, občerstvení a průvodem jsme šli na mši
svatou do kostela. Po mši jsme se za doprovodu
dechové hudby přemístili do Restaurace u Váhy,
kde proběhla krátká valná hromada. Shlédli jsme
film o historii sboru, poděkovali a ocenili členy.
Hosté nám popřáli spoustu dalších úspěšných
let. Po oficiálním programu následoval oběd

Družstvo mužů na okrskovém kole

Vernisáž v hasičské zbrojnici, archiv spolku
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Společná fotka po mši svaté

Oslavy v Restauraci u Váhy

a volná zábava s kapelou PusToff.
Na závěr Vás všechny zveme na RockFest,
který se uskuteční 20. července v areálu hasičské
zbrojnice. Na pódiu se představí 10 rockových
kapel, jako například Hell Paso, Witch Hammer,
Teralodon, Jaksi Taksi,… Nebude chybět tekuté

i grilované občerstvení a v areálu bude možnost
stanovat. Bližší informace naleznete na našem
Facebooku nebo www.hasicikozlovice.cz.
Za SDH Kozlovice Kateřina Toflová

Skauti
takového. Účastníci se pod vedením skautských
Druhou polovinu skautského roku vždy
vedoucích a za asistence deváťáků přiučili
vítáme nejen proto, že už je ve vzduchu téměř
některým informacím týkajícím se skladování
cítit vůně tábora, ale hlavně proto, že se otepluje,
odpadu, rizik s tím spojených, a také o možných
takže můžeme více času trávit venku a ideálně
alternativách. Vše proběhlo formou simulačv přírodě.
ních akčních her, aby byla témata pro děti více
První oteplení jsme si vyzkoušeli v březnu na
atraktivní. Během aktivit jsme také vyčistili část
oddílové schůzce pojmenované „branný den“.
lesa od poházených odpadků. Celé dopoledne
Šlo o odpoledne, kdy byla připravena řada aktiproběhlo bez větších obtíží, a tak jsme mohli
vit, pomocí kterých si děti vyzkoušely spolupráci,
ukončit celý Den Země o něco informovanější
komunikaci, hbitost, kreativitu a díky tomu se
a s dobrým pocitem z dobře odvedené práce (při
více poznaly mezi sebou. To se hodilo hned při
sběru odpadků i realizace programu).
druhé akci - dubnové Hře ve městě. Zde se děti
V letošním roce Junák – český skaut, z. s.,
pohybovaly po Frenštátě, zahrály si několik
slaví své nejdelší trvání bez zákazu fungování
her, oprášily dovednosti v šifrování a orientaci,
(z důvodu nastolení
a to všechno jako soutotality) od první svěčást známého příběhu
tové války. Také proto
z knížky Hobit.
pro nás bylo důležité
Významnou akcí
zúčastnit se výpravy
pro oddíl je také Den
na Ivančenu. Jde
Země, který již trao mohylu pod vrchodičně v dubnu přilem Lysé hory, která
pravujeme pro žáky
byla vybudována na
druhého stupně ZŠ
památku skautů, kteří
Kozlovice. Letos se
padli v odboji během
celý program týkal
druhé světové války.
plastů a odpadu jako Vrcholovka u Ivančeny, autor Klára Holubová
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Ivančena se stala symbolem odboje proti všem
totalitním režimům, proto jsme se zde i letos
vydali spolu s několika tisíci skauty z celé ČR
a znovu si připomněli ideály, ke kterým děti
vychováváme.
Z pohledu počtu víkendových akcí byla
druhá polovina roku nadprůměrná. Proběhly
hned tři víkendovky – jedna společná, které se
účastnily děti z celého oddílu a další dvě menší,
které byly zaměřeny vždy na dvě konkrétní
družiny. Všechny akce měly skvělou atmosféru,
děti si zde mohly vyzkoušet být více samostatné
a zodpovědné samy za sebe i za své kamarády,
učily se vycházet s ostatními v týmu, plnily řadu
připravených aktivit a úkolů a nechyběly ani
noční hry. To vše zažívaly v rozvíjejícím a bezpečném prostředí, které pro ně vedoucí zajistili
a stále zajišťují.
Uplynulý půlrok byl pro náš oddíl zátěžovou zkouškou, protože se několik starších
a zkušenějších vedoucích muselo připravovat
na maturitní a státnicové zkoušky. Jejich úlohy
tak dočasně museli převzít mladší vedoucí. Ti
se tohoto nelehkého úkolu chopili s nasazením

a vše proběhlo bez větších problémů. Dokázali
tím, že jsou ve vedení opravdu lidé, kteří jsou
schopnými vedoucími, kteří jsou připraveni
i na náročné situace a výzvy. Ve svém vzdělání
a schopnostech se však náš tým stále posouvá,
proto několik členů vyrazilo na vzdělávací kurzy,
které jim pomohou lépe pracovat s dětmi a připravovat pro ně program.
Skautský rok už je v podstatě za námi. Jednotlivé družiny ukončují své programy a chystají
se na velkolepá zakončení etapových her, vyhodnocování apod. Zbývá se jen těšit na tábor, který
vedoucí už půl roku připravují a snaží se jej rok
od roku stále více posouvat. Letos se ho bude
účastnit nejvíce dětí za posledních několik let,
proto přípravám (ať už technickým nebo programovým) věnujeme ještě více úsilí, než tomu
bylo v minulosti, abychom opravdu všem dětem
zajistili ten nejlepší zážitek. Doufáme, že se nám
to podaří a budeme se těšit na dobrodružný
skautský rok 2019/2020.
Za skautský oddíl NASHURO Kozlovice

Společná fotka nejstarších družin, autor Filip Tkáč

Třídění nasbíraného odpadu z lesa, autor Alžběta Tkáčová

Valná hromada trochu jinak, autor Filip Tkáč

Večerní společná hra, autor Dorota Mikušková

Alžběta Tkáčová (Cviky)
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Očekávání a výsledky
A na závěr ještě gratulace: V červenci se
dožívá 90 let přítel včelař Josef Tkáč - dlouholetý
bývalý předseda a vedoucí včelařského kroužku
ZO ČSV Kozlovice. V jeho osobě se spojil vztah
k přírodě, truhlářské řemeslo i obětavost, poctivost i vztah k lidem. Díky těmto vlastnostem toho
pro včelaře v Kozlovicích tolik vykonal. Symbolicky se jeho věk téměř shoduje i s věkem včelařského spolku včelařů z Kozlovic a Měrkovic.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. A včelařskému spolku přejeme mnoho
takových členů.

Studený máj už je za námi a můžeme doufat,
že se dostaví i „ve stodole ráj“.
V co už ale doufat nemůžeme, je jarní med!
Máj nám propršel tak, že to bylo pro včelky tak
akorát na přežití a žádné přebytky nebyly - pro
nás lidi - v úlech k mání.
Díky tomu asi i odložíme konání medového
dne ve včelařském areálu na prázdniny.
I vaječina v areálu byla letos s deštěm, ale
přesto se vydařila a prověřila jeho schopnost
poskytovat pohostinnost a příjemné prostředí
i za nepříznivého počasí.
Věřím, že i dětem ze včelařského kroužku se
v tomto školním roce v areálu líbilo a přeji jim
pěkné vysvědčení a příjemné prázdniny.

Stanislav Ulčák

Život v našem areálu, autor S. Ulčák
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Korfbalisté SAM Kozlovice získali dva bronzy
na Mistrovství ČR 2019 v beach korfbalu
Korfbaloví hráči Sports Academy Morava, z.s.
se v neděli 9. 6. 2019 účastnili Mistrovství České
republiky 2019 v plážovém korfbalu v žákovských
kategoriích. Svěřenci trenérů A. Krpcové a L.
Filipa se zapojili do mistrovských utkání ve dvou
věkových kategoriích a v obou se dokázali probojovat na stupně vítězů, když přivezli dva poháry
za třetí místo v kategorii přípravek a za bronzové
umístění v kategorii minižáků. Korfbalisté v kategorii minižáků, která byla velice silně obsazena,
a naši korfbalisté prohráli jen s nejlepším družstvem České republiky KK Brno, porazili Náchod,
Kolín i Koblov a o po remíze s KK Sokol Koblov
rozhodlo o pořadí na druhém a třetím místě lepší
celkové skóre KK Sokol Koblov A.
Nejlepšími střelci jednotlivých kategorií byli
Kateřina Holubová a Jakub Pavlát v minižácích,
v přípravkách pak Barbora Závodná a Adam Filip.
Úspěšní kozlovičtí korfbalisté se na Mistrovství České republiky představili v nových dresech
pořízených za finanční podpory dotace obce

Kozlovice a přidali další úspěch do své sbírky, kterou již třetím rokem pravidelně doplňují. Sestavy
družstev byly následující:
Mistrovství ČR 2019 v beach korfbalu - kategorie minižáků U11 – 3. místo:
Jakub Pavlát, Marek Škrobal, Ondřej Vaverka,
Jakub Křížek, Tomáš Vlček, Kateřina Holubová,
Barbora Anna Filipová, Bára Žáčková, Michaela
Krpcová, Denisa Krkošková
Mistrovství ČR 2019 v beach korfbalu - kategorie přípravek U9 – 3. místo:
Adam Filip, Jiří Holub, Lukáš Holub, Štěpán
Strache, Daniel Saitl, Eliška Petrů, Barbora
Závodná, Linda Petrů, Stela Vaverková, Vanesa
Jakubíková
Po tomto úspěšném vystoupení zamíří kozlovičtí korfbalisté na další turnaj, kterým bude
Mistrovství Moravskoslezského kraje škol 2019
v beach korfbalu, které se bude konat již třetím
rokem v Ostravě v areálu TJ Ostrava.
Lukáš Filip

Beach 2019, archiv spolku
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Valášek a zahraniční zájezd na Slovensko - Helpa
Jako třešnička na dortu již byly v samotném
závěru programu spontánní taneční chorovody
a společný tanec dětí, který rozvířili a "vzali
dokola" i ostatní děti právě naši valášci. Zahraniční zájezd pro rok 2019 máme tedy úspěšně
za sebou a po navázání přátelských kontaktů
s dalšími slovenskými soubory např. ze Zlatých
Moraviec či Bratislavy, věříme, že brzy přidáme
další folklorní spolupráci. Poděkovat se sluší
panu Zdeňku Toflovi z Valašského Vojvody, díky
jehož práci a kontaktu se souborem Helpan již
během festivalu Souznění 2018 došlo k pozvání
a jisté formě reciproce, kterou mohl využít právě
náš dětský soubor.
Valášek před letními prázdninami nezahálí
a týkají/týkaly se ho tyto akce: 14. 6. 2019
Vítání občánků Kozlovice, 22. 6. hraní muzičky
a vystoupení Přípravky na skocích na lyžích
v Kozlovicích, 29. 6. 2019 vystoupení souboru
na Mini Cupu 2019 v Měrkovicích.
Ještě před uzávěrkou tohoto čísla Zpravodaje
jsme v přípravách na akci Cimbály na ulici 2019.
Zveme všechny zájemce a milovníky folkloru,
cimbálových muzik resp. potažmo samotného
cimbálu na tuto happeningovou akci. Letos

Valášek a zahraniční zájezd na Slovensko
- Helpa
Dětský folklorní soubor Valášek se o víkendu
25. – 26. 5. 2019 účastnil MFF Kolovrátok
v Heĺpe, Slovensko. V areálu přírodního dřevěného amfiteátru s kapacitou 2500 osob jsme
vystoupili během obou festivalových dnů se
dvěma 20minutovými programy a sami byli
diváky zajímavého vystoupení a show taneční
skupiny Old school brothers.
Ukázkové počasí, dalších 7 slovenských souborů na jevišti v jeden moment, úžasný amfiteátr
a přes 40 úsměvů na spokojených tvářích kozlovických valášků si nejen vedoucí souboru budou
dlouho pamatovat. Valášci byli celý víkend velmi
šikovní, disciplinovaní a na jevišti se před dětmi
ze slovenských souborů vyhecovali a předvedli
jedno z nejpěknějších vystoupení za poslední
dobu. Kozlovický folklor se opět neztratil mezi
temperamentními slovenskými tanci a především se velmi líbil. Důkazem toho byla důvěra
organizátorů, aby naše cimbálová muzička
hudebně doprovodila všechny účastníky festivalu nastoupené na forbíně při závěrečné písni
sobotního pořadu Tancuj, tancuj, vykrucaj.

Valášek na Helpe, autor Pavla Prašivková
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děti všech věkových kategorií, které by si chtěly
vyzkoušet jakýkoli z nástrojů naší muziky.
Letní pauza v souboru bude tradičně ukončena přípravou na Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce, které se letos konají 24. 8. 2019,
a Valášek bude jako každý rok přítomen.

22. 6. 2019 na parkovišti u OÚ opět vytáhneme
valáškovský cimbál ven a zahrajeme si se všemi
kolemjdoucími. Zastavte se od 15:30 hod k OÚ
poslechnout si cimbálovku a třeba si i zkusit, jak
se za cimbálem sedí, jak se drží paličky, a co se
vlastně musí udělat proto, aby se z tohoto krásného nástroje linuly čisté tóny. Zvány jsou také

Petra Prašivková

Valašský vojvoda na Kostarice
pomohl ve zdejších národních parcích uchovat
Ve dnech 15. - 26. 3. 2019 navštívil SLPT
téměř bezkonkurenční množství rostlinných
Valašský vojvoda již podruhé americký kontia živočišných druhů.
nent. Tentokrát to bylo o 2300 km severně od
Dá se říci, že Kostariku (Costa Rica = bohaté
návštěvy jihoamerického státu Peru. Pro náš
pobřeží) přinesla na mapu světa káva. Rostoucí
jedenáctidenní výlet jsme si vybrali zemi činných
poptávka a tím i zisk z jeho vývozu, vynesl kostavulkánů, nedotčených deštných pralesů a dvou
rickou metropoli na výsluní. Byla třetím městem
oceánů, Kostariku.
na světě s veřejným osvětlením a jedna z prvních
Tato křesťanská země, ve které žije bezmála
s veřejnou telefonní sítí. Spokojený život zdejpět miliónů obyvatel, leží na úzké šíji mezi Karibským mořem a Tichým oceánem. Na jihu sousedí
šího obyvatelstva, kterému se vyhýbají typické
s Panamou a na
severu s Nikaraguou. Hlavní město
San José, které
jsme navštívili, má
bohatý kulturní
život a žije v něm
téměř čtvrtina obyvatel z celé země.
Kostarika vyniká
málo porušenou
tropickou vegetací
v národních parcích s malebnými
pohořími. Systém
ochrany přírody Kávová plantáž, autor Petra Klementová
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bezpečnostní a zdravotní problémy latinskoamerických zemí, jen občas naruší probuzené
sopky či zemětřesení. Právě proto je Kostarika
často nazývána jako "Švýcarsko Střední Ameriky". Pestrá země uprostřed Ameriky vyčnívá
i tím, že nemá žádnou armádu. Zdejší lidé bývají
v žebříčcích pravidelně vyhodnocováni jako nejšťastnější na světě.
Zúčastnili jsme se zde 10. ročníku Mezinárodního folklorního festival Raíces Costa Rica.
Festival se konal v hlavním městě San José a v
podhorské vesničce Sabanilla v provincii Alajuela. Vedle nás zde vystoupily soubory z Kostariky,
Francie a Mexika. Program festivalu byl velice
nabitý. Mimo deseti vystoupení pro školy, z nichž
každé sledovalo dvě stě až tři sta školáků, jsme
absolvovali také šest vystoupení pro veřejnost,
dva průvody a workshop. Zazpívali jsme také
v kostele při nedělní mši. Velice si vážíme účasti
honorární konzulky pro Kostariku Biancy Mrázové na našich koncertech. Kostarickému publiku se líbí spíše živější písně a tance a tomu jsme
se snažili náš program přizpůsobit. Velice nás
těší, že všechna naše vystoupení byla oceněna
bouřlivým potleskem. Zejména chlapecké hry

a tanec kolový z pásma Hospoda "U Harabiša"
sklidily u diváků veliký úspěch a u ostatních
účinkujících se staly velice populární.
Ve volných chvílích jsme navštívili historické
centrum měst San José a Cartago a pláž Puntarenas. Obohacující byla návštěva kávové plantáže,
kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o pěstování této plodiny a následné výrobě a pražení
velice chutné kávy, kterou jsme měli možnost
okusit. Majitel této plantáže prodává kávu mimo
jiné firmám Nespresso, Illy a Starbucks. Mimo to
jsme na plantáži ochutnali také exotické ovoce
přímo ze stromu a viděli jsme zde létat tukana,
což je národní pták Kostariky.
Zajímavá byla také návštěva sopky Poas,
jejíž kráter patří mezi největší na světě. Tato
sopka je od ledna 2019 vysoce aktivní a kvůli
velkému úniku síry je zde povolena pouze dvacetiminutová návštěva hlavní pozorovací oblasti
kráteru, která je opatřená bezpečnostními kryty.
K naší smůle byl kráter oněch dvacet minut
pokryt neprostupnou mlhou, a tak jsme vůbec
nic neviděli. Můžeme si alespoň odškrtnout, že
jsme navštívili aktivní sopku.
Tomáš Kalus

Z vystoupení, autor Věra Tobolová
35

Obecního úřadu v Kozlovicích

IX. ročník akce „Za zelenější Měrkovice“
másle. Jednoduše řečeno – údržba. Tato akce
však není jen o sběru, ale je to první jarní akce,
kdy se společně scházíme a můžeme posedět,
opéct buřty, občerstvit se a pokecat. A to se taky
stalo. Akce to bylo úžasná, a proto díky všem,
co se ji zúčastnili.
“Za zelenější Měrkovice” pořádali dobrovolní
hasiči z Měrkovic za podpory obce Kozlovice.

Na druhý pokus to vyšlo. Původně byla tato
akce plánována na 13. 4., ale pro nepřízeň počasí
byla akce přesunuta na druhý termín 27. 4. Už
to sice vypadalo, že nám i tento den proprší, ale
déšť počkal do neděle.
Sešlo se nás neuvěřitelných 42! Opět bylo
vysbíráno vše, co do volné přírody nepatří.
A jelikož to byl 9. ročník, udržujeme Měrkovice
v relativně dobré čistotě, a tak jde sběr jak po

Radek Zdražil

Sběr odpadků - Za zelenější Měrkovice, autor R. Zdražil
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Pozvánka na 44. ročník fotbalového turnaje
Mini Cup 2019 o vepřovou kýtu a soudek piva
V sobotu 29. června 2019 v čase od 10:00 hod.
se uskuteční tradiční Mini Cup, letos spojený
s oslavou 230 let od založení Měrkovic. Akci
pořádá SDH Měrkovice a obec Kozlovice.
Pořadatelé srdečně zvou na 44. ročník fotbalového turnaje, který se odehraje mezi týmy
FC Měrkovice, FC Radegast, FC Felčar, Myslík,
FC Bučina a HC Demon. Hlavní cenou fotbalového turnaje je vepřová kýta a soudek piva.
Tento turnaj letos pořadatelé spojili s oslavou
založení obce Měrkovice, od jehož data uplynulo
krásných 230 let. Samozřejmostí bude i bohaté
občerstvení.
Dámské triko Měrkovice, autor R. Zdražil

10.00 zahájení fotbalového turnaje
13:00 zápas benjamínci Kozlovice
14:30 finále fotbalového turnaje
15:00 vystoupení folklórního souboru
Valášek z Kozlovic
15:15 vyhlášení výsledků fotbalového
turnaje
15:30 vystoupení pro děti – oblíbený klaun
RAMBAJS z Valašského Meziříčí
Od 17:00 volná zábava s hudbou Michala
Maršálka

Dětské triko

Doprovodný program:
11.00 – 16.00 atrakce pro děti – skákací
hrad, pískování, projížďky na koni
14:00 – 16:00 fotokoutek
Akce se koná za každého počasí. Slovem
bude provázet Tomáš Machálek.
Již nyní je možno zakoupit parádní trička,
které pořadatelé připravili k výročí 230 let od
založení Měrkovic. Více informací naleznete na
www.merkovice.cz.
Pánské triko

Radek Zdražil
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Bojová umění v Kozlovicích
Již 4 roky se v Kozlovicích cvičí korejské bojové
umění Taekwondo. Každoročně můžete shlédnout jejich ukázku na Dni
dětí nebo ke Dni obce.
Původně se cvičilo
v tělocvičně základní
školy, nyní již druhým
rokem cvičíme v sále Zkoušky
Hardcore gymu vybaveném tatami, boxerskými pytli, lapami a dalším
vybavením pro bojové sporty. Tréninky jsou rozdělené - pro děti (5 až 12 let) a mládež a dospělé
od 12 let.
Zaměření tréninku dětí je rozvoj koordinačních schopností, pohybová průprava: kotouly,
pády skoky, rozvoj reakce, posilovací cvičení.
Součástí tréninku jsou základy bojových
umění a sportu, např.: kryty, údery, kopy a nácviky
jejich kombinací ve dvojicích nebo na terče.
Trénink mládeže a dospělých je zaměřen na
Taekwondo a kickbox s prvky sebeobrany. Na

tréninku se procvičují
kombinace technik na
terče, pytle a nácvik ve
dvojicích. Po zvládnutí
se následně techniky
aplikují při sparringu
s chrániči.
Konec letošního školního roku byl úspěšný
pro našeho člena Marka
Janáka, který ve sportovním boji Taekwondo barevných pásků vyhrál
oblastní závody v Havířově a v červnu na Bratislava Open obsadil 2. místo.
V červnu se společně s mateřským klubem
Frýdek-Místek konaly zkoušky na technické
stupně Taekwondo, které 3 členové z Kozlovic
úspěšně zvládli. Gratuluji!
V příštím roce ke stávajícím tréninkům připravujeme kurz sebeobrany pro dospělé.
Přeji hezké léto.
www.sktkd.cz

Kickbox, archiv spolku

Koordinace

Posilování

Turnaj Havířov

Václav Vašek, vedoucí klubu
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Fotbal
remíza, jedna prohra a 18 výher. Úctyhodné
je také celkové skóre 160:19. Prohra a remíza
s Vřesinou, proto druhé místo. Tým trenérů
byl maximálně s výkony spokojen a kluci jsou
velkým příslibem pro dorostenecký, potažmo
mužský tým.
Kategorii dorostenců stále nemáme obsazenou, ovšem rádi bychom tuto kategorii brzy
obnovili. Věříme, že se podaří sestavit dostatečně
široký kádr + trenérský štáb, abychom mohli
družstvo zaregistrovat již od příští sezóny.
Muži zakončili sezónu stejně jako družstvo
starších žáků na druhém místě. Toto umístění
lze vzhledem k předsezónnímu cíli považovat
za úspěch, i když zde byla velká šance soutěž
vyhrát a postoupit do krajské I. B třídy. Dvě kola
před koncem bylo mužstvo na prvním místě
a mělo „vše ve svých rukou“. Poté však přišly
nezdary v podobě jedné prohry a jedné remízy,
což s nejvyšší pravděpodobností bude znamenat,
že muži zůstanou účastníky Okresního přeboru
také v následující v sezóně 2019/2020. Více na
http://fc-kozlovice.cz/.

Fotbalová příprava našich nejmladších nadějí
se od poloviny dubna přesunula z tělocvičny
na fotbalové hřiště. Tréninky ročníků 2012 až
2014 probíhají vždy v pátek od 16 hodin pod
vedením M. Bednáře, P. Krpce a R. Žáčka.
Celkový počet dětí v této kategorie je okolo
20 a s každým tréninkem jsou vidět pokroky
v jejich dovednostech.
Mladší a starší přípravka se tradičně účastní
Brušperské ligy. Soutěž zatím nezná celkového
vítěze, ale starší přípravka se průběžně pyšní
umístěním na čele tabulky. Nutno dodat, že nás
vzhledem k věku malých fotbalistů netěší jen
tyto tabulkové výsledky, ale především znatelný
výkonnostní posun.
Mladší žáci bojovali na jaře v krajské soutěži
o body velmi srdnatě, když si připsali 5 výher,
2 remízy a 3 porážky, což vyústilo v konečnou
4. pozici v tabulce celé soutěže se ziskem
38 bodů. Třetí příčka chlapcům utekla o malý
kousek. S výkony mužstva panovala v trenérském štábu spokojenost.
Starší žáci skončili na druhém místě za Vřesinou. Družstvo zakončilo sezónu s bilancí jedna

Výbor FC

Starší žáci FC, archiv spolku
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Chceme koupit dům
nebo pozemek
v Kozlovicích a okolí.

Budeme rádi za každou
nabídku.

Volejte klidně i o
víkendu.

704 387 724

41

Obecního úřadu v Kozlovicích

Reklamní předměty obce
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Reklamní předměty obce
Pohlednice (zdarma):
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