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Obecního úřadu v Kozlovicích
www.kozlovice.cz

e-mail: kozlovice@kozlovice.cz

bøezen 2022

Ondřejníky pohledem Radmily Toflové

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení přátelé, čtenáři
našeho Zpravodaje
Naše obec se opět rozrostla a k 31. 12. 2021
nás bylo více jak 3.100. Vloni se narodilo 42 dětí
a jen letos za leden a půlku února dalších 10!
nově narozených. To jsou jistě dobré zprávy a rád
bych takové podával celý letošní rok.

Jak jsem Vás informoval minule, rádi bychom
letos zahájili stavbu Náves Kozlovice. Vizualizaci
projektu jste obdrželi jako samostatnou přílohu
Zpravodaje už před časem. Jen připomenu, že se
jedná o rekonstrukci celého veřejného prostoru
centra obce, od obecního úřadu až za večerku.
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 26. května 2022

Obecního úøadu v Kozlovicích

3 měsíce. Také se může stát, že se nikdo nepřihlásí. Když půjde vše dobře, stavbu zahájíme
někdy v létě. Doufám, že v příštím Zpravodaji
už budu konkrétnější.

Jde nejenom o rekonstrukci zpevněných
ploch, nová parkovací místa, ale i o kompletní
rekonstrukci kanalizace splaškové, dešťové,
vodovodu, veřejného osvětlení, místního
rozhlasu, zeleně, mobiliáře (lavičky, koše, …)
a v neposlední řadě i vstupů do některých prodejen. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor,
kde je velký pohyb lidí, jsou zde obchody a úřady,
bude to velmi složité a bude to vyžadovat velkou
toleranci nás všech. Stavba bude trvat minimálně 9 měsíců až jeden rok. Na časté dotazy
ohledně nových parkovacích míst odpovídám, že
navržené plochy k parkování jsou na 4 místech
o celkovém počtu 31 parkovacích míst, z toho
2 místa pro osoby se sníženou možností pohybu
a orientace.

Další stavbu, kterou budeme letos realizovat
je Prodloužení vodovodu Kozlovice - lokalita
Rybí II. Jedná se o vodovod, který začíná na levé
straně před mostem u mlýna (před Ondřejnicí)
a pokračuje k obydlím směrem dolů.
Dále byly zahájeny projekční práce na lávkách přes Ondřejnici – lávka naproti COOPu
a naproti večerce, které navazují na stavbu Náves
Kozlovice. Předběžnou vizualizaci těchto lávek
si můžete prohlédnout v mém článku.
Byť jsem na začátku tohoto článku napsal,
že bych rád podával jen dobré zprávy, jedna věc
úplně dobrá není, činí nám velké potíže a zároveň
nás možná i ohrožuje – a to jsou volně pobíhající psi. Sám jsem vždy měl a mám psa (nyní
dokonce 2), proto nechci nijak moralizovat ani

Momentálně připravujeme podklady pro
vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Je to
tzv. podlimitní veřejná zakázka na stavební
práce. Pro Vaši představu – toto řízení s dodržením všech zákonných lhůt bude trvat min.

Projektovaná lávka před COOPem - vizualizace
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Na web obce připravujeme tzv. Portál občana,
kde po registraci budete moci podávat různá
podání, žádosti prostřednictvím elektronických
formulářů a zároveň tam budete mít přehled
o Vašich platbách. Portál rovněž umožní bezhotovostní platby prostřednictvím platové
brány GoPay. Ještě připomínám, že na obci
máme platební terminál, takže jsou zde možné
bezhotovostní platby kartou. To vše bylo řešeno
v rámci projektu Efektivní komunikace a řízení
obcí Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov,
na který byla poskytnuta dotace z Operačního
programu Zaměstnanost.

soudit, protože vím, že i při nejlepší snaze může
pes „zdrhnout“. Ale většinou je to jen proto, že
není jeho prostor dobře zabezpečený, nebo že je
vyprovokovaný např. jiným volně pobíhajícím
psem. Vrcholem je volně pobíhající hárající
fena, jak jsme řešili nedávno. Když se nám
podaří zjistit, komu pes patří (většinou nejsou
nijak označeni), voláme vlastníkovi. Kolikrát je
jeho reakce taková, že ho tím skoro obtěžujeme.
Toto je neskutečné, a proto prosím o nápravu.
Odchyt psa, jeho odvoz do útulku a vstupní prohlídka stojí cca 2 tis. Kč, měsíční pobyt v útulku
4 tis. Kč. Prosím, označte své psy (nejlépe tel.
číslo na obojku), nahlaste nám své psy vč. zaslání
fotografie a snažme se nepřidělávat zbytečné
problémy. Děkuji.

Plesová sezona letos opět „nedopadla“, ale
doufejme, že vše ostatní už poběží tak, jak má.
Přeji krásné jarní dny, hodně zdraví a dobrou
náladu. Bydlíme a žijeme v nádherné obci –
nekazme si to.

Jistě jste si všimli, že v obci přibyly dva elektronické informační kiosky. Ten na autobusové
zastávce Kozlovice střed je ryze informační, ten
před OÚ slouží především jako elektronická
úřední deska.

Napsáno 21. 2. 2022
Miroslav Tofel, starosta obce

Projektovaná lávka před večerkou- vizualizace
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci lednu až březnu oslavili nebo oslaví:
paní Květoslava Krpcová
paní Olga Skurková
pan Milan Eliáš
paní Marie Slípková
pan Jaroslav Vyvial
pan Stanislav Borák
paní Vítězslava Šrubařová
paní Ludmila Vyvialová
pan Jiří Peloušek
pan Jan Závodný
paní Anna Šrámková
paní Eliška Tobolová
pan Blažej Pustka

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

paní Emilie Pobudová
paní Anna Konvičková
paní Jarmila Pustková
paní Blažena Kociánová
paní Marie Křížová
paní Milada Tabachová
paní Ludmila Urbišová
paní Irena Kovářová
pan Stanislav Prašivka
pan Jan Tabach
pan Jiří Halža
paní Danuše Šmiková
pan Zdeněk Zeman

82 let
82 let
82 let
82 let
83 let
83 let
83 let
84 let
85 let
85 let
85 let
87 let
87 let

paní Ludmila Toflová
paní Vlasta Tkáčová
paní Vlasta Skalová
paní Marta Tabašková
paní Marie Jalůvková
paní Ludmila Juřenová
paní Anna Benová
paní Anežka Harabišová
paní Libuše Miková
paní Naděžda Vašendová

88 let
88 let
88 let
89 let
89 let
90 let
92 let
92 let
93 let
95 let

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

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

Od prosince do února zemřeli:
ve věku 84 let pan Bohumír Šplíchal
ve věku 82 let pan Václav Krpec
ve věku 77 let pan Milan Polášek

ve věku 92 let paní Růžena Lovásová
ve věku 91 let paní Rozália Štefková
ve věku 81 let paní Eliška Šplíchalová

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od prosince do února se obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Viktorie Klimšová, Adam Holub,
Emma Bražinová, Zoe Kubišová,
Viktorie Wernerová, Alžběta Mohylová,
Adam Boháč, Kristýna Žáčková,
Stela Kaňáková, Michaela Vondrášková,
Ema Dorociaková
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.


OÚ - Pustková
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Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2021
Celkem

Kozlovice

Měrkovice

Průměrný věk

Osoby

3107

2881

226

40,84

Muži

1534

1424

110

39,65

Ženy

1573

1457

116

42,00

Děti do 15 let
- chlapci
- dívky

590
293
297

546
272
274

44
21
23

Dorostenci 15 - 17 let
- chlapci
- dívky

97
55
42

89
49
40

8
6
2

Občané 18 - 59 let
- muži
- ženy

1633
834
799

1511
772
739

122
62
60

Občané60 let a více
- muži
- ženy

787
352
435

735
331
404

52
21
31

Chýlek - Chýlková
Zeman - Zemanová
Žáček - Žáčková
Tabach Tabachová
Tkáč – Tkáčová

Přehled změn v roce 2021
Počet narozených
– chlapci
– dívky	
Počet zemřelých
– muži	
– ženy	

42
19
23
38
29
9



Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených z obce

59
58
55
51
45

Nejčastěji se v obci setkáme se jmény
Jan (91), Jiří (87), Marie (82), Petr (82),
Jana (72), Pavel (64), Martin (61),
Tomáš (52), Anna (48), Ludmila (48)
Jakub (45), Josef (42), Zdeněk (40)

68
39

Počet sňatků v matričním obvodu Kozlovice 50
(33 v Kozlovicích, 17 ve Lhotce)
– z toho církevních 7.

Nejstarší občankou je paní Marie Tománková,
nejstarším občanem pan Rudolf Pustka.
OÚ - Pustková

Nejčastěji vyskytovaná příjmení v obci
Pustka – Pustková	
Krpec – Krpcová
Kocian - Kociánová 



112
107
77
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Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2021 v grafech
Celkem

Průměrný věk

Osoby

3107

40,84

Muži

1534

39,65

Ženy

1573

42,00

Děti do 15 let

590

Děti 15-17 let

97

Osoby 18-59 let

1633

Starší 60 let

787

OÚ - Pustková
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Návrh rozpočtu obce na rok 2022 - PŘÍJMY

třídění

§1032
§2143
§2310
§2321
§3314
§3319
§3341
§3349
§3412
§3519
§3612
§3613
§3632
§3639
§3722
§3723
§3725
§6171
§6310
§6330
§6330

Druhové
třídění
třída 1
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340
1345
1341
1342
1343
1344
1356
1361
1381
1382
1511
třída 4
4111
4112
4121
4122
4116
4216
třída 2
2451

Ukazatele rozpočtu

Rozpočet 2021 Skutečnost 2021
schválený v Kč
v Kč
42 358 850
52 697 429,25
7 000 000
8 033 715,68
80 000
526 963,14
1 000 000
1 366 363,60
7 200 000
11 529 541,74
1 579 850
1 579 850,00
22 000 000
25 774 963,52
30 000
30 459,10
3 000
2 025,20
1 900 000
1 937 294,00

Daňové příjmy
Daň z příjmů FO záv.činnost
Daň z př.FO sam.vyděl.čin.
Daň z př. FO z kapitál.výnosů
Daň z př. právnických osob
Daň z př. práv.osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZF
Popl. za odnětí pozemků funkce lesa
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Popl. z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Ostat.záležitosti těžeb.průmyslu
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií a podobných her
Daň z nemovitosti
Přijaté transfery
Neinvestiční transfery z VPS SR
Neinvestiční dotace ze SR
Neinvestiční transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ostatní neinvest. dotace ze SR
Ostatní inv. Transfery ze SR
Nedaňové příjmy
Splátky půjčených prostředků od PO
Podpora ost.produkč.činností LH
Cestovní ruch
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Sportovní zařízení obce
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz komunál.odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškod.kom.odpadu
Činnost místní správy
Př. z úroků a ost.nedaň.příjmy
4134 Převody vlastním fondům - tvorba
Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY CELKEM
8115 Přebytek hospodaření min. let
8901 Operace z peněžních účtů
PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ

60 000
60 000
10 000
1 000
70 000
80 000
150 000
0
1 135 000
4 854 340
20 000
1 049 400
1 500 000
134 500
2 150 440
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8 357 000

58 477,00
69 364,00
55 460,00
600,00
64 920,95
89 620,00
380 306,35
18,30
1 197 486,67
5 695 424,76
750 191,22
1 049 400,00
197 486,92
134 500,00
3 473 856,62
89 990,00
11 612 396,43

600 000
40 000
2 800 000
1 500 000
8 000
30 000
7 000
7 000
50 000
200 000
430 000
200 000
60 000
1 000 000
180 000
60 000
700 000
70 000
15 000
400 000
0
55 570 190
56 517 860
0
112 088 050

203 910,85
38 572,00
2 961 996,80
2 213 019,25
10 652,00
50 950,00
4 920,00
8 757,50
226 088,53
188 471,92
441 308,00
234 524,73
120 540,00
688 230,67
298 740,03
95 162,00
791 067,00
70 482,33
12 254,26
391 580,72
2 561 167,84
70 005 250,44
-16 508 551,73
-38 278,03
53 458 420,68

Návrh rozpočtu
2022 v Kč
52 362 120,00
7 500 000,00
300 000,00
1 200 000,00
9 500 000,00
2 973 120,00
27 000 000,00
30 000,00
3 000,00
1 900 000,00
60 000,00
130 000,00
55 000,00
1 000,00
70 000,00
90 000,00
350 000,00
0,00
1 200 000,00
2 673 600,00
50 000,00
1 023 600,00
1 500 000,00
100 000,00
0,00
7 265 000,00
808 000,00
200 000,00
40 000,00
3 000 000,00
75 000,00
10 000,00
40 000,00
5 000,00
10 000,00
250 000,00
200 000,00
450 000,00
240 000,00
100 000,00
1 000 000,00
300 000,00
100 000,00
700 000,00
80 000,00
15 000,00
450 000,00
0,00
62 300 720,00
73 365 200,00
0,00
135 665 920,00

§6330
§6330

4134 Převody vlastním fondům - tvorba
400 000
Převody z rozpočtových účtů
0
PŘÍJMY CELKEM
55 570 190
8115 Přebytek hospodaření min. let
56 517 860
8901 Operace z peněžních účtů
0
Obecního
úøadu v Kozlovicích
PŘÍJMY CELKEM
A FINANCOVÁNÍ
112 088 050

391 580,72
2 561 167,84
70 005 250,44
-16 508 551,73
-38 278,03
53 458 420,68

450 000,00
0,00
62 300 720,00
73 365 200,00
0,00
135 665 920,00

Rozpočet 2021
Skutečnost 2021
schválený v Kč
v Kč
600 000
567 535,06
500 000
387 600,72
120 000
75 455,60
8 000 000
7 104 215,40
800 000
380 917,27
100 000
19 721,95
700 000
616 157,00
100 000
0,00
2 000 000
1 999 894,75
250 000
249 910,05
1 200 000
1 457 376,54
4 500 000
4 500 000,00
50 000
1 262 042,00
0
808 000,00
30 000
5 000,00
20 000
0,00
470 000
434 625,41
900 000
497 947,04
100 000
15 200,00
150 000
0,00
300 000
208 824,83
350 000
224 003,00
700 000
490 061,88
1 200 000
812 200,00
500 000
155 346,12
40 000
25 000,00
300 000
159 519,47
500 000
156 119,01
7 700 000
1 360 113,08
700 000
640 196,00
250 000
596 183,01
350 000
86 878,00
7 500 000
4 483 070,04
50 000
7 663,29
4 900 000
4 804 037,75
2 600 000
2 371 600,00
5 000
0,00
500 000
85 252,20
305 500
305 472,00
900 000
837 951,18
100 000
40 000,00
80 000
40 000,00
50 000
24 610,50
100 000
7 196,00
10 000
0,00
10 000
0,00
400 000
385 859,08
70 000
47 721,57
3 000 000
3 057 691,98
20 000
83 939,66

Návrh rozpočtu
2022 v Kč
600 000,00
500 000,00
300 000,00
2 400 000,00
40 000 000,00
150 000,00
700 000,00
100 000,00
5 500 000,00
800 000,00
50 000,00
5 000 000,00
50 000,00

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 - VÝDAJE
Odvětvové
třídění
§1032
§2141
§2143
§2212
§2219
§2221
§2292
§2223
§2310
§2310
§2321
§3113
§3113
§3113
§3114
§3311
§3314
§3319
§3326
§3330
§3349
§3399
§3412
§3419
§3421
§3429
§3519
§3612
§3613
§3631
§3632
§3635
§3639
§3721
§3722
§3726
§3728
§3729
§3739
§3745
§4351
§4357
§4359
§5213
§5269
§5272
§5512
§5512
§6112
§6114
§6115
§6171
§6310
§6320
§6330
§6330
§6399
§6399
§6402

Druhové
třídění

5331
5651

5342

§6409
třída 5
třída 6

Text
Podpora ost.produkč.činností LH
Vnitřní obchod,internet
Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozem.komunikací
Provoz veřejné silnič.dopravy
Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu
Pitná voda
Pitná voda - Obnova vodovodu
Odvádění a čištění odpad.vod
Základní škola - provoz
Základní škola
Neinv. půjčené prostředky zřízeným PO
Speciální základní školy
Divadelní činnost
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Zachování, pořízení a obnova památek
Činnost registrovaných církví
Záležitosti sdělovacích prostř.
Občanská komise
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz nebezp.odpadu
Sběr a svoz komunál.odpadu
Využívání a zneškodňování ost. odpadů
Monitoring nakládání s odpady
Ostatní nakládání s odpady
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
Veřejná zeleň
Osobní asistence,pečovatelská služba
Domovy důchodců
Klub seniorů
Krizová opatření
Ostatní správa v oblasti hospář. opatř.
Činnost orgánů krizového řízení
Požární ochrana Kozlovice
Požární ochrana Měrkovice
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev ÚSC
Činnost místní správy
Obecné př. a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Daň z př.práv.osob za obec
Vratky+ DPH
Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM vč. REZERVY
Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje celkem

7 000 000
40 000
200 000
400 000
0
1 579 850
500 000
29 840
63 830 190
48 257 860
112 088 050
97 088 050
15 000 000

8

6 664 825,85
31 029,40
174 842,00
391 580,72
2 561 167,84
1 579 850,00
147 180,00
29 836,43
53 458 420,68
0,00
53 458 420,68
43 057 113,55
10 401 307,13

20 000,00
20 000,00
500 000,00
900 000,00
250 000,00
150 000,00
300 000,00
350 000,00
600 000,00
900 000,00
500 000,00
40 000,00
300 000,00
700 000,00
2 000 000,00
750 000,00
250 000,00
350 000,00
2 300 000,00
20 000,00
5 500 000,00
5 000,00
500 000,00
296 000,00
1 200 000,00
60 000,00
80 000,00
50 000,00
100 000,00
10 000,00
10 000,00
400 000,00
70 000,00
3 500 000,00
50 000,00
7 000 000,00
40 000,00
200 000,00
450 000,00
0,00
2 973 120,00
500 000,00
9 070,00
90 353 190,00
45 312 730,00
135 665 920,00
85 665 920,00
50 000 000,00

èíslo 1  bøezen 2022

Individuální dotace spolkům 2022
Obec každoročně podporuje činnost místních spolků a organizací. Nedílnou součástí
této podpory je poskytování finančních dotací.
Nebude vypsán žádný dotační program, ale
tak jako v letech minulých, budou poskytovány tzv. individuální dotace na základě podané
žádosti.

žádostí. Datum uznatelných nákladů od 1. 1. do
10. 12. 2022.
Potřebné dokumenty: žádost o poskytnutí
individuální dotace v roce 2022, návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2022 a vzor
vyúčtování dotace jsou uveřejněny na webu
obce pod odkazem Dotace (https://www.kozlovice.cz/obec-kozlovice/urad-a-samosprava/
dotace-2/dotace-obce/).

Žádost musí být podána na schváleném
formuláři, který splňuje podmínky zákona
č. 24/2015 Sb., § 10a odst. 3. Je otázkou, jak
doba covidová ovlivní činnost spolků v letošním
roce. Proto rada nestanovuje termín podání

Žádosti podávejte elektronicky jako jeden
pdf dokument na kozlovice@kozlovice.cz .
starosta obce

Nová ÚŘEDNÍ DESKA obecního úřadu
Úřední deska je veřejně přístupná plocha
v hmotné či elektronické podobě, na které
obec - obecní úřad zveřejňuje své právní předpisy, rozhodnutí a další dokumenty. Slouží jako
prostředník mezi občany a úřadem v případech, kdy neoslovujeme jednoho konkrétního
člověka, ale dáváme na vědomí „něco“ skupině
lidí nebo celé obci. Co, kdy a jak dlouho musí
být na úřední desce zveřejněné, stanoví zákon.

Stávající úřední deska byla umístěna na
autobusové zastávce Kozlovice střed. Je to
„skříňka“, kde jsou dokumenty zveřejňované
v „papírové“ podobě.

Nová elektronická ÚD před obecní úřadem

Zrušená ÚD na autobusové zastávce Kozlovice střed

Tato pevná (hmotná) úřední deska je nahrazena deskou elektronickou, která se
nachází vlevo od vstupu do budovy obecního
úřadu (Kozlovice č. p. 343).
starosta obce
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Stolní kalendář obce na rok 2023
Jak již jsem Vás informoval minule, i letos bychom rádi vydali oblíbený obecní stolní
kalendář.
Fotky by tentokrát tvořili naši domácí „mazlíčci“ – pejsci, kočičky, králíci, hadi, papoušci,
ale i třeba něco většího. Zasílejte svá zdařilá fota na adresu kozlovice@kozlovice.cz v dobré
kvalitě v počtu max. 2 ks. Fotky pojmenujte a napište, že souhlasíte s jejich zveřejněním.
Děkujeme za spolupráci.

starosta obce

Smlouva o dodávce vody
Každý vlastník nemovitosti, který je napojen
na veřejný vodovod, musí mít s obcí uzavřenou Smlouvu o dodávce vody. Podle zákona
o Vodovodech a kanalizacích musí být smlouva
uzavřena s vlastníkem dané nemovitosti, nikoli
s tím, kdo v nemovitosti bydlí (např. pokud bydlí
rodiče v domě, ale dům přepsali na jinou osobu nebo v případě úmrtí původního vlastníka).
Pokud u Vaší nemovitosti došlo ke změně vlastníka, je potřeba vždy tuto skutečnost nahlásit

na obecní úřad (Čarnoká Hana, kancelář č. 6
telefonicky 558697205, 602264153 nebo e-mailem carnoka@kozlovice.cz) a bude Vám zaslána
nová smlouva o dodávce vody.
Dále upozorňujeme, že termín pro úhradu
vodného za rok 2021 je 31.5.2022. Platbu je
možné provést bankovní převodem, hotově nebo kartou v pokladně OÚ Kozlovice.
OÚ - Čarnoká

Třídíš
třídíme
TŘÍDÍM- - třídím
TŘÍDÍŠ -- TŘÍDÍME
Víte, kam patří nápojové krabice tzv. tetrapacky?
Mohou být od mléka, džusů, šlehaček, dětských pitíček...

Zmáčknuté do modrého kontejneru na PAPÍR. Nebo odnést do sběrného dvora.
Děkujeme všem, kteří to tak dělají 😊😊
10
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Společnost

ECOBAT s.r.o.
IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního
systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
vydává osvědčení

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Osvědčení se vydává pro

Obec Kozlovice
IČ: 00296821

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru
a následné recyklaci celkem 197 kg použitých baterií.
Z tohoto množství bylo recyklací získáno 146 kg kovonosných druhotných
surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

RNDr. Petr Kratochvíl
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.
Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.
Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

11
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Upozornění pošty Kozlovice
a může dojít ke změně hodin pro veřejnost. Toto
bývá zpravidla předem oznámeno formou SMS
od OÚ, a taktéž bývá předem vyvěšeno na dveřích pošty.

Již od října 2020 je na poště v Kozlovicích
změna hodin pro veřejnost. Změna byla provedena a sjednocena s ostatními poštami v ČR.
PONDĚLÍ A STŘEDA:
10:00 -12:00 13:00 -18:00 hodin

Dále upozorňujeme, že BALÍKOVNA se nachází na poště, a NE v prodejně drogerie (tam je
PPL Parcelshop).

ÚTERÝ, ČTVRTEK A PÁTEK:
08:00 -12:00 13:00 -16:00 hodin

Při výdeji balíků si prosím předem připravte
6timístný kód pro vyzvednutí zásilky. S kódem
může přijít pro zásilku kdokoliv. Pokud kód
smažete, nebo jej neobdržíte, musí zásilku vyzvednout pouze adresát s platným dokladem
totožnosti.

Upozorňujeme zákazníky, že v pondělí a středu od 10:00-12:00 hodin je obsazena pouze
jedna přepážka a tvoří se řada, proto k vyřizování složitějších úkonů prosíme využijte ostatní
dny (např. úterý, čtvrtek a pátek) – kdy je otevřeno již od 8:00 hodin, nebo po-pá od 13 hodin
a obsluhují obě přepážky.

Děkujeme za pochopení.
Zaměstnanci pošty Kozlovice

V případě čerpání dovolené nebo nemocenské obsluhu provádí pouze jeden zaměstnanec

Informace z knihovny
Měsíc březen byl, je a bude měsícem knihy. Proto se také v naší knihovně můžete těšit na velkou
zásobu nových knih. Čtenáři detektivek určitě uvítají další díl od Roberta Bryndzy – Propast smrti.
Najdete tady i romány od oblíbených autorů jako je Gillerová, Keleová, Urbaníková. Nové knihy vydala i Anne Jacobs, která je známa svými ságami, a tentokrát nás její knížky zavedou do prostředí africké
přírody. Na své si přijdou i děti, pro které jsme rozšířili nabídku knih z edice Kouzelné čtení. Také jsme
zakoupili komiksy Byl jednou jeden život a Strange Things, dobrodružné pohádky o zvířatech a další
díl Malého poseroutky. Pro nejmenší máme přichystanou Tlapkovou patrolu, Ledové království
a mnoho dalších. Přijďte si vybrat, budu se těšit na Vaši návštěvu.
10 nejžádanějších knih v roce 2021
1. Tiché roky
2. Křišťálový Klíč
3. Naše paní doktorka
4. Hana
5. Zuzanin dech
6. Slzy pro Araba
7. Večer a Jitro
8. Fáma
9. Kavárna u Anděla
10. Věci, na které nastal čas

Za rok 2021 se vypůjčilo celkem 6 422 knih,
322 periodik a 140 deskových her. Registrovalo
se 334 čtenářů. Minulý rok byl velmi poznamenaný pandemií. Nicméně prostřednictvím
online služeb jsme mohli nadále knihy půjčovat. Čtenáři mají možnost si objednat knížku
z našeho online katalogu a poté v knihovně vyzvednout. Tuto službu využilo 901 čtenářů.
Markéta Navrátilová, knihovnice

Kalendář akcí květen - červen 2022
7. 5. 2022 Závod vlčat a světlušek
11. 6. 2022 Traktoriáda
12
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Charita Frenštát pod Radhoštěm
Klasická podoba Tříkrálové sbírky 2022 je za námi a my bychom rádi
z celého srdce poděkovali všem, kdo se podíleli na její realizaci, a také
všem dárcům, kteří do této sbírky přispěli.
Díky obětavým koledníkům, díky těm, kdo u sebe nechali statické
pokladničky, a díky vám všem, kdo jste do pokladniček přispěli,
se v pokladničkách sešlo celkem 681 114 Kč,
z toho

výnos pokladniček v Kozlovicích činil 143 177 Kč.

Výtěžek online koledy a darů na účet Tříkrálové sbírky pro naši Charitu
k 31.1.2022 byl 35 315 Kč.
Celkový výnos tak k 31.1.2022 činí celkem 716 429 Kč.
Pokud Vás letos naši koledníci nezastihli doma, můžete Tříkrálovou sbírku 2022
podpořit do 30.4.2022 přispěním do online pokladničky (www.trikralovasbirka.cz).

Děkujeme všem organizátorům
a koledníkům za čas,
který věnovali této sbírce.
Děkujeme všem,
kdo pokladniček přispěli.
Děkujeme,
že nám pomáháte pomáhat.
www.frenstat.charita.cz
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Měření rychlosti
Radar u fary

Radar nad školou

směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Prosinec 2021
celkem projelo 49 751 vozidel nad 30 km/h

Prosinec 2021
celkem projelo 49 599 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
30466

50
50 <

30 - 50

2904

Počet průjezdů
24889

50

16381

50 <

2810
21900

Průměrně projelo v 8. hod.

85

Průměrně projelo v 8. hod.

91

Průměrně projelo v 15. hod.

154

Průměrně projelo v 15. hod.

140

50 km/h překročilo

33%

50 km/h překročilo

44%

Maximální rychlost 3. 12. 22:51 98km/h

Maximální rychlost 1. 12. 23:17 130 km/h

Leden 2022
celkem projelo 50 264 vozidel nad 30 km/h

Leden 2022
celkem projelo 49 521 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
28189

50
50 <

30 - 50

3084

Počet průjezdů
23710

50

18991

50 <

2710
23101

Průměrně projelo v 8. hod.

100

Průměrně projelo v 8. hod.

97

Průměrně projelo v 15. hod.

158

Průměrně projelo v 15. hod.

141

50 km/h překročilo

38%

50 km/h překročilo

47%

Maximální rychlost 16. 1. 15:57 89 km/h

Maximální rychlost 9. 1. 16:40 110 km/h

Únor 2021
celkem projelo 44 487 vozidel nad 30 km/h

Únor 2021
celkem projelo 43 758 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50
50
50 <

Počet průjezdů
23653

30 - 50

3092

Počet průjezdů
18842

50

17742

50 <

2998
21918

Průměrně projelo v 8. hod.

99

Průměrně projelo v 8. hod.

Průměrně projelo v 15. hod.

172

Průměrně projelo v 15. hod.

138

50 km/h překročilo

40%

50 km/h překročilo

50%

Maximální rychlost 13. 2. 02:51 111 km/h

Maximální rychlost 13. 2. 0:09 145 km/h
14
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Radar Měrkovice

Měrkovice

příjezd od Kozlovic

příjezd od Mniší

Prosinec 2021

Prosinec 2021

celkem projelo 8 680 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 6 363 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

1581

50

297

50 <

Počet průjezdů

30 - 50

1402

50

6802

159

50 <

4832

Průměrně projelo v 8. hod.

21

Průměrně projelo v 8. hod.

17

Průměrně projelo v 15. hod.

36

Průměrně projelo v 15. hod.

27

50 km/h překročilo

78%

50 km/h překročilo

76%

Maximální rychlost 12. 12. 20:21 120 km

Maximální rychlost 13. 12. 20:28 118 km/h

Leden 2022

Leden 2022

celkem projelo 8 708 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 7 476 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

1572

50

22

Průměrně projelo v 15. hod.

30

50 km/h překročilo

170

50 <

6845

Průměrně projelo v 8. hod.

1598

50

291

50 <

Počet průjezdů

30 - 50

5662

Průměrně projelo v 8. hod.

18

Průměrně projelo v 15. hod.

28

50 km/h překročilo

79%

76%

Maximální rychlost 22. 1. 22:35 118 km/h

Maximální rychlost 22. 1. 21:05 120 km/h

Únor 2021

Únor 2021

celkem projelo 6 430 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 6 779vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50
50
50 <

Počet průjezdů

30 - 50

1619

1499

50

318

152

50 <

4501

5148

Průměrně projelo v 8. hod.

20

Průměrně projelo v 8. hod.

16

Průměrně projelo v 15. hod.

29

Průměrně projelo v 15. hod.

28

50 km/h překročilo

50 km/h překročilo

70%

Maximální rychlost 2. 2. 6:00 121 km/h

76%

Maximální rychlost 5. 2. 16:14 119 km/h
OÚ - Vašenda
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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.
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Žijeme v krásném prostředí, uvědomujeme si to vůbec?
foto Radmila Toflová

Žijeme v krásném prostředí, uvědomujeme si to vůbec?
foto Radmila Toflová

Žijeme v krásném prostředí, uvědomujeme si to vůbec?
převzato z Facebooku obce

Žijeme v krásném prostředí, uvědomujeme si to vůbec?
převzato z Facebooku obce
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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.

Zastupitelstvo obce
8. OZV – o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství

Zápis č. 5-2021 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 17. 12. 2021
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Zasedání se zúčastnil 1 občan.

9. Pohledávky a závazky
10. Zhodnocení roku a příprava plánu
na rok 2022

Zapisovatelkou dnešního zasedání určil pan
starosta pracovnici obecního úřadu paní Silvii
Borákovou.

11. Schválení odměny uvolněným
zastupitelům
12. Změna č. 1 ÚP Kozlovice

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta. Uvítal všechny přítomné a konstatoval,
že je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se
usnášet.

13. Různé
Starosta: Má někdo ze zastupitelů připomínky
k navrženému programu, přeje si ho někdo
doplnit? Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním
programu zasedání zastupitelstva obce.

Pro toto řádné zasedání je navržen následující
program:

50/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: 15 : 0 : 0

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor

Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Ing. arch. Václav
Cviček a pan Ludvík Konečný.

2.2 Finanční výbor
3. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
RO č. 7/2021

51/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Ing. arch. Václav
Cviček a pan Ludvík Konečný.
Hlasování: 13 : 0 : 2

4. Rozpočtové provizorium na rok 2022
5. Zpráva kontrolního výboru SMOPO
6. Pozemky
6.1 Žádost o prodej obecního pozemku (část
parc. č. 3903/7)

Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Petr
Chýlek a pan Tomáš Nezhoda.

6.2 Žádost o prodej obecního pozemku
(parc. č. 4108/5)

52/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Petr Chýlek
a pan Tomáš Nezhoda.
Hlasování: 13 : 0 : 2

6.3 Žádost o prodej, pacht obecních pozemků
(parc. č. 1858/4, 1856/4, 1858/3,
1856/3)
6.4 Žádost o prodej obecních pozemků (část
parc. č. 2918/1 a 4050/24)

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce
byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny

7. Přísedící okresního soudu
21
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žádné připomínky. V tuto chvíli je považován za
schválený.

2.2. Finanční výbor
Finanční výbor se od minulého ZO sešel jednou. Závěry z jednání jsou uvedeny v zápise,
který je přílohou tohoto zápisu. Starosta
předal slovo předsedovi FV panu Eliášovi.
Finanční výbor projednal rozpočtové opatření
č. 7 a rozpočtové provizorium a doporučil je
zastupitelstvu schválit. Dále projednal vyřazení nedobytné pohledávky za Mgr. T. a vyřazení závazku u firmy P. S. a doporučil jejich
vyřazení z evidence. Dále navrhuje schválit za
nadstandardní práci starostovi a místostarostovi mimořádnou odměnu.

A nyní k jednotlivým bodům programu:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Proběhl dílčí přezkum hospodaření obce,
který provedl MSK – bez připomínek.
- Hasičárna Měrkovice – probíhají další kroky.
Bylo podepsáno souhlasné prohlášení, aby
mohlo dojít k zápisu do katastru.
- Je dokončena PD Náves Kozlovice (čekáme
na stavební povolení).
- Jsou dokončeny nové webové stránky obce,
dnes proběhla instalace elektronických
kiosků.

55/2021 – Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0

- Na obci je nainstalovaný nový ekonomický
SW, který umožní instalaci tzv. Portálu
občana. Prostřednictvím tohoto portálu
budou umožněny bezhotovostní platby –
bude instalována platební brána. Každý občan
přihlášený do tohoto portálu bude mít přehled
o svých platbách. Součástí budou i elektronické formuláře. To vše vyvolalo i nutnost
zakoupení nového, od stávajícího systému
odděleného, serveru.

3. Kontrola rozpočtu - rozpočtové opatření
RO č. 7/2021
Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu
obce k 30. 11. 2021 a návrh rozpočtového opatření č. 7. Starosta jednotlivé změny vysvětlil.
Hospodaření obce skončí (při započítání rezerv
z minulých let) přebytkem cca 70 mil. Kč. Není
zde ještě započítána půjčka poskytnutá ZŠ cca
800 tis. Kč. Tato půjčka bude na začátku roku
2022 vrácena.

- Je dokončena částečná oprava fasády smuteční obřadní síně (kolem nových WC).

56/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plnění rozpočtu k 30. 11. 2021 a schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 7/2021 v celkové
výši 3.281.705 Kč – viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

- Vše ostatní je uvedeno v zápisech z jednání
rady obce.
53/2021 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Vzhledem k tomu, že další jednání ZO už do
konce roku nebude a ještě nejsou známy všechny
podklady pro ev. závěrečné rozpočtové opatření,
bylo by vhodné, aby byla rada do konce roku
pověřena úpravami rozpočtu v plném rozsahu.
Podobně tomu bylo i v roce minulém.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zasedal dne 8. 12. 2021 a kontroloval plnění usnesení rady a zastupitelstva,
viz zápis v příloze.

57/2021 – Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje radu obce prováděním rozpočtových
opatření rozpočtu 2021 v plném rozsahu. Toto
pověření platí do 31. 12. 2021.
Hlasování: 15 : 0 : 0

54/2021 – Zastupitelstvo obce bere informace
kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0
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druhé straně se jedná o (pro obec) nepotřebný
pozemek, a proto byl navržen prodej celého
pozemku.

4. Rozpočtové provizorium na rok 2022
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2022
(prozatím nemáme k dispozici dostatek přesných
podkladů) bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria – viz § 13 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Rozpočtové provizorium na rok 2022 je navrženo
na základě zkušeností ve výši 15 mil. Kč – běžný
provoz obce – mzdy, energie, plyn, PHM, údržba
MK, neinvestiční výdaje, investiční výdaje, provoz
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice, …
Rozpočet na rok 2022 bude předložen ke schválení v prvním čtvrtletí.

60/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 3903/7
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 438 m2,
který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice,
k. ú. Měrkovice.
Hlasování: 14 : 0 : 1
6.2 Žádost o prodej obecního pozemku (parc.
č. 4108/5)

58/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložené rozpočtové provizorium obce na
rok 2022 ve výši 15 mil. Kč, viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Zastupitelstvu byla předložena žádost
o odkoupení obecního pozemku parc.
č. 4108/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
38 m2, k. ú. Kozlovice, za účelem přístupu
k nemovitostem, viz příloha zápisu. Žádost
podali manželé V.

5. Zpráva kontrolního výboru SMOPO za
rok 2020
Zastupitelstvu byla předložena zpráva kontrolního výboru SMOPO, který prověřil odstranění
chyb zjištěných auditem. ZO bere tyto dokumenty pouze na vědomí.

61/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
adresný záměr prodeje pozemku parc.
č. 4108/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
cca 38 m2, který je zapsán u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci
Kozlovice, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0

59/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu Kontrolního výboru Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice o provedených
kontrolách hospodaření svazku za rok 2020
ze dne 22. 9. 2021.
Hlasování: 15 : 0 : 0

6.3 Žádost o prodej, pacht obecních pozemků
(parc. č. 1858/4, 1856/4, 1858/3,
1856/3)

6. Pozemky
6.1 Žádost o prodej části obecního pozemku
(část parc. č. 3903/7)

Zastupitelstvu byla předložena žádost o prodej nebo pacht obecních pozemků parc.
č. 1858/4 trvalý travní porost o výměře 92 m2,
p. č. 1856/4 trvalý travní porost o výměře
101 m2, p. č. 1858/3 zahrada o výměře 200 m2
a p. č. 1856/3 zahrada o výměře 182 m2, k. ú.
Kozlovice za účelem pěstování ovoce, viz
příloha zápisu. Žádost podal M. Š.

Zastupitelstvu byla předložena žádost
o odkoupení části obecního pozemku parc. č.
3903/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
107 m2, k. ú. Měrkovice, za účelem vybudování betonového plotu a výsadbou zeleně proti
zápachu a hluku, viz příloha zápisu. Žádost
podala paní M. K. H. Z diskuze vyplynulo, že
s prodejem části pozemku zastupitelé nesouhlasí. Důvodem je především to, že by obec
neměla na zbylou část pozemku přístup. Na

Pro tyto pozemky již zastupitelé schválili prodej v roce 2019, ale k prodeji nedošlo, neboť
žadatel o prodej pan S. po předložení kupní
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smlouvy začal zpochybňovat vlastnictví obce
k těmto pozemkům – viz chronologický popis
v podkladech.

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 8 m2, k. ú. Kozlovice, viz příloha zápisu.
Žádost podal Ing. P. K. Proběhla diskuze, ze
které vzešel zcela nejednoznačný závěr.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Na základě těchto skutečností se zastupitelé
rozhodli zrušit prodej a předmětné pozemky
nabídnout k pronájmu.

7. Přísedící soudu
Zastupitelstvu byla předložena žádost Okresního soudu ve Frýdku-Místku o volbu přísedících u okresního soudu pro volební období
2022-2026, viz příloha zápisu. Z minulého
volebního období chtějí nadále vykonávat
funkci přísedícího pan O. E. a pan Bc. M. S.
Nově projevila zájem o funkci přísedící paní
Mgr. R. P.

62/2021 – Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 75/2019 ve znění: „Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemků parc. č. 1856/3,
zahrada o výměře 182 m2, parc. č. 1856/4,
trvalý travní porost o výměře 101 m2, parc.
č. 1858/3, zahrada o výměře 200 m2 a parc.
č. 1858/4, trvalý travní porost o výměře
92 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice,
k. ú. Kozlovice manželům V. a K. S., 739 47
Kozlovice xxx za cenu 500 Kč/m2 u pozemků
parc. č. 1856/3, 1856/4 a 1858/3 a za cenu
200 Kč/m2 u pozemku parc. č. 1858/4. Celková kupní cena dle metodického postupu,
schváleného zastupitelstvem činí 259.900
Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.“
Hlasování: 15 : 0 : 0

64/2021 – Zastupitelstvo obce zvolilo na
funkci přísedícího Okresního soudu ve
Frýdku-Místku pro volební období 2022-2026
tyto kandidáty: pana O. E., bytem 739 47
Kozlovice xxx, pana Bc. M. S., bytem 739 47
Kozlovice xxx a paní Mgr. R. P., bytem 739 47
Kozlovice xxx.
Hlasování: 14 : 0 : 1
8. OZV o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo již letos vydalo OZV o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství. Ve
vyhlášce byly provedeny drobné úpravy a byl přidán čl. 7, který se týká nakládání s komunálním
odpadem, vznikajícím při činnosti právnických
a podnikajících fyzických osob.

63/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr pachtu pozemku parc. č. 1858/4 trvalý
travní porost o výměře 92 m2, p. č. 1856/4
trvalý travní porost o výměře 101 m2, p. č.
1858/3 zahrada o výměře 200 m2 a p. č. 1856/3
zahrada o výměře 182 m2, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek,
na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0

65/2021 – Zastupitelstvo obce vydává podle
ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích Obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství – viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

6.4 Žádost o prodej obecních pozemků (část
parc. r. 2918/1 a 4050/24)

9. Pohledávky a závazky
Zastupitelstvu byl předložen soupis nevymahatelné pohledávky a nezaplaceného závazku
obce. Veškeré dluhy Mgr. A. T. (bývalá lékárna)
byly přihlášeny do insolvenčního řízení. Z celkové částky jsme byli uspokojeni částkou

Zastupitelstvu byla předložena žádost
o odprodej částí obecních pozemků p. č.
2918/1, ostatní plocha, sportoviště, rekreační
plocha, o výměře cca 44 m2 a p. č. 4050/24,
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10.706,55 Kč, která byla použita na úhradu
dluhu na nájmu a stočném, zbývá uhradit částku
38.290 Kč za služby a 380 Kč za vodné za rok
2014. Další vymáhání již není možné.

68/2021 – Zastupitelstvo obce bere zhodnocení roku 2021 a předběžný plán na r. 2022
na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Podle § 85 písmeno f) zákona o obcích může
tento dluh zastupitelstvo obce prominout.

69/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
realizaci staveb Náves Kozlovice, Zateplení
MŠ a rekonstrukce kotelny a Prodloužení
vodovodu Kozlovice lokalita Rybí II. Vlastní
termín realizace je vázán dostatkem finančních prostředků – vlastních i dotačních.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Dále má obec závazek ve výši 52.893,60 Kč
z neprávem vystavené faktury na III. etapu
plynofikace obce, kdy obec platila zálohy
a firma P. S., Zemní a výkopové práce Frýdlant
n. O. je měla vyúčtovat. Firma a její následník
zanikli a závazek byl zaúčtován na podrozvahový účet, kde je veden již 20 let. Promlčecí
lhůta je 3 roky, resp. max. 10 let od splatnosti
v případě vymáhání.

11. Schválení odměny
uvolněným zastupitelům
Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) § 76 odst. 1 a 2 může zastupitelstvo obce starostovi a místostarostovi schválit
mimořádnou odměnu do výše dvojnásobku
nárokové odměny za měsíc za výkon funkce starosty - místostarosty dle přílohy nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.

Na základě doporučení přezkumu hospodaření
Krajským úřadem MSK, by ZO mělo dluh
a závazek zrušit, aby se nemusely tyto účty stále
vykazovat v inventarizaci.
Proběhla diskuze, jejímž výsledkem jsou následující usnesení.

Zastupitelé se jednohlasně připojili k návrhu
FV o schválení odměny a navrhli dvojnásobek
nárokové části odměny.

66/2021 – Z důvodu nedobytnosti nevymahatelného dluhu zastupitelstvo obce na základě
§ 85 písmeno f) zákona o obcích promíjí
Mgr. A. T., bytem Trojanovice xxx, dluh vůči
obci za služby a na vodném za lékárnu celkem
ve výši 38.670 Kč.
Hlasování: 15 : 0 : 0

70/2021 – Zastupitelstvo obce v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje starostovi obce
mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku
nárokové odměny za měsíc za výkon funkce
starosty dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna se schvaluje za splnění (plnění) významných úkolů
a přínosných aktivit pro obec, spočívajících
v zabezpečení provozu obecní internetové sítě
kozlovice.net, za zabezpečení provozu obecního vodovodu, tvorbu nových internetových
stránek obce a jejich aktualizaci, dokončení
projektové dokumentace Kozlovice Náves.
Hlasování: 14 : 0 : 1

67/2021 – Zastupitelstvo obce ruší závazek
ve výši 52.893,60 Kč, evidovaný na účtu 906,
vůči firmě K. S. TOPGAS Ostrava, resp. P. S.,
Zemní a výkopové práce, Frýdlant n. O. za
Plynofikaci III. etapa.
Hlasování: 15 : 0 : 0
10. Zhodnocení roku a příprava plánu
na rok 2022
Starosta zhodnotil provedené akce v roce 2021
(jejich seznam viz příloha) a nastínil plán na rok
2022. Tento plán bude ještě upřesněn a zohledněn v návrhu rozpočtu.

71/2021 – Zastupitelstvo obce v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
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zřízení) § 76 odst. 1 a 2 schvaluje místostarostovi obce mimořádnou odměnu ve výši
dvojnásobku nárokové odměny za měsíc
za výkon funkce místostarosty dle přílohy
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Odměna se schvaluje za splnění
(plnění) významných úkolů obce spočívajících
v zabezpečení provozu obecního vodovodu
a splaškové kanalizace, zabezpečení realizace
rekonstrukce WC a fasády smuteční obřadní
síně, rekonstrukci střech – stodola sběrný
dvůr a bývalá škola v Měrkovicích.
Hlasování: 14 : 0 : 1

strategickým dokumentem obce „Programem
rozvoje“, kde je uvedeno, že chceme udržet vesnický ráz krajiny, neničit a pokud možno nedělat
další zábory orné půdy, neposunovat výstavbu
do polí a k lesům.
72/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
„Posouzení návrhů na pořízení změny
územního plánu Kozlovice“, vypracovanou
Odborem územního rozvoje a stavebního
řádu, Oddělení územního rozvoje pracoviště Radniční 1148, Frýdek-Místek (Spisová
značka: MMFM_S 3558/2021/OÚRaSŘ/Hlu)
ze dne 8. 12. 2021.
Hlasování: 15 : 0 : 0

12. Změna č. 1 ÚP Kozlovice

73/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení do Změny č. 1 ÚP Kozlovice žádosti
(nebo jejich části) pod pořadovým číslem: 98,
11, 16, 20, 21, 28, 56, 35A, 41, 42, 45, 55, 57,
58, 62, 65, 88 zahrada, 72, 73, 76, 77, 79, 82,
85, 86, 87, 99B, 106, 107, 113, 114. Dále pak
zařazuje pozemek parc. č. 1903/2 do ploch
SO a pozemky parc. č. 3032/2, st. 231, části
3153/2, 3032/5 a 3032/6 do ploch OV.
Bližší specifikace umístění a rozlohy viz přílohy tohoto usnesení – tabulka a zákres do
katastrální mapy.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Žádostí o změnu ÚP bylo podáno celkem 115.
Některé požadavky byly podány dvakrát. Byla
provedena jejich kontrola pořizovatelem změny
ÚP, což je MMFM Odbor územního rozvoje
a stavebního řádu. Některé žádosti byly neúplné – žadatelé byli vyzváni k jejich doplnění.
Následně byla pořizovatelem vypracovaná
zpráva tzv. „Posouzení návrhů na pořízení změny
územního plánu Kozlovice“. O tom, které žádosti
(pozemky) budou skutečně do změny zařazeny,
rozhoduje zastupitelstvo obce. Zařazení do
změny ovšem neznamená, že daná žádost bude
skutečně schválena a ve změně zůstane. Jedná se
o podmínku nutnou, nikoliv dostačující. Zastupitelé žádosti podrobně probrali a s ohledem na
znalosti poměrů, konzultace se zpracovatelem
(Urbanistické středisko Ostrava) a s pořizovatelem (Odborem územního rozvoje a stavebního
řádu MMFM), rozhodli o zařazení následujících
žádostí (nebo jejich částí) do Změny č. 1 ÚP
Kozlovice – viz usnesení.

74/2021 – Zastupitelstvo obce neschvaluje
zařazení do Změny č. 1 ÚP Kozlovice žádosti
pod pořadovým číslem: 3, 27, 43, 47, 4, 5, 6,
12, 22, 24, 32, 33, 39, 40, 110, 7, 15, 10, 14, 17,
23, 30, 34, 50, 53, 66, 25, 44, 71, 95, 29, 111,
1, 2, 8, 9, 13, 18, 19, 26, 31, 36, 37, 38, 46, 48,
49, 51, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69,
70, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
108, 109, 112, 115.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Parametry pro výběr – co nejmenší zábor další
zemědělské (orné) půdy, nepovolit rozptýlenou
zástavbu (tj. preferovat pozemky navazující na
stávající zástavbu), nepovolit zástavbu mimo
intravilán, existence přístupové cesty a pokud
možno dalších inženýrských sítí, parcely
o velikosti cca 1.500 m2, urbanistické hledisko,
pozemky mimo různá ochranná pásma (např.
les), ne pozemky „do zásoby“. Je to v souladu se

13. Různé
K tomuto bodu neproběhla žádná rozprava.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:00 hodin, poděkoval všem za účast a za práci
v letošním roce a popřál všem klidné prožití Vánoc.
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Rada obce – programy jednání
Zápis č. 1-2022 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 19. 1. 2022
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové
rady.

Zápis č. 2-2022 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 2. 2. 2022
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové
rady.

Program schůze:

Program schůze:

1. Kontrola usnesení a informace starosty

1. Kontrola usnesení a informace starosty

2. SmVaK Ostrava – rekonstrukce odlehčovacích komor kanalizace – smlouva
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě

2. Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu – ČEZ
3. Smlouva na výrobu video reportáží
– ČRTV

3. SBD Frýdlant n. O. – výpověď smlouvy –
pozemek p. č. 2901/3, k. ú. Kozlovice

4. Smlouva o dílo GIS na rok 2022 – Digis
5. Smlouva o zřízení věcného břemene - GasNet, s.r.o.

4. Schválení pachtu pozemků p. č. 1858/4,
1858/3, 1856/4 a 1856/3, k. ú. Kozlovice

6. Individuální dotace obce pro rok 2022

5. Smlouva o umístění zařízení – wifi bytovky
u hřiště

7. SoD projektové dokumentace – stavby
Lávka na návsi a Lávka u večerky

6. Nájemní a pachtovní smlouvy
7. Platový výměr ředitelce ZŠ

8. Záměr pronájmu pozemku parc. č.
1135/13 a 1135/10

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě
a odstraňování odpadu

9. Nový zaměstnanec obce na pozici IT – ve
spolupráci se ZŠ

Farnost
Farní sbor Cantamus
K napsání tohoto článku mě přivedla moje
účast na benefičním koncertu při příležitosti
Třikrálové sbírky, který se letos uskutečnil
9. ledna ve farním kostele. Sešlo se zde mnoho
příznivců sborového zpěvu a všichni určitě
strávili hezké odpoledne. Svědčí o tom dlouhý
potlesk, kterým přítomní poděkovali za umění
farního sboru Cantamus. Sama ve sboru
nezpívám, ale o činnost tohoto tělesa se zajímám, takže vím, jak se hlavní část programu
„Rybova mše vánoční“ rodila. Je až neuvěřitelné, že se panu Jiřímu Tesarčíkovi, sbormistrovi, za tak krátkou dobu podařilo secvičit tak

náročné dílo. S nácvikem začali v září a byly
zde obavy, že se třeba nepodaří kvůli kovidu
tato mše secvičit, a také o Vánocích zazpívat.
Díky houževnatosti a nadšení všech zúčastněných to stihli a mohli poprvé předvést na
Boží hod při velké mši svaté. Věřící zde mohli
ocenit nádhernou vánoční atmosféru, kterou
„Rybova mše vánoční“ s sebou vždy přináší.
Obdivuhodný byl i sólový zpěv a hudba, která
toto dílo výrazně obohacuje. Nutno dodat, že
sólisté a hudebníci nacvičovali a hráli ve svém
volném čase bez nároku na honorář. Buď jim
to přičteno ke cti.
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Farní sbor Cantamus spolu s muzikanty přijal
pozvání jesenického děkana Stanislava Kotláře
(našeho bývalého duchovního správce) vystoupit na vánočním koncertu v České Vsi, který se
starosta z již zmíněného města. Bylo to vlastně
již po třetí, kdy náš farní sbor v tomto chrámu
vystupoval.

to další dobrá zkušenost. Vystupující zjistili, že
pokud chtějí něčeho dosáhnout, musí být trpěliví, houževnatí a musí věřit, že se vše podaří.
V tomto případě tomu tak opravdu bylo.
Závěrem bych chtěla dodat, že farní sbor
Cantamus po šesti letech jeho trvání je pevnou
součástí kulturního života v Kozlovicích, protože
jeho členové dokázali, že jsou schopni rozdávat dobrou náladu a potěšení nejen doma, ale
i v širokém okolí.

Farní sbor Cantamus se sólisty a hudebním
doprovodem předvedli čerstvě nacvičenou
Rybovu „Českou mši vánoční“ a přidali další
vánoční skladby a koledy. Podle zúčastněných
zaznamenalo toto vystoupení velký úspěch a byla

Marie Eliášová

Třikrálová sbírka, archiv souboru

Ze života školy
Život v základní škole

Vzdělávání ve škole vycházelo z aktuální
epidemické situace a platných mimořádných
opatření MZ a MŠMT a také z aktuálně vyhlášených karanténních opatření KHS Ostrava, která
se týkala žáků naší školy. Karanténní opatření,
která se dotkla výuky v naší škole byla spojena
také s průběhem distančního vzdělávání žáků
dotčených tříd. Pandemie COVID-19 zasahuje
do režimu vzdělávání na českých školách již od
března roku 2020. Výluka prezenční výuky má
výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky
28
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žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
Naše základní škola se zapojila do „Národního
plánu doučování“ - doplňkového vzdělávacího
programu pro rozšíření nejen znalostí žáků,
který pomůže zmírnit negativní dopady výluky
prezenční výuky v důsledku pandemie COVID19. Tento projekt je primárně určen pro žáky
ohrožené školním neúspěchem. Nejedná se
o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené
intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji
jejich znalostí a dovedností v určeném období
po návratu k prezenční výuce.Název programu:
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3
Národního plánu. Obnovy. Hrazené státem
z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next
Generation EU.

- Ve středu 26. ledna 2022 se konalo okresní
kolo matematické olympiády žáků 9. ročníku,
do kterého po úspěšném zvládnutí školního
kola postoupila žákyně 9.A. V těžké konkurenci žáků základních škol i víceletých gymnázií obstála velmi dobře, obsadila 4. místo,
ovšem počtem získaných bodů měla 2. nejlepší
výsledek. Této žákyni gratulujeme a věříme, že
stejně úspěšná bude i v krajském kole této soutěže, které proběhne v 29. března 2022. Další
aktuální informace o dění ve škole získáte na
www.skolakozlovice.cz.

V měsíci lednu a únoru proběhl lyžařský
výcvik žáků 7. a 8. ročníku. Tradičně byl zvolen
lyžařský areál Rališka a ubytování v rekreačním
středisku Cherry. V termínu 10. - 14. ledna 2022
proběhl lyžařský výcvik žáků 7. ročníku, pro žáky
8. ročníku byl zvolen termín 21. – 25. února 2022.
I přes nepříznivou epidemickou situaci se naši
žáci úspěšně zapojují do vědomostních soutěží
a projektů.

Jiří Brus, zástupce ředitelky školy

Lyžařský kurz, archiv škola
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Mateřská škola – Jak ten čas letí
odnášely domů spoustu zážitků,
odměn a medailí.

V naší mateřské škole se
opravdu nenudíme. Jen co začal
nový školní rok, proběhl Krmáš,
oslavili jsme Vánoce, Nový rok,
Tři krále…

Pro rodiče našich dětí byla
určitě velmi zajímavá přednáška s MUDr Petrou Prašivkovou a fyzioterapeutkou
p. Veronikou Kokorudovou
s názvem Zdraví a vývoj dítěte
v předškolním věku.

Sotva jsme vkročili do nového
roku, už jsme se radovali z divadélka LEONKA v MŠ s pohádkou Dva sněhuláci. Naši starší
kamarádi ve školních třídách
(Hříbci a Skřítci) absolvovali
lyžařský výcvik na Bílé a také
předplavecký kurs na bazéně ve
Frenštátě p/R. Nejlepší ovšem pro všechny třídy
byl KARNEVAL a začátek olympijských her,
které jsme opravdu intenzivně prožívali. Děti si

S dětmi se také chystáme do
loutkového divadla v Ostravě,
což je po ně vždy velký zážitek.
Připravujeme vynášení Moreny a pak už snad
začne to toužebně a dlouho očekávané jaro.
Pavla Košťálová

Aktivity v naší MŠ, archiv škola
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Kulturní a sportovní život obce
DFS Valášek bude v roce 2022 slavit
Na pozvání agentury Madleine jsme vystoupili
s adventním programem 2. 12. 2021 v Evangelickém kostele ve Frýdku. Výtěžek tohoto
charitativního koncertu byl věnován dětem
z dětských domovů a malí Valášci se na jevišti
střídali se zpěvačkou Bárou Basikovou. Několik zkoušek jsme věnovali právě nácviku písní
z repertoáru této známé zpěvačky a na závěr
koncertu zazněly společně zazpívané písně:
Psát od prvních řádků a Teď královnou jsem
já. Na koncert v takovéto sestavě po boku Báry
Basikové budeme dlouho vzpomínat. Dobrý
pocit z odvedené práce se znásobil, když nás
agentura pozvala k účinkování i na další z charitativních koncertů. Na Čeladné v kostele jsme si

Přes všechny „covidové peripetie“ se Valášek přehoupnul do dalšího roku. Do roku 2022,
který je pro náš soubor výjimečný a slavnostní.
Než se rozepíši o plánových akcích souboru, je
nutno na tomto místě zavzpomínat na závěr
roku 2021.
Celý podzim 2021 byl velkým testem
z pohledu účasti dětí na tanečních zkouškách.
Neustálé karantény a omezení zapříčinily i 75%
absenci na nácvicích, a proto jsme vánoční
program skládali zhruba v 6 různých sestavách. Na druhou stranu se malí tanečníci učili
flexibilnímu zaskakování jeden za druhého
a v závěru nás těšila spokojenost jak ze strany
vedoucích, tak ze strany publika na koncertech.

Koncert FM sbor
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společně zazpívali se zpěváky Petrou
Peterovou a Bořkem Slezáčkem. Další
předvánoční vystoupení, tentokrát
v rámci festivalu Souznění, bylo už jen
třešničkou na dortu loňského roku.
Od ledna 2022 již ale spřádáme
plány. Jak jsem v úvodu zmínila,
letošní rok by si celý Valášek přál
oslavit své 40. výročí založení. A jak
jinak oslavovat než – v našem podání
– vystoupeními a koncerty. Vedoucí
na zkouškách postupně spřádají plány
a zhmotňují programy na koncerty,
děti se učí nová pásma, oprašujeme
písně a tance z minulých let. Na
začátek dubna jsme si naplánovali
víkendové soustředění celé taneční
složky včetně muzičky.
První z pomyslných vrcholů tohoto
roku bude slavnostní výroční koncert
Valášku, na který tímto zveme všechny
naše příznivce. Pokud nenastane nic
nepředvídatelného, tak se koncert
uskuteční v sobotu 14. 5. 2022 od
18:00hod v sále OÚ Kozlovice. Dále
se těšíme na výroční pořad – medailon
– v rámci Sochových národopisných
slavností ve Lhotce p. O. 20. 8. 2022,
samozřejmě nebude chybět vystoupení na Dni Obce Kozlovice.

Koncert FM muzička

Nejdříve nás ale čeká vystoupení
v rámci Velikonočního jarmarku
na Frýdeckém zámku 17. 4. 2022
dopoledne a předtím – již tradičně –
přivítáme kozlovické nové občánky
v sále OÚ 8. 4. 2022.
Držme si navzájem pěsti, aby se
naše plány vydařily a malí tanečníci
a muzikanti tak opět mohli předvést
svůj talent, píli i radost z folkloru
a my dospělí, abychom se opět na
chvíli mohli zasnít, že „svět je ještě
v pořádku“.
Petra Prašivková

Koncert FM, archiv souboru
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SLPT Valašský vojvoda
Nový rok jsme bohužel ani
letos nemohli zahájit tradičním
Valašským bálem. Doufejme, že
se za rok již vše vrátí do starých
kolejí a my budeme v Kozlovicích zase moci pořádně „zaplesat.“ Snad to ještě budeme
umět.

Neváhejte a přijďte mezi nás.
Na závěr si pojďme dát lehké
historické okénko. Přesně před
5 lety jsme se zúčastnili Mezinárodního setkání folklórních souborů v jihoamerickém Peru. Festival se konal v hlavním městě
Limě a vedle nás zde vystoupily
dva evropské soubory, z Litvy
a z Polska. Dále soubory pro
nás z exotických zemí, jako jsou
Chilské Velikonoční ostrovy,
Kostarika, Panama, Argentina,
Kolumbie a domácí Peru. Jak
už to na takovýchto festivalech
bývá, tak každá země si měla
přivézt svou národní vlajku. Na místě jsme
zjistili, že jsme místo české vlajky do Peru přivezli vlajku Kozlovic. Polákům během průvodu
naše modrobílá vlajka s kozlíkem byla trochu
podezřelá, ale jihoameričané si ničeho divného
nevšimli. Kromě festivalového programu jsme
vystoupili také na české ambasádě v rámci akce
pořádané k oslavě 10. výročí působení agentury
CzechTourism v Peru. Po festivalu jsme si pobyt
ještě prodloužili a procestovali rozsáhlou část
jihu Peru, kde se nacházejí světoznámé incké
a přírodní památky jako je vysokohorské jezero
Titicaca, druhý největší kaňon na světě – Colca
kaňon, obrazce v oblasti Nazca, hlavní město
Inků Cusco či jeden z nových sedmi divů světa
- skalní město Machu Picchu.

Místo bálu jsme si uspořádali „valnou hromadu“, kde
jsme zhodnotili dění posledního
roku a vyslechli jsme od vedení
souboru, co nás čeká. Pořadatelé kulturních akcí jsou prozatím opatrní, ale pár nabídek na Vojvoda
vystoupení už máme. V dubnu
čeká naši cimbálovou muziku vystoupení na
sjezdu KDU-ČSL v Ostravském hotelu Clarion.
10. června vystoupíme na Městském folklórním
festivalu ve Frýdku-Místku a hned další den
se zúčastníme akce Těrlické léto v nedalekém
Těrlicku. O prázdninách nás můžete vidět na
Portášských slavnostech ve Valašské Bystřici, na
festivalu Folklor bez hranic, který se každoročně
koná na několika místech po celé Ostravě nebo
na Sochových národopisných slavnostech ve
Lhotce.
Rádi bychom přijali do svých řad nové tanečníky (hlavně kluky) ve věku od 14 let. Pro více
informací nás neváhejte kontaktovat nebo za
námi klidně rovnou přijďte na některou z tanečních zkoušek, které probíhají každé úterý a pátek
od 18:30 v sále Obecního úřadu v Kozlovicích.

Tomáš Kalus

Písečné duny v Ica

Machu picchu,archiv souboru
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Čas očekávání a naděje
„Nastává nám květů čas, odevšad zní ptactva
hlas, v přírodě klid najdem zas …“. Takto se zpívá
v rozverné písničce a tak se to i pomalu začíná
naplňovat a příroda je pro nás – utahané takovou nijakou zimou – zdrojem potěšení, naděje
a optimismu. Včelaři tomu dění navíc pomáhají
tak, že vitalitu včelek podněcují medo-cukrovým
těstem i dodávkou vody přímo do úlů (včelky se
nemusí pro vodu trmácet v nejistém a riskantním počasí). Prověřujeme také zdravotní stav
včelstev a děláme případné veterinární zásahy.
To vše proto, aby opylovací a medonosná sezóna
proběhla k užitku a radosti přírodě i lidem.
V jarních měsících nás kromě toho čekají
i údržbové práce ve včelařském areálu, aby byl
připraven na „neomezené“ společenské akce
včelařské i obecní během tohoto roku.
S areálem je spojena ještě jedna (pro nás
nová) naděje, a sice, že se zde podaří obnovit přerušenou činnost dětského včelařského kroužku.

Kroužek, foto Stanislav Ulčák

Těšíme se na setkání s Vámi a očekáváme, že
budou příjemná a užitečná.

Stanislav Ulčák

Smart ranch - nezahálíme ani v zimě
Máte rádi koně a chcete se přijít nadechnout
se této úžasné koňské atmosféry?

nového ježdění, vození dětí, ustájení a výcvik
koní, poradenské služby a prodej koní plemene
Quarter horse. To vše pod dohledem zkušených
profesionálních trenérů, v čele s majitelkou
ranče, paní Klárou Šalkovou.

Přijďte se k nám podívat, ocitnout se mezi
těmito nádhernými a vznešenými zvířaty a na
chvíli zapomenout na okolní shon všedního dne.
Chvíli se mezi nimi procházet a poslouchat jejich
tiché, spokojené přežvykování sena a sledovat
jejich zvědavé pohledy.
S blížícím se jarem se na ranči začínají rodit
nové přírůstky. 5. února jsme přivítali první hříbátko. Celkem jich čekáme pět a do konce března
by všechna měla být na světě. Je naší největší
radostí sledovat jejich růst, zvídavé pohledy
a každodenní pokroky. Moc rádi se s vámi o tuto
radost podělíme.
Na Smart ranchi nabízíme výcvik jízdy na
koni pro začátečníky i pokročilé, kurzy wester-

Přírůstky
34

èíslo 1  bøezen 2022

Každoročně pořádáme v létě westernové
závody a na podzim Mistrovství České republiky,
kde je vítána i široká veřejnost.

péče o koně, ježdění a samozřejmě, jak k táborům
patří, i zábavy a různých her. Děti dny s koňmi
milují a pravidelně se k nám vracejí, takže pokud
máte doma malého milovníka koní, neváhejte ho
k nám přihlásit.

Pro děti pravidelně pořádáme sobotní kroužek u koní, kde se děti učí, jak se starat o koně,
a veškerou činnost, která je potřebná při péči
o koně a chod celého ranče.

Více informací o ranči a našich aktivitách
naleznete na našich stránkách www.smartranch.
cz, Facebooku či Instagramu.

V létě plánujeme několik turnusů příměstských táborů, kde si děti užijí spoustu zábavy,

Mgr. Martina Pavelcová

Návštěva dětí, archiv spolku

FC Kozlovice
Po ukončení podzimní sezóny a krátké přestávce se mládežnické týmy účastní pravidelných
zimních turnajů v hale, tzv. Krajské zimní ligy.
Opatření proti šíření koronaviru pořádání těchto
akcí značně komplikuje, přesto se náš klub organizaci nebrání a v zimním období uspořádal již 7
turnajů pro starší a především mladší přípravky.
Krajskou zimní ligu hrají také mladší a starší

žáci, těm starším se zde nebývale daří. Probojovali se až do finále, kde budou v roli favoritů hrát
o první místo. Dorost se účastní zimního turnaje
v Brušperku a muži vstoupili do přípravy okresním pohárem. V 1. kole narazili na umělé trávě
ve Frýdku-Místku na Metylovice, utkání zvládli
a postoupili do 2. kola. Tam ovšem po nepovedeném výkonu podlehli Palkovicím. Nyní je budou
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sportovní agentura, která rozděluje státní
dotace do sportovního prostředí, měla z rozpočtu na rok 2022 obdržet 4,6 miliardy korun,
což představuje meziroční snížení o 22 procent.
Meziroční propad bude pro mnohé sportovní
kluby a tělovýchovné jednoty likvidační, neboť
těm výdaje naopak narůstají. Zatím nevíme,
jaký dopad bude mít navýšení cen energií na
náš klub. Zároveň nikdo neví, jaká bude dotační
podpora z veřejných zdrojů, na kterých jsme
jako neziskový spolek závislí.

čekat přípravná utkání s Raškovicemi a Lučinou.
Za měsíc muži vstoupí do jarní části soutěže, kde
se budou snažit udržet, příp. vylepšit podzimní
umístění (2. místo). V kádru mužů došlo zatím
k jedné změně, do klubu se po letech vrací náš
odchovanec Martin Václavík. Ten si mezitím
prošel mládeží Frýdku-Místku, Baníku Ostrava,
poté působil např. V Petřkovicích a naposled hrál
za divizní MFK Vítkovice.
V zimní přestávce bylo tématem (nejen)
ve sportovních kruzích navyšování cen energií. Česká unie sportu poukázala na to, že
s ohledem na energetickou náročnost sportovišť a prudké zdražení cen energií hrozí, že
mnozí vlastníci sportovišť tuto situaci neustojí
a omezí nebo dokonce zastaví jejich provoz.
Nyní dochází k jednáním o navýšení podpory
sportu ze státního rozpočtu na posílení podpory
provozu a úhrady energií. Bohužel celkové
finanční zdroje pro sport na rok 2022 budou
poníženy. Proti původnímu návrhu by Národní

V letošním roce FC plánuje oslavit 80 let své
existence, oslavy by měly proběhnout poslední
víkend v červnu (24.- 26. 6.). O bližších detailech
budeme informovat na stránkách FC Kozlovice
či na našem Facebooku. Prosím zachovejte
nám přízeň i v letošním roce a přijďte podpořit
všechny sportovce při jejich zápolení na zeleném
pažitu.
Martin Krpec

Žáci FC- Krajská zimní liga v Brušperku, foto Petr Žáček
36

èíslo 1  bøezen 2022

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

37

Obecního úøadu v Kozlovicích

38

èíslo 1  bøezen 2022

39

Hasiči Kozlovice
Duben je měsíc věnovaný planetě Zemi. I my
jsme dlouho přemýšleli, jak se zapojit. Nakonec
jsme se rozhodli v co největší míře zbavit naši
obec odpadků a udělat ji opět krásnější. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme připravili akci
s názvem Ukliďme Kozlovice. Pomůžete nám?
Srdečně jsou zváni všichni občané Kozlovic
i spolky. Úklid se uskuteční v sobotu 2. dubna
od 9 hodin. Sraz bude u hasičské zbrojnice, kde

si rozdělíme stanoviště a proběhne rozvoz na
jednotlivá místa. Ochranné pomůcky i pytle pro
sběr odpadků budou zajištěny. Na závěr bude
připraveno drobné občerstvení. V případě zájmu
se prosím nahlaste do 26. března na email peta.
pavlat@seznam.cz.
Za SDH Kozlovice
Kateřina Toflová, jednatelka

Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích
Vydává Obec Kozlovice, IČO 00296821. • Distribuce zdarma do všech domácností na území Obce Kozlovice,
náklad 1 225 kusů, četnost vydání – čtvrtletník. • Vydáno dne: 2. 3. 2022 • Reg. zn. MK ČR E 12 315. • Šéfredaktor
Mgr. Hana Ulčáková ve spolupráci s Obecním úřadem Kozlovice. • Za správnost příspěvku odpovídá autor, příspěvky neprochází odbornou jazykovou úpravou. • Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 26. května 2022.
Grafika, sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek.

