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Hlavní budova naší školy, archiv škola

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Větší část občanského roku je za námi,
naopak začal nový školní rok. Jsem moc rád,
že jsme mohli koncem prázdnin slavnostně
otevřít novou přístavbu školy a školky a mnoho
dětí tak „usedlo“ do nového. Domnívám se,
že dobře dopadla i oprava fasády a výměna
oken na staré části školy. Přístavba včetně

vybavení a oprava fasády obec přišly na zhruba
35 mil. Kč.
Snad se Kozlovice nemají za co stydět. Ve
čtvrtek 31. 8. 2017 proběhlo slavnostní otevření
této přístavby a den otevřených dveří celého
areálu školy. Velký zájem nás mile překvapil.
Na pravé straně od nové přístavby jsme
vybudovali kontejnerové hnízdo tak, aby se celý
areál školní zahrady uzavřel (oddělil od cesty).
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – prosinec 2017.
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Vizualizace pekla

Celé prázdniny jsme usilovně pracovali na
výstavbě chodníku na horním konci. I tam
jsme více méně hotovi. Dodělávají se terénní
úpravy, napojení místních komunikací a pomalu
kolaudujeme.

Vizualizace sálu

Dobře funguje naše služba Info kanálu –
zasílání bezplatných informačních SMS zpráv
na Vaše mobily. Prozatím se zaregistrovalo
zhruba 350 občanů, což je ale stále málo. SMS
zprávy, které zasíláme, v mnoha případech
nahradí místní rozhlas, který ne každý dobře
slyší, popř. není doma. Systém funguje, i když
nejde elektřina, což se o rozhlasu říct nedá.
Postup registrace ještě jednou uveřejňujeme
uvnitř tohoto Zpravodaje (je i na webu). Pokud
registraci nezvládnete sami – stavte se. Je to
otázka několika vteřin.
Přečtěte si prosím články uvnitř Zpravodaje
ohledně volně pobíhajících psů, pálení listí
a odpadů. Moc by nám všem pomohlo, kdybychom se podle toho i chovali. Děkuji.
I pro rok 2018 jsme pro Vás připravili stolní
kalendář. Tentokrát budou obrázky tvořit
pohledy na Kozlovice z ptačí perspektivy.
K dostání bude počátkem října a zakoupit si ho
budete moci na OÚ, v kostele a tradičně pak ve
večerkách a restauracích. Budeme Vás o tom
informovat ( např. prostřednictvím Info kanálu).

Naplno se rozběhly projekční práce na rekonstrukci přízemí obecního úřadu, tj. vstupní haly,
sálu, přisálí, zasedací místnosti, pekla a bufetu.
Obsahem projektu bude architektonické řešení,
stavební část, osvětlení, vzduchotechnika,
elektro, akustika, audio i video. Projekt vychází
ze studie, kterou schválilo zastupitelstvo. Naše
obec, známá množstvím kulturních a společenských akcí, si tuto opravu jistě zaslouží. Pokud
půjde vše podle plánu, s pracemi by se začalo
ihned po plesové sezoně 2018. Bude se jednat
o rekonstrukci, což vždy přináší různá „překvapení“, ale příští krmáš by mohlo být hotovo.
Vše bude probíhat za plného provozu obecního
úřadu i pošty, což nám všem znepříjemní život.
Po dobu výstavby budou všechny opravované
prostory nepřístupné.
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nebyla „lidová veselice“ pro nás, ale regulérní
koncert pro široké okolí, kde toto vystoupení
samo o sobě může stát cca 300 tis. Kč. Pak
vstupné 50 Kč by asi nebylo správné, což by
ve svém důsledku zase odradilo spoustu lidí,
kteří se chtějí jen tak pobavit a poklábosit.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno: 11. 9. 2017

V sobotu 9. 9. proběhla
obecní slavnost Kozlovice
2017. Děkujeme za velkou účast. V neděli oslavy
pokračovaly slavnostní
mší v našem kostele vč.
průvodu krojovaných složek.
Každoročně probíhají
debat y, zda byli oslo veni správní umělci, zda
neměl být pozván někdo
z TOP10. Samozřejmě
by to šlo, ale to už by Den obce 2017, autor J. Fojtík

Poplatky
Několika zapomnětlivým domácnostem
a občanům připomínáme, že vodné za rok
2016 bylo splatné do 31. 5. 2017 a poplatek
za psa na rok 2017 nejpozději do 31. 3. 2017.
Věříme, že ti, jichž se tato poznámka týká,
dají své závazky neprodleně do pořádku.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, využití, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
(„za popelnice“) na rok 2017 stanovený
v obecně závazné vyhlášce ve výši 492,- Kč/
rok/osoba je splatný nejpozději do 31.10. 2017.

Do 15.10. 2017 obdrží předpis hřbitovního poplatku za nájem hrobového místa
a služby s tím spojené ti občané, jejichž
poplatková povinnost připadá na rok 2017.
Hřbitovní poplatky se účtují 1 x za 10 let.

Veškeré platby můžete platit v hotovosti
na OÚ nebo převodem z účtu. Číslo účtu
obecního úřadu je 163215866/0300.
OÚ – Čarnoká

Oznámení
Obecní úřad bude na krmášové pondělí 2. 10. 2017 uzavřen. Dále bude uzavřen dne 6. 10. 2017.
Děkujeme za pochopení.
OÚ
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci červenci až září oslavili:
pan Jaroslav Koloničný
pan Zdeněk Bednář
pan Jan Pustka
paní Ludmila Kupčáková
paní Jarmila Chýlková
pan Bohumír Šplíchal
pan Jaroslav Tabach
pan Václav Víta
pan Bohumír Žáček
pan Milan Pobuda
pan Václav Kocián
paní Ludmila Chýlková

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

paní Alenka Valčíková
paní Johana Zemanová
pan Metoděj Tobola
paní Božena Buchtová
pan Štěpán Pustka
paní Rozália Štefková
paní Vlasta Lakomá
pan Josef Tkáč
paní Růžena Lovásová
paní Lenka Pustějovská
pan Antonín Koza
pan Augustin Zeman

83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
87 let
88 let
88 let
88 let
88 let
89 let
89 let

pan Tomáš Jalůvka
paní Emilie Pustková
paní Marie Tománková
paní Drahoslava
Hubeňáková
paní Marie Pavlíčková

90 let
91 let
91 let
91 let
92 let

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

Od června do srpna 2017 zemřeli:

ve věku 84 let paní Božena Pavlíčková
ve věku 52 let pan Josef Kavka
ve věku 73 let paní Júlia Chýlková
ve věku 77 let pan Josef Indrák
ve věku 75 let paní Marie Křístková
ve věku 90 let pan Václav Jurečka

ve věku 67 let pan Antonín Vlček
ve věku 93 let paní Štěpánka Krpcová
ve věku 84 let paní Marie Toflová
Rodinám vyslovujeme
hlubokou soustrast.

Od června do srpna 2017 se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Matyáš Plesník
Veronika Kociánová
Anežka Blablová
Ella Křížková
Tomáš Kryštof
Eliška Bartošová
Matyáš Klus

Beata Žáčková
Linda Mičulková
Eliana Wesley
Jindřich Šindelka
Matias Braun
Isabela Tabachová
Tibor Ermis
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Rodičům přejeme při
jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně
štěstí do života.
OÚ – Pustková
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SMS InfoKanál
Chcete být lépe informovaní
o dění v obci? Stačí málo – zaregistrovat se.

to bude pro nás finančně únosné,
bránit se tomu nebudeme.
Způsob registrace:

Pro lepší informovanost občanů
zavádí obec službu SMS InfoKanál –
adresné zasílání SMS zpráv na Vaše mobilní
telefony. Do tohoto systému se můžete kdykoliv zapojit (zaregistrovat) a také kdykoliv
tuto službu zrušit.

1) Z telefonu zasláním SMS zprávy na
číslo 558 697 205
REGISTRUJ mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera KOZLOVICE nebo
MERKOVICE mezera CISLOPOPISNE

Tato služba je pro Vás BEZPLATNÁ.

Způsob registrace pro ty, kteří chtějí navíc
dostávat informace o stánkovém prodeji:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera KOZLOVICE nebo
MERKOVICE mezera CISLOPOPISNE
mezera T1

Předpokládáme zprávy typu:
Přerušení dodávky vody, upozornění na
splatnost poplatků, vodného, stočného, na
ceny, výpadek (oprava) internetu, informace
o nových vyhláškách, krizové či povodňové
informace, změny ordinačních hodin lékařů
a lékárny, informace o sběru objemného či
nebezpečného odpadu, informace o konání
důležitých kulturních, sportovních akcí, …
a tak podobně.

Pokud neuvedete všechny požadované
údaje (číslo popisné), nebudete do registrace
zařazeni.

Tyto informace budou rozesílány všem
zaregistrovaným nebo adresně těm, kterých
se bude daná zpráva týkat.

2) Pomocí webového rozhraní
Pomocí webového online formuláře na adrese
www.infokanal.cz/cweb/reg/KOZLOVICE.
Při registraci zadejte číslo popisné.

Kdo si bude přát, může dostávat navíc
informace ohledně stánkového prodeje na
prostranství před obecním úřadem. Tento
požadavek musí zohlednit při registraci.

3) Osobně na obecním úřadě
Kromě výše uvedených způsobů, je možné
přijít na obecní úřad (kancelář č. 1), kde vše
provedeme za Vás.

Ideální stav by pro nás byl takový, kdyby se
zaregistroval vždy jeden člen rodiny (domu,
bytu) a informace pak předal ostatním. Obec
musí tento systém samozřejmě platit a dost by
se to prodražilo, kdyby se např. z pětičlenné
rodiny zaregistrovali všichni. Nicméně pokud

Neodpovídejte na SMS, které od nás
dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení.
Těšíme se na spolupráci a věříme, že
už nebudou v Kozlovicích neinformovaní
občané. Mobilní telefon má v současné době
skoro každý.

!!! Registrací dáváte souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace z obce. Vaše údaje budou použity výhradně pro tyto
účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám !!!
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat
v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.
V první den voleb – v pátek 20. října 2017 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00
hodin, v druhý den voleb – v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V Kozlovicích budou opět zřízeny tři volební okrsky, sídla volebních místností jsou:
- volební okrsek č. 1 – Hospůdka „U Kovačka“, 739 47 Kozlovice č. 72
- volební okrsek č. 2 – Obecní úřad Kozlovice, zasedací místnost, 739 47 Kozlovice č. 343
- volební okrsek č. 3 – Hostinec „Ve Dvoře“, 739 47 Kozlovice č. 701.
nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb (do 13. 10. 2017) obecnímu
úřadu. Toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, nebo jej zašle
voliči poštou.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, tj. do 17. října 2017
(pokud by se stalo a volič by z nějakého důvodu
neobdržel hlasovací lístky, budou mu vydány
přímo ve volební místnosti).
Volič musí prokázat svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně
u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého
seznamu (tj. do 16.00 hodin dne 18. 10. 2017)

OÚ - Pustková

Pálení listí
(§ 1012 a 1013 z. č. 89/2012 občanského zákoníku) obtěžujeme kouřem, můžeme čelit soudní
žalobě. Také podle zákona o ochraně ovzduší
a přestupkového zákona za tuto činnost hrozí
pokuta a příjezd policie.
Pokud už pálíte zákonem povolený suchý
rostlinný odpad, tak v takovém množství,
aby rychle shořel a zvolte takové místo, aby
kouř neobtěžoval sousedy a zároveň, aby bylo
zabezpečené proti vzniku požáru. Zkusme se
k sobě chovat ohleduplně a nečiňme sousedům
to, co se ani nám nelíbí, mysleme i na ochranu
životního prostředí.

Blíží se podzim a jako každý rok i letos
někteří spoluobčané asi budou na svých zahradách pálit vlhké shrabané listí a trávu. Každý
ví, že tento dým je obtěžující, dlouho doutnající,
sousedé nemohou otevřít okna, pověsit vyprané
prádlo a někdo může mít potíže s dechem.
V naší obci jsme vybaveni na sběr rostlinných
zbytků celoročně každému přístupným kontejnerem přistaveným před sběrným dvorem
a mnoho občanů má zapůjčené kompostéry.
Pokud někdo dokáže pohrabat trávník, dokáže
také dojít nebo dojet ke kontejneru.
Měli bychom si uvědomit, že pokud své
sousedy v míře nepřiměřené místním poměrům

OÚ - Boráková
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Zubní ordinace končí - prosba
V případě, že bychom zubaře nesehnali,
je další alternativou provozování jakýchkoliv
zdravotnických služeb např. očních, ušních,
rehabilitačních,… Proto prosíme, pokud
o někom vhodném víte, zkuste jej kontaktovat,
zda by neměl zájem o tyto prostory.
Za ochotu předem děkujeme.

Máme pro občany špatnou zprávu: zubní
ordinace v Kozlovicích končí svou činnost
k 31. 12. 2017. Sháníme náhradu, ale je nedostatek zubařů všeobecně i ve městech, natož
na vesnicích. Proto máme prosbu, pokud byste
měli možnost sehnat náhradního stomatologa,
určitě by všichni zdejší občané, kteří jsou
registrováni v Kozlovicích, byli moc rádi. Je to
ovšem těžký úkol.

OÚ - Boráková

Pár připomínek ke třídění odpadů
z domácností je důležité, aby jimi byly naplněny
plastové láhve a do plna. Ve skleněných láhvích
tuk být nemůže, protože se zpracovává i s tou
plastovou lahví.

I přesto, že ve třídění vyhráváme ta nejvyšší
ocenění, stále máme pár nedostatků, které
bychom mohli a měli odstranit.
Tak třeba plastové láhve je nutno sešlápnout, nebo je prostě nějak skrčením zminimalizovat, protože jinak „vozíme vzduch“ = vyšší
finanční náklady a kontejnery jsou hned plné.
V podstatě to stejné se týká papírových krabic
a tetrapaků – obalů od mléka, džusů apod.
(ty patří do kontejneru s papírem) a kovových
plechovek. Vypláchnutí je, doufáme, samozřejmostí. Nevěřili byste, jak moc zapáchají zkažené
zbytky mléka a jiných potravin.

Tráva, listí a větve patří do Vašich kompostérů a do kontejnerů umístěných před naším
sběrným dvorem, v popelnici také nemají co
dělat (podle zákona o odpadech).
Dřevo, pneumatiky, objemný a nebezpečný
odpad, textil (nepoužitelný) a vysloužilá elektrozařízení včetně baterií, žárovek a zářivek
patří do sběrného dvora.
Použitelný textil patří do speciálních bílých
kontejnerů.

Sklo se snažme vytřídit na barevné a čiré.
U nově tříděné komodity – olejů a tuků

Mysli na svou budoucnost, archiv obce
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Stavební suť není v žádném případě odpad,
o který by se měla obec starat. Tento odpad
bohužel musíte odvézt na některou z okolních
skládek. Ta naše je již 2 roky uzavřena. Je nepřípustné, abyste tento odpad sypali do potoka,
přírody, popelnic nebo některého z kontejnerů.

–721 Kč, v roce 2017 – 897 Kč, a pokud jste
si všimli – stále platíme 492 Kč, což je podle
průzkumu na internetu jeden z poplatků v té
nejnižší sazbě v celé republice a podle nás dost
dobrá motivace.
Poplatek za odpady není úhrada za služby
obce nebo svozové firmy, je to příjem obecního
rozpočtu, daný zákonem, což by si někteří
občané měli uvědomit, než naplní popelnici
čímkoli. V některých obcích platí občané za kg
v popelnici, a to už by si každý rozmyslel, co
tam hodí, že?

V podstatě by v popelnici mělo zbýt jen pár
věcí: popel z uhlí (dřevěný je výborné hnojivo),
dětské pleny, inkontinenční pleny, dámské hygienické potřeby, některé silně znečištěné tříditelné
odpady, které nelze žádným způsobem vyčistit,
obsah sáčku z vysavače, vlasy, znečištěný kočkolit, použité papírové kapesníky, papírové
obaly od vajíček, rulička z toaletního papíru (pár
posledně jmenovaných se dá spálit),…

Povinnost třídit odpady je dána zákonem
o odpadech a ten je závazný pro každého občana
ČR a každý při nesplnění povinností podléhá
potrestání. Každá obec má své místní zákony tzv.
Obecně závazné vyhlášky (vydané na základě
zákona), které občané musí dodržovat a museli
by je dodržovat v každé obci a městě v ČR.
Ze srdce děkujeme všem, kteří dodržují
zákon, nehledí jen na své finanční úlevy (i když
je v podstatě mají), myslí na svou budoucnost
a budoucnost svých dětí a hlavně - poctivě
třídí!

Ale jinak jsme potěšeni, že v naší obci převládají občané, kteří mají ke třídění kladný
vztah. Vzhledem k blížícímu se celoplošnému
navyšování poplatků (státem) za skládkování
a následnému konci skládkování je to nutnost.
A další motivace pro třídění? Prý ji někdo
potřebuje (i když nechápeme proč?), tak tady
ji máte: podle skutečných nákladů bychom za
odpady měli v r. 2015 platit 694 Kč, v roce 2016

OÚ - Boráková

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu 14. října 2017 proběhne sběr nebezpečného odpadu.

nebezpečných látek (postřiky, chemikálie), prošlé nebo nepotřebné léky apod.
Dále pak rozebrané, či rozbité
elektrospotřebiče.

Nebezpečné odpady se budou svážet
z níže uvedených stanovišť. Je potřeba
vyčkat do příjezdu sběrného automobilu
a odpad osobně předat! Nikoliv ho odložit
a odjet.

Kompletní – nerozebrané lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky
nádobí, vysavače, žehličky, výbojky, monitory,
tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče nepatří do
nebezpečného odpadu, ale odevzdávají se ve
sběrném dvoře.

Nebezpečným odpadem jsou např.:
Zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie,
zářivky, mazací a motorové oleje, asfalt, olejové filtry, tonery, znečištěné obaly se zbytky
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Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u bývalých garáží ČSAD

07:30 – 07:40 hod.

Horní konec u bývalého obchodu

07:45 – 07:55 hod.

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č. p. 153,
p. Uhrová

08:00 – 08:10 hod.

U čekárny ČSAD „U váhy“

08:15 – 08:25 hod.

Kozlovice u hasičárny

08:30 – 08:40 hod.

U Lhotky na „Kolbeřáku“, u rod. domku č. p. 291, p. Borák

08:45 – 08:55 hod.

U bývalého sklenářství

09:05 – 09:15 hod.

Restaurace „Ve Dvoře“

09:20 – 09:30 hod.

U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí)

09:40 – 09:50 hod.

Měrkovice u hasičárny

10:00 – 10:10 hod.

Střed obce - sběrný dvůr

10:20 – 10:30 hod.

Celoročně je možné nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře (v provozní době).
OÚ - Boráková

Sběr objemného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od úterý 24. října 2017 do středy 25. října 2017,
budou přistaveny kontejnery na sběr objemného odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat hadry,
boty, matrace, díly starého nábytku, koberce
apod. Vše je nutno donést rozložené, aby zabíralo
co nejméně místa. Tyto kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad ani jiné tříditelné
složky odpadů – plast, sklo, kov! V případě
deště je vhodnější zajet s věcmi, které mohou
nasáknout vodou, do sběrného dvora a uložit je
do kontejneru se střechou. Děkujeme.

u rod. domku č. p. 153, paní Uhrová
• Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad,
u rod. domku č. p. 436, pan Vlastimil Krpec
• U zastávky ČSAD „U Váhy“
• Kozlovice u hasičárny
• U Lhotky na „Kolbeřáku“, u rod. domku
č. p. 291, p. Borák
• U bývalé sklárny
• U restaurace „Ve Dvoře“
• U pana Pudila, č. p. 136 – prodej ryb (Rybí)
• Měrkovice u hasičárny

Kontejnery pro sběr objemného odpadu
budou přistaveny na těchto sběrných místech:
• Horní konec nad bývalými garážemi ČSAD,
u II. kříže – odbočka k bývalému polesí
• Horní konec u bývalých garáží ČSAD
• Horní konec u bývalého obchodu
• U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad,

Celoročně je možné objemný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře (v provozní době).
OÚ - Boráková
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Údržba zeleně u chodníků a komunikací
a bezpečnost a plynulost provozu na nich (zhoršující se rozhledové poměry).
V zimním období to našim zaměstnancům
komplikuje zimní údržbu. Hrozí také ztížený
přístup složek integrovaného záchranného
systému. Problém mívají i popelářské vozy.
A mít od větví poškozený lak na autě také není
nic příjemného.
Povinnost údržby zeleně vyplývá ze zákona
§35 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádáme proto všechny vlastníky
zeleně, aby se pravidelně starali o její úpravu.
Děkujeme.
OÚ - Tobolová

Většina z nás chce mít okolí svého bydliště
pěkné a upravené. Proto si před domy u komunikací na svých pozemcích vysazujeme různé
stromky, keře a živé ploty. Tato zeleň nás zároveň
chrání před hlukem, prachem a zplodinami aut.
Pokud zeleň vysadíme v rozumné vzdálenosti od
chodníku či komunikace a pravidelně ji udržujeme stříháním či ořezem, je to v pořádku.
Často se však při kontrolních prohlídkách
komunikací setkáváme s prorůstáním větví ze
soukromých pozemků až nad chodníky nebo
komunikace. Tím je omezováno jejich běžné
užívání (zakrytí dopravního značení, znemožnění parkování, zhoršení průjezdnosti apod.)

Poničení dopravního značení
V obci jsou dle potřeby a na žádost
občanů umisťována nová dopravní značení. O umisťování značení rozhoduje na
žádost obce Magistrát města F-M odbor
dopravy a silničního hospodářství ve
spolupráci s Policií ČR.
V poslední době se nám podařilo instalovat v obci v nepřehledných místech
několik nových dopravních zrcadel. Takto dopadly dvě z nich po jedné červencové
sobotní noci.
OÚ - Tobolová

Poničení dopravního značení, archiv obce

Opět psi
S porušováním obecně závazné vyhlášky,
tedy nedodržením označení psa a volným
pobíháním, jsou samozřejmě pro majitele psa
spojeny finanční sankce podle zákona (nově do
výše 100.000 Kč) a běhání po úřadech.
Mějte proto, prosím, na paměti, že pes má
být neustále označen známkou, telefonním
číslem, nebo adresou, aby v případě útěku mohl
být majitel lehce dohledán a nemusela být volána
Policie ČR a útulek a aby nemuselo být zahajováno řízení o přestupku.
Děkujeme za pochopení a věříme v nápravu.

Skoro každý den vidíme kolem sebe pobíhat spoustu psů různých
velikostí, kteří nejsou
označeni známkou, kterou by měli mít neustále
na krku, právě pro případ
útěku. Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016
je zakázáno pobíhání psů po veřejném prostranství, natož bez označení. Pes může způsobit pokousání, škodu na majetku, dopravní
nehodu a spoustu jiných i finančně náročných
komplikací.

OÚ - Boráková
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI – ČERVEN AŽ SRPEN
Radar u fary
Radar u Vinotéky
směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Červen 2017
celkem projelo 57 127 vozidel nad 30 km/h

Červen 2017
celkem projelo 53 484 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60<
Průměrně projelo mezi
7.- 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14.- 15. hod.
50 km/h překročilo

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo mezi
7. - 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14.-15. hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
37 933
2 996
13 761
2 437
81
119
28%

Počet průjezdů
25 252
2 206
19 169
6 857
120
128
47%

Maximální rychlost 22. 6. 7:40 187 km/h

Maximální rychlost 25. 6. 15:33 148 km/h

Červenec 2017
celkem projelo 55 361 vozidel nad 30 km/h

Červenec 2017
celkem projelo 55 292 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo mezi
7.- 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14. - 15. hod.
50 km/h překročilo

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo mezi
7.- 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14.- 15. hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
35 317
2 929
15 083
2 032
70
138
31%

Počet průjezdů
24 745
3 148
20 320
7 079
89
124
50%

Maximální rychlost 15. 7. 23:57 112 km/h

Maximální rychlost 13. 7. 22:54 125 km/h

Srpen 2017
celkem projelo 58 684 vozidel nad 30 km/h

Srpen 2017
celkem projelo 58 669 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo mezi
7 - 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14. - 15. hod.
50 km/h překročilo

Km/h
30 - 50
50
50 - 60
60 <
Průměrně projelo mezi
7. - 8. hod.
Průměrně projelo mezi
14. - 15. hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
37 694
3 307
15 094
2 589
77
146
30%

Maximální rychlost 13. 8. 17:16 95 km/h

Počet průjezdů
26 442
3 303
21 507
7417
95
112
49%

Maximální rychlost 10. 8. 7:51 125 km/h
OÚ - Vašenda
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Zpráva velitele výjezdové jednotky
a nechte si zkontrolovat bezpečný stav vaší
spalinové cesty (komín). Při provozu komínů
je důležité dodržovat bezpečnostní zásady
a dodržovat lhůty pro čištění a kontrolu. Tuto
povinnost nám ukládá vyhláška č. 34/2016
Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Podrobnější informace naleznete na: http://
www.hzscr.cz/clanek/topeni-a-kominy.aspx

Léto se s námi pomalu loučí a členové naší
jednotky ho netrávili jen na rodinných dovolených. Během dvou prázdninových měsíců
jsme vyjeli k 10 událostem. Jednalo se převážně o likvidaci bodavého hmyzu a spadlé
stromy. Kromě těchto povinností jsme čistili
kanály, dováželi vodu a samozřejmě se starali
o svěřenou techniku. Za odvedenou práci bych
chtěl členům jednotky poděkovat.
Se studenými rány a chladnými dny pomalu
začíná topná sezóna. Nepodceňte přípravu

Pavlát T., velitel jednotky SDH Kozlovice

Informace z knihovny
Balení učebnic
že se v pondělí 30.10 v 18.00 hodin setkáme
v hojném počtu.

Začátek školního roku se nesl v duchu
balení učebnic. Tato služba je k dispozici již
2. rokem. Jsem ráda, že občané Kozlovic tuto
službu využívají. Bylo obaleno přes 600 učebnic, což je o 200 více než minulý rok. Také
je vidět, že o knihy je stále velký zájem a ani
letní aktivity čtenáře neodradily od čtení knih.
Naopak našli si čas a pravidelně navštěvovali knihovnu. O prázdninách se tak vypůjčilo
1460 knih a 30 stolních her.
Nakonec bych Vás chtěla pozvat na besedu
s panem Jirkou Márou, kter ý k nám do
knihovny, po velkém úspěchu, zavítá již po
třetí. Tentokrát si budeme vyprávět zážitky
z cest na téma Austrálie a Tanzanie. Věřím,

Nová provozní
doba knihovny
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

ZAVŘENO
9.00 – 12.30 13.00 – 17.00
9.00 – 12.30 13.00 – 17.00
ZAVŘENO
8.00 - 12.30 13.00 – 14.30
Navrátilová Markéta, knihovnice

KALENDÁŘ AKCÍ
02. 10. 2017
07. 10. 2017
08. 10. 2017
03. 11. 2017
22. 11. 2017
03. 12. 2017
16. 12. 2017

Krmáš
Turistický zájezd-Jeseníky
Koncetr sboru CANTAMUS
Vítání občánků
Výroční schůze klubu důchodců
Rozsvícení vánočního stromu
MF Souznění
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Obecní knihovna Kozlovice
pořádá cestovatelskou přednášku

Austrálie

V pondělí 30.10. 2017 v 18.00 hod, Knihovna Kozlovice
Rezervace míst na: knihovna@kozlovice.cz,
mob: 775 408 879

Australská projekce rodiny Márových vás často donutí vydechnout: „To snad není možný.“
Objeli celý kontinent kolem dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému rudému
monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly, šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu,
házeli bumerangem nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti mezi
tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem
stromu do výšky 70 metrů. Prožijete společně s nimi příběh plný dobrodružství, napětí a radosti.
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz
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Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz, mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 2-2017 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 22. 6. 2017
v 17:00 hodin v budově OÚ

rovněž směna s panem Sýkorou provedena.
- Na žádost o komplexní pozemkové úpravy
prozatím Pozemkový úřad nereagoval.
- Provádí se zaměření polohopisu a výškopisu
vč. zakreslení všech sítí a skutečných hranic
pro účely budoucích chodníků. Zaměření
probíhá od Kříže až do Dvora. Na základě
tohoto podkladu bude možné stanovit možnost
výstavby.
- Vlivem kůrovcové kalamity a tudíž nadměrné
těžby dříví těžkou technikou dochází
k devastaci lesních, ale i ostatních cest.
V našem případě je to především cesta na
Sovjanku a do chatoviště. Obec je bohužel
bezbranná (viz článek v podkladech).
- Po dohodě s majiteli okolních pozemků
jsme provedli vytýčení Valašské cesty – bude
provedena částečná oprava této cesty (během
prázdnin).
- Probíhají opravy místních komunikací –
technologie JET, která se nám na vysprávky
osvědčila nejlépe.
- V soutěži o Keramickou popelnici jsme vyhráli
1. místo v kategorii obcí od 2 500 do 15 000
obyvatel, odměna 50 tis. Kč.
- Nevím, zda letos proběhne výstavba
venkovního výtahu – vyskytly se nějaké
technické problémy. Především požadavky
BOZP při výstavbě. Kompletní oplocení celého
staveniště v návaznosti na Krmáš by dělaly
problémy.
18/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0

Přítomno: 12 členů zastupitelstva
Omluveno: 3 členové – Mgr. Hana Ulčáková,
Ing. Josef Klímek, Bc. Petr Pavlát
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané
obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Akce Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice
je po stavební stránce hotova – stavba byla
předána. Proběhla závěrečná kontrolní
prohlídka stavby stavebním úřadem (bez
připomínek). Tento týden byl vydán kolaudační
souhlas.
Nyní začala probíhat montáž a dodávka
potřebného nábytku a vybavení. Chci poděkovat
za spolupráci paní ředitelce Ulčákové a panu
školníkovi Holubovi za pomoc, dobrou
a především pružnou spolupráci při vlastní
výstavbě i závěrečném přebírání stavby.
- Žádost o dotaci do IROP - Modernizace
odborných učeben ZŠ Kozlovice (cca 7
mil. Kč) byla po formální stránce přijata
a byla obodována. Dostali jsme 31 bodů z 36
možných - 5 bodová srážka je za nenavyšování
kapacity z důvodu sociální inkluze, ale s tím
jsme počítali dopředu. Je podáno 633 žádostí.
- Získali jsme dotaci na elektromobil – 230 tis.
Kč – přišlo rozhodnutí.
- Výstavba chodníků na Horním konci – směr
Tichá v podstatě dokončeno, směr Horní konec
do poloviny prázdnin.
- Dokončili jsme úpravy vstupu smuteční
obřadní síně.
- Pozemky COOPu byly převedeny na obec,

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zasedal dne 3. 5. 2017, kdy řešil
problém úplatného převodu obecního majetku.
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3. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za
rok 2016
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce za rok
2016 zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu
Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Obdrželi jej všichni členové
zastupitelstva. Při projednávání závěrečného účtu
je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkum hospodaření provedl
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly vzneseny
žádné dotazy.
21/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet Obce Kozlovice a souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2016,
a to bez výhrad.
Hlasování: 12 : 0 : 0

Prodejní cena musí být sjednaná ve výši,
která je v daném místě a čase obvyklá. Pokud
je cena nižší, je potřeba ji zdůvodnit. Pokud
není zdůvodněna, je právní jednání neplatné.
Pro právní jistotu je tedy vhodné opatřit si
znalecký posudek, nebo alespoň písemný názor
odborníka. KV tedy doporučuje aktualizovat
tabulku pro výpočet cen pozemků. ZO by mělo
tento fakt vzít v úvahu při příštích prodejích.
19/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0
2.2 Finanční výbor
Finanční výbor zasedal dne 20. 6. 2017, kdy
řešil 3 body.
Za prvé řešil závěrečný účet a účetní závěrku
obce za rok 2016, které shledal v pořádku
a doporučuje ZO ke schválení.
Za druhé řešil prodejní cenu obecních pozemků,
která se v naší lokalitě pohybuje okolo 1 tisíce Kč
(za zasíťovaný pozemek). FV doporučuje ZO na
některém z následujících zasedání otevřít otázku
cen obecních pozemků a doporučuje schválit
nový metodický postup (starý je z r. 2011). Dále
FV doporučuje individuální přístup k prodejům
jednotlivých pozemků a případně využívat
znalecké posudky.
Za třetí řešil kontrolu rozpočtu a rozpočtového
opatření č. 2/2017 a doporučuje jej schválit.
Zároveň žádá pana starostu o informaci, zda
škoda vzniklá požárem v bytě domu č. p. 350
bude krytá pojistkou a v jaké míře.
Starosta: Stavební parcely jako obec nemáme
a neprodáváme, neprodali jsme žádný pozemek
pod cenu. Budu rád, když se stanoví nové
koeficienty a nová metodika, znalecké posudky
dělat dopředu je riskantní, pokud se kupec
rozmyslí, nám zůstanou jen náklady.
Škoda na bytě je cca 77 000 Kč, spoluúčast
máme 1 000 Kč, jinak vše hradí pojišťovna.
Zprávu od hasičů zatím nemáme.
V průběhu projednávání bodu se vzdálil zastupitel
Cviček a zase se navrátil.
20/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12: 0 : 0

Na základě Vyhlášky MF ze dne 22. července
2013 o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek
přísluší zastupitelstvu obce schvalovat účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
(tj. 31. 12. předcházejícího roku).
Předložené povinné složky pro schvalování
účetní závěrky:
- Vlastní účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha.
- Zpráva o výsledku přezkoumání dle zákona
č. 420/2004 Sb., za rok 2016.
- Komentář k výsledku finančních kontrol dle
zákona č. 320/2001 Sb., za rok 2016.
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu
s vyhl. č. 270/2010 Sb., k 31. 12. 2016.
22/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku za rok 2016. Zastupitelstvo obce
nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předložených podkladů v souvislosti
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky. Předložené doklady ke
schválení účetní závěrky byly zpracovány
v souladu s vyhláškou a v souladu s požadavky
schvalovacího orgánu v úplnosti.
Hlasování: 12 : 0 : 0
16

číslo 3  září 2017

4. Závěrečný účet SMOPO za rok 2016
Zastupitelstvu byly předloženy podklady
o závěrečném účtu SMOPO za rok 2016 a zpráva
kontrolního výboru.
23/2017 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
závěrečný účet obcí Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice za rok 2016. Závěrečný
účet byl projednán a schválen Valnou
hromadou Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice dne 31. 5. 2017.
Hlasování: 12 : 0 : 0

6. Střednědobý výhled rozpočtu
Na z á k l a d ě z á k o n a č . 2 5 0 / 2 0 0 0 S b . ,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
schvaluje zastupitelstvo tzv. Střednědobý výhled
rozpočtu obce - §3 odst. 1, 2, 3 a 4.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta
2018 až 2022 byl v souladu s výše uvedeným
zveřejněn na úřední desce od 19. 5. dosud a byl
zastupitelům zaslán v podkladech.
Z výhledu jasně vyplývá, že obec má dostatek
prostředků na splácení dlouhodobých závazků
– úvěrů i na financování provozu a dalších
investičních akcí.
27/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený střednědobý výhled rozpočtu obce
na léta 2018 až 2022 – viz příloha zápisu.
Hlasování: 12 : 0 : 0

24/2017 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice o provedených
kontrolách hospodaření s majetkem svazku
obcí a jeho finančními prostředky v roce 2016
ze dne 31. 5. 2017.
Hlasování: 12 : 0 : 0

7. Kontrola plnění rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 2/2017
Zastupitelům bylo předloženo plnění rozpočtu
obce se skutečností k 31. 5. 2017. Plnění
rozpočtu na straně příjmů i výdajů je dle
předpokladu.
Vzhledem k tomu, že obec uvažuje o koupi
pozemků bývalého zahradnictví je potřeba
navýšit výdajovou stránku rozpočtu §3639
– Komunální služby a územní rozvoj
o předpokládanou částku 3 mil. Kč. Dále se
musí rozpočet doplnit o novou položku 1381
Daň z hazardních her, která nebyla součástí
schváleného rozpočtu. Další drobné úpravy
vyplývají z potřeby, které vyvstaly během
doby.
28/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2017 v celkové výši
199.000 Kč – podrobně viz příloha zápisu.
Hlasování: 12 : 0 : 0

5. Schválení individuálních dotací pro rok
2017– FC Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost
o individuální dotaci z rozpočtu obce nad
50.000 Kč. Žádost podal FC Kozlovice, z. s. –
fotbalový klub.
Jedná se o dotaci na opravu (regeneraci) trávníku
fotbalového hřiště. Celková předpokládaná cena
je cca 250 tis. Kč.
25/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
individuální finanční dotaci v členění - za
účelem a výši takto:
FC Kozlovice, z. s.
Kozlovice 521, PSČ 739 47
IČ: 43963391
Účel užití dotace:
Oprava (regenerace) trávníku fotbalového
hřiště.
Výše schválené dotace celkem: 175.000 Kč.
Hlasování: 12 : 0 : 0

8. Místní komunikace – postup
8.1 Žádost o řešení pozemku pod komunikací
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
pana B. o vypořádání obecní komunikace na
pozemcích parc. č. 878/3 a 878/4 v katastrálním
území Kozlovice. Jedná se o přístupovou
komunikaci k rodinným domům, kterou obec
dlouhodobě udržuje.

26/2017 – Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem předložené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální finanční
dotace FC Kozlovice ve výši 175.000 Kč.
Hlasování: 12 : 0 : 0
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Starosta: Mnoho obecních komunikací vede
po soukromých pozemcích a naopak mnoho
obecních pozemků mají „přihrazeno“ občané.
Postupně bude potřeba vše dát do pořádku
– darovat, směnit, koupit, … Řešení jsme
nechali až po digitalizaci, což je dobře, protože
je vše přesnější a došlo k některým úpravám
(změnám). Opravu katastrálního operátu
a vlastní digitalizaci Katastrální úřad dokončil
v květnu tohoto roku. Byly zrušeny PK parcely
a nyní má každá parcela své jasné číslo a vlastníka.
Obec nechala zpracovat znalecký posudek
na pozemky pod komunikacemi a v případě
manželů B. bylo již provedeno geodetické
zaměření se zakreslením skutečné trasy
komunikace. S manžely B. jsem se sešel, situaci
jsme si vyjasnili a předběžně jsme se dohodli na
možném dalším postupu, tj. odkupu.
Bude vhodné odkoupit nejen pozemek pod
vlastní komunikací (pod asfaltem), ale alespoň
metrový pruh kolem z důvodu zimní údržby, či
dalšího rozšíření ev. vedení inženýrských sítí.
Gola: Já beru jako nehoráznost chtít prodat obci
pozemek pod cestou, o kterou se obec dlouhodobě
stará, udržuje ji, odklízí sníh atd. Normálně lidé
cesty obci darují a ta se pak o ně stará.
B.: Cesta byla udělaná bez souhlasu majitele. My
cestu nepotřebujeme.
Cviček: Dary může obec přijímat?
Starosta: Ano. Spousta pozemků nám byla
darována. Obec není plátcem daně darovací.
Panem starostou byla opět zdůrazněna
nutnost vypracovat nový metodický postup
pro oceňování pozemků, který mají vypracovat
společně Finanční a Kontrolní výbor. Postup
musí být jednoznačný a srozumitelný všem.
Občané odcházejí.
29/2017 – Zastupitelstvo obce bere
informace na vědomí, počítá s budoucím
odkoupením pozemků pod komunikacemi
a pověřuje starostu dalším jednáním s majiteli
příslušných pozemků.
Hlasování: 11 : 1 : 0

parc. č. st. 1401, zastavěná plocha, o výměře
1 m 2, který leží pod stavbou limnigrafické
stanice, který je ve vlastnictví obce a je zapsán
na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek pro k. ú. a obec
Kozlovice. Pozemek parc. č. st. 1401, k. ú.
Kozlovice byl nově vyměřen z pozemku parc.
č. 4114/1 geometrickým plánem č. 292596/2016. O záměru prodeje rozhodlo ZO
usnesením č. 11/2017. Záměr byl vyvěšen dne
17. 5. 2017 a svěšen dne 5. 6. 2017. Znaleckým
posudkem č. 3589-185/2017 byla stanovena
cena pozemku na 290 Kč.
30/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 1401 o výměře 1 m2,
k. ú. Kozlovice, nově vzniklého z pozemku
parc. č. 4114/1, který byl vyměřen GP
č. 2925-96/2016, Povodí Odry, s. p., Varenská
3101/49, 701 26 Ostrava za cenu 290 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
kupní smlouvu a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Hlasování: 12 : 0 : 0
10. „Výstavba vodovodu s ukončením na
parcele č. 2701/12, katastrální území
Kozlovice“ – smlouva budoucí
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
pana K. o stanovisko k plánované výstavbě
prodloužení vodovodu a o souhlas s následným
převodem tohoto zkolaudovaného vodovodu
pod správu obce do jejího majetku. Inženýrská
síť – vodovod povede přes obecní pozemky par.
č. 4170, 2696/1 a 2696/7 a bude ukončena na
pozemku parc. č. 2701/12 pana K.. Na stavbu
bylo vydané stavební povolení. Byla předložena
Smlouva o smlouvě budoucí darovací a Darovací
smlouva.
31/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
darovací mezi panem M. K. a obcí Kozlovice
v souvislosti s budoucí realizací projektu
Výstavba vodovodu s ukončením na parcele
č. 2701/12 k. ú. Kozlovice a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Hlasování: 12 : 0 : 0

9. Prodej pozemku Povodí Odry s. p.
Na minulém jednání ZO byla předložena žádost
Povodí Odry s. p. o koupi obecního pozemku
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11. Studie proveditelnosti - Úpravy interiéru
obecního úřadu (rekonstrukce sálu a přilehlých prostorů)
Je zpracována studie proveditelnosti Úpravy
interiéru obecního úřadu Kozlovice. Jedná
se o úpravy vstupní haly, sálu, přísálí,
pekla, bufetu a zasedací místnosti. Studie
obsahuje architektonické řešení (vč. osvětlení)
v návaznosti na novou vzduchotechniku,
akustiku, scénické osvětlení, audio a video.
Pro zlepšení akustiky sálu proběhlo měření
s následným návrhem řešení. Rovněž byla
prověřena statika stropu sálu v návaznosti na
zprávu mykologa. Bude potřeba provést některá
opatření dle jeho návrhu. Rovněž byla prověřena
energetická náročnost po stránce elektro.
Vše směřovalo k tomu, aby realizace proběhla
v příštím roce. Nicméně složitost problematiky
to asi neumožní. Prozatím se usilovně pracuje
a uvidíme, zda úpravy proběhnou v roce 2018
nebo 19.
Finanční náročnost byla odborným odhadem
stanovena na cca 12 mil. Kč. Nutno vzít v úvahu,
že se jedná o rekonstrukci, kde se můžou
vyskytnout nepředvídatelné problémy, proto je
potřeba počítat s rezervou.
Se studií byly seznámeny spolky, které sál
nejčastěji využívají a zároveň pořádají stěžejní
akce – Valašský vojvoda, Valášek, Divadelníci,
náš správce budov a další. S návrhem vyslovili
souhlas. Detailně bude řešit realizační
dokumentace.
32/2017 – Zastupitelstvo obce vyslovuje
s předloženou studií proveditelnosti Úpravy
interiéru obecního úřadu Kozlovice souhlas
a bere na vědomí, že celková finanční
náročnost bude 10 až 15 mil. Kč. Započnou
práce na realizační dokumentaci.
Hlasování: 12 : 0 : 0

2. Co má dělat občan, když se nedovolá pomoci,
tzn. správce sítě nekomunikuje?
Starosta: Zavolat starostovi.
3. Jak dlouho bude čekací doba na opravu?
Starosta: Čekací doba se odvíjí od jednotlivého
problému. Nelze teď paušálně sdělit. Při výměně
(opravě) zařízení je samozřejmě potřeba počkat
na objednání a dodání.
4. Jak bude služba (oprava) zpoplatněna? Je
někde ceník?
Starosta: Ceník prací bude zveřejněn na našem
webu na stránce Kozlovice.Net pod odkazem
na ZHsystems.
5. V jakém vztahu (smluvním, pracovním) je
p. Hrnčárek a Obec Kozlovice?
Starosta: Vztah na základě smlouvy s firmou
ZHsystems.
6. V případě stížností na práci p. Hrnčárka, kam
se má občan obrátit?
Starosta: Na starostu.
7. Kde začíná soukromý prostor připojeného, za
anténou, za routerem?
Starosta: To je technická otázka, kterou na
příštím zasedání ZO zodpoví p. Hrnčárek.
8. Kdy budou zapracovány změny v pravidlech
užívání sítě Kozlovice Net? A bude vyžadováno
jejich dodržování?
Starosta: Pravidla sítě jsou na webu stará.
Omlouvám se – provedeme aktualizaci. Nicméně
v podstatě je nikdo nikdy nedodržoval, a tím
je nám celý provoz velice znesnadňován.
Před mnoha léty jsme „hříšníky“ odpojovali,
ale nebylo to zvládnutelné. Mnohokrát jsem
o chování i o postupu odstraňování poruch psal
ve Zpravodaji či na webu, ale vše se míjí účinkem.
Naše síť Kozlovice.Net je velice složitá
a rozsáhlá. Má cca 700 připojených uživatelů,
přes zhruba 15 připojovacích míst. Rozsah
a způsob provozování naší sítě nemá v ČR
obdoby. Když dnes v TV slyším zprávu, že se
v nějakém městě se uvažuje nebo se zrealizovala
možnost připojení k internetu na úřadě nebo
na autobusové zastávce zdarma – musím se
pousmát. V Kozlovicích už to funguje více
jak 10 let. Samozřejmě to nese spoustu práce
a problémů. Několikrát se naše síť objevila na

12. Diskuze
V diskuzi přečetl pan Gola dotazy občana
ohledně místní sítě internetu:
1. Kam se má občan obrátit v případě poruchy
internetového připojení?
Starosta: Emailem, zavolat na číslo ZHsystems
- p. Hrnčárek.
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Na příští jednání zastupitelstva pozvu
administrátora, aby nám vše odborně vysvětlil
a fundovaně odpověděl na případné dotazy.

„black listu“ a byli jsme kompletně odpojeni od
internetu – šířili jsme navenek viry. Pokusíme se
tedy vytvořit aktualizovaná pravidla a postup, co
si ověřit, než se bude hlásit závada. Stává se i to,
že si někdo při luxování odpojí kabel ze zásuvky
a pak hlásí poruchu.

Ověřovatelé zápisu:
Ludvík Konečný, Mgr. Lukáš Gola

Zápisy ze zasedání rady obce
Zápis č. 8-2017 ze zasedání Rady
Obce Kozlovice ze dne 14. 6. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Tkáč Jiří
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8. Odstoupení od smlouvy o výpůjčce a následném darování – kompostér
9. Smlouva o využití systému zavedeného obcí
o nakládání s komunálním odpadem
10. Oprava Valašské cesty
11. Obecní slavnost Kozlovice 2017
12. Plánovaná oprava sálu a přilehlých prostorů
v budově OÚ

Kontrola usnesení a informace starosty
Dar za včasné přivolání pomoci
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
Schválení rozdělení výsledku hospodaření
do fondů - ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
Reklamní křížovky obce
Opravy Základny – trafostanice, hromosvody
Montáž dopravních zrcadel
Veřejnoprávní smlouva – stavební povolení
na výtah

Zápis č. 10-2017 ze zasedání Rady
Obce Kozlovice ze dne 16. 8. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Odpad omítky ze stropu v MŠ
3. Výběrové řízení na zpracování PD - Úpravy
interiéru obecního úřadu Kozlovice
4. Smlouva se SFŽP – dotace elektromobil
5. Darovací smlouva – Keramická popelnice
6. Nák up nového trak tor u a osobního
automobilu
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
přípojka elektro
8. Souhlas se stavbou na cizím (obecním)
pozemku – vodovodní přípojka
9. Výpůjčka hasiči
10. Povodňový plán obce
11. Oprava Valašské cesty – smlouva o poskytnutí bezúplatného plnění

Zápis č. 9-2017 ze zasedání Rady
Obce Kozlovice ze dne 10. 7. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Hosté: pan Vašenda – bod 11 a 12, 		
Ing. Arch. Cviček – bod 12
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Havarijní stav mostu ev. č. 30c-M9 (most u č.
p. 402 – u pana B. Pustky)
3. Rozpočtové opatření č. 3/2017
4. Výtah OÚ – zrušení výběrového řízení
5. Chodník Horní konec – II. etapa směr Tichá
6. Výpověď nájemní smlouvy – MUDr. Stodůlková (zubní ordinace)
7. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou – paní Bílková (byt č. 3 na č. p. 350)
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Ze života školy
Co se děje ve škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve čtvrtek 31. srpna byla slavnostně starostou obce a ředitelkou školy otevřena nová
přístavba školy. Prostory pro výuku se tak
zvětšily o 5 učeben pro základní a o 2 třídy
pro předškolní vzdělávání. „Den otevřených
dveří“ školy využil velký počet občanů Kozlovic
napříč věkovými kategoriemi – prohlédnout
si mohli celý objekt areálu školy – mimo jiné
v původní části školy fotografie z historie školy
v Kozlovicích, v přístavbě originální kresby
p. Adély Güngör, kterými jsou vyzdobeny
chodby, a samozřejmě všechny učebny školy,
které připravili zaměstnanci školy k zahájení
školního roku.

-

-

Ve školním roce 2017/2018
- navštěvuje základní školu 342 žáků;
- žáci jsou rozděleni do 16 tříd, z toho jsou opět
dvě první třídy po 25 žácích;
- všechny ročníky se učí podle nově upraveného ŠVP ZV Rosnatka;
- žákům 6. – 9. ročníku nabízíme tyto volitelné předměty: můj region, ekologický
seminář, seminář z dějepisu, zeměpisu
a biologie, společenskovědní seminář, technické kreslení, technická praktika, anglická
konverzace a sportovní hry, cvičení z matematiky a čtenářskou gramotnost, které
jsou určeny především pro žáky 9. ročníku
a jsou zaměřeny na přípravu k přijímacím
zkouškám, a předmět etická výchova pro
7. ročník;
- vyučujeme dva nepovinné předměty- náboženství a sborový zpěv;
- už od druhé třídy vyučujeme anglický
jazyk - v tomto ročníku je výuce angličtiny
věnována pouze 1 vyučovací hodina, ve které
se žáci hravou formou seznamují s cizím
jazykem, od 3. ročníku se žáci učí anglický
jazyk 3 hodiny týdně a od 7. ročníku vždy

-

2 vyučovací hodiny týdně ještě druhý cizí
jazyk - v 7. třídě to je ruský a německý jazyk,
v 8. třídě ruský jazyk; v 9. třídě německý
jazyk,
máme opět širokou nabídku volnočasových aktivit - zájmové kroužky sportovní,
keramické, výtvarné, hudební, divadelní,
včelařský, angličtina hrou - aktuální nabídku
kroužků najdete na webových stránkách
školy;
pro žáky 1. – 5. třídy nabízíme sportovní aktivitu zaměřenou na volejbal „Beskyďáček“,
žáci 4. a 5. tříd absolvují 2 lekce dopravní
výchovy (podzim a jaro) na dopravním hřišti
v Příboře,
pro žáky jsou ve školním roce naplánovány kulturně výchovné a vzdělávací akce:
v září ukázka dravých ptáků společnosti
ZAYFERUS, v druhé polovině října pro
žáky 1. a 2. třídy výtvarná dílna „Jak se
kreslí pohádka“ s ilustrátorem, grafikem
a výtvarníkem Jiřím Fixlem, v listopadu pro
žáky 3. – 6. třídy „Besedy s Podolským“ –
režisérem seriálu Krysáci, koncem prosince
hudební vánoční show divadla Slunečnice
z Brna, v březnu pro všechny žáky školy
program „Staré pověsti české“, během
školního roku žáci navštíví vybrané divadelní
představení v Ostravě a na Den dětí pojedou
kina,
školní družina má opět 4 oddělení a má
zapsáno 119 žáků.

A co se dělo v prvních dnech školního roku?
- První dva dny se ve všech třídách uskutečnil
projekt „Hravě spolu zvládnem školu“, který
je zaměřen na aklimatizaci žáků po prázdninách na školní prostředí, vytvoření pravidel
práce ve třídě a bezpečnost pohybu žáků ve
škole.
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prázdniny. Další aktuální informace o dění
ve škole získáte na www.skola.kozlovice.cz .

- Žáci 6. ročníku absolvovali třídenní adaptační kurz
- Na I. stupni byl v prvních dnech školního roku zrealizován projekt „Prázdniny
u vody“, jehož motem byly vzpomínky na

Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Adaptační pobyt žáků 6. tříd, archiv škola

První den ve škole, archiv škola
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Adaptační pobyt žáků 6. tříd
cílené aktivity primární prevence - komunikační
kruhy kolektivů tříd s třídními učiteli, výchovnou
poradkyní a školním metodikem prevence, dále
jsou jeho součástí sociometrické dotazníky,
besedy a přednášky, jež se týkají vztahových
a komunikačních problémů v třídních kolektivech.
Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit
ve třídě a tím i ve škole přátelskou atmosféru
a ovzduší spolupráce mezi dětmi a učiteli - chceme
mít i na druhém stupni žáky, kteří „rádi chodí do
školy“.
Letošní ročník proběhl ve dnech 6.–8. 9. 2017
v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky
a z velké části byl hrazen z dotace Moravskoslezského kraje - v rámci podpory aktivit v oblasti
prevence rizikových projevů chování u dětí
a mládeže na školní rok 2017/2018.

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšit
kvalitu výuky a celkovou atmosféru školního
prostředí na 2. stupni.
Ke splnění tohoto cíle pravidelně realizujeme
projekt, jehož nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ
POBYT určený pro žáky 6. tříd.
Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je
realizován jako třídenní akce, na které jsou děti
v uzavřeném kolektivu, který není rušen okolními
vlivy prostředí.
Přechod žáků z I. stupně na II. stupeň základní
školy způsobuje podle výsledků dotazníkových
šetření ve škole pro žáky velké problémy a velmi
často u nich dochází ke zhoršení prospěchu - na
rozdíl od I. stupně přestávají „rádi chodit do
školy“. Tímto projektem se snažíme ukázat žákům
různé způsoby řešení problémových situací a předcházet tak různým sociálně patologickým jevům.
Projekt má dvě části. Jeho první část „adaptační pobyt žáků 6. ročníku“ se koná mimo budovu
školy, žáci vyjíždějí se svými třídními učiteli,
výchovným poradcem a školním metodikem preventivních aktivit na třídenní pobyt mimo domov.
Druhá část projektu probíhá během celého
školního roku, kdy na adaptační pobyt navazují

Mgr. Jiří Brus,
školní metodik preventivních aktivit

Mateřská škola
Berušky – Pavla Košťálová, Bc. Lenka Eliášová
Nová budova u ZŠ:
Skřítci – Ivana Bražinová
Hříbci – Zuzana Sucháncová, Hana Kusínová
Kuchařka – Hana Lassáková, Marie Cvičková
Školník – Václav Holub, Martin Kahánek
Uklízečka, topič – Lenka Žáková, Věra Juřicová

Mateřskou školu bude navštěvovat v letošním školním roce celkem 107 dětí. Do budovy
MŠ, kde sídlí tři heterogenní třídy dětí ve věku
3-6 let (Motýlci, Sluníčka a Berušky) jich
dochází 65 a 42 dětí 5-7 letých do homogenních
tříd Skřítků a Hříbků v nové budově u ZŠ.
Kdo bude o děti po celý rok pečovat?
Ředitelka školy – Mgr. Hana Ulčáková
Vedoucí učitelka – Bc. Lenka Eliášová
Vedoucí kuchyně – Bc. Monika Klegová
Učitelky
Budova mateřské školy:
Motýlci – Miroslava Jedličková, Mgr. Lenka
Chalupová
Sluníčka – Lucie Halamíčková, Bc. Hana
Juchelková

31. srpna se přestřižením pásky slavnostně
otevřely dvě třídy mateřské školy -třída Skřítků
a Hříbků - v nové budově u základní školy.
Součástí přístavby jsou šatny pro žáky základní
školy a v prvním patře pět tříd. Obě třídy
MŠ budou sloužit ve letošním školním roce
dětem ve věku 5-7 let, pro které je od 1. září
2017 předškolní docházka povinná. Každá
z tříd má svou hernu a třídu, šatnu, sociální
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využívat především zahradu a dopravní hřiště
u budovy mateřské školy, ale i zahrada u ZŠ
bude postupně vybavena tak, abychom dětem
připravili pro jejich venkovní aktivity prostředí
zajímavé, atraktivní a odpovídající jejich věkovým potřebám.

zařízení a společnou přípravnou kuchyňku.
Vybavení tříd, hračky i didaktické pomůcky
jsou cíleny na tuto věkovou skupinu. Součástí
třídy Skřítků je i tzv. pracovna, která je určena
na výtvarné a pracovní činnosti dětí. K pobytu
venku v letošním školním roce budou děti

První dny v MŠ, archiv škola

Naše farnost
Významnou událostí, která v naší farnosti
proběhla na konci června, bylo žehnání nových
varhan. S pomocí Boží se toto veliké dílo podařilo a 25. června k nám přijel pomocný biskup
o. Martin David, aby varhany požehnal. Zároveň

jsme si je mohli prohlédnout a zaposlouchat se
do prvních tónů tohoto „královského nástroje“.

Nové varhany, autor Petr Šlachta

Pouť na Svatý Hostýn ,autor Jiří Dudek

Ještě před prázdninami jsme se setkali společně na farním dni v Měrkovicích. Nechyběla
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opět sportovní utkání, pivo i opečená klobása,
zábava pro děti, klauni a hlavolamy i lidová
muzika.
Na každoroční farní tábor se děti těší snad
už od Vánoc. Také letos tomu nebylo jinak! A tak
druhý prázdninový týden 40 táborníků omladilo
Frýdlant nad Ostravicí.
Ale ani mládež nezahálela a spolu s otcem
Stanislavem vyrazila do Alp.
Dlouholetou tradicí jsou srpnové poutě na
Svatý Hostýn. I tentokrát vyjely za Pannou
Marií Hostýnskou prosit i děkovat tři autobusy
poutníků.
Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnou na webu farnosti (farnostkozlovice.cz).
S novým školním rokem se také znovu rozbíhají páteční mše svaté se zaměřením pro děti.
Jste srdečně zváni!
Jiřina Pindelová

Žehnání nových varhan o. biskupem Martinem
Davidem, autor Petr Šlachta

Kostel Božího Těla v Gutech u Třince
V noci z úterý 1. na středu 2. srpna letošního roku podlehl ničivému požáru vzácný
dřevěný kostel Božího Těla v Gutech u Třince.

O pár dnů později sdělil biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz,
že kostel bude obnoven. Výstavbu kostela
by měla uhradit pojistka,
která ale nepokryje všechny
náklady. Město Třinec proto
vyhlásilo veřejnou sbírku.
Rádi bychom také podpořili obnovu tohoto kostela,
a proto jsme se rozhodli
uspořádat 8. října v 17 hod.
ve farním kostele koncert.
Vstupné je dobrovolné a bude
věnováno na obnovu výše
uvedeného kostela v Gutech.
Srdečně zveme!
Jiří Tesarčík,
vedoucí sboru Cantamus

A tak si tu žijem
(archiv obce)

Děti navštívily náš sběrný dvůr
(archiv obce)

PO

PO

PŘED

(archiv obce)

PŘED

Chodník horní konec

PO

PO

PŘED

(archiv obce)

PŘED

Chodník směr Tichá

Rozloučení s deváťáky
(archiv obce)

Slavnostní otevření přístavby
(archiv obce)

Den obce – sobota
(autor J. Fojtík)

Den obce - sobota (autor J. Fojtík)

Den obce - neděle (autor S. Ulčák)

Den obce - sobota (autor J. Fojtík)

Den obce - neděle (autor S. Ulčák)

Den obce
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Kulturní a sportovní život obce
Mistrovství světa FEI mladých jezdců v reiningu
Ve d n e c h 9. - 1 2 .
srpna se ve švýcarském
Givrins na ranči rodiny
Schumacherových konalo
mistrost ví Evropy FEI
seniorů a mistrovství světa
FEI juniorů a mladých
jezdců ve westernové disciplíně Reining. Zúčastnit
se mohly dvojice, které
splnily kvalifikační kritéria
na závodech CRI 3*. Ty se
konaly v Německu, Itálii,
Franci, Belgii a jedny také
v České republice - v květnu
na Paint horse ranchi
v Kozlovicích. Kritéria
pro účast na mistrovství
Evropy splnili jezdci Lukáš
Brůček a Antonín Solanský
a na mistrovst ví světa
mladých jezdců Brenda
Lesniczáková s 9-letým
valachem Ima Lil Pepto
majitele firmy Paint horse
s. r. o., která v konkurenci
špičkových jezdců z celého
světa včetně USA obsadila
29. místo.
Klára Šalková

Mistrovství světa mladých jezdců ve westernové disciplíně reining.,
autor Klára Šalková

Úspěch kozlovických hasičů na Mistrovství ČR
a Pavel Krpec, za dobrovolné hasiče Lukáš
Tabach v barvách SDH Michálkovice.
Lukáš si z Prahy odváží tři bronzové medaile,
když s týmem uspěl ve štafetě 4x100m s překážkami, požárním útoku a také v konečném pořadí bylo
družstvo Michálkovic na výborném třetím místě.
Mezi profesionálními se kozlovickým hasičům dařilo skvěle. Po úvodní disciplíně výstup

Ve dnech 25. srpna do 27. srpna 2017 se
konalo v Praze 46. Mistrovství ČR v požárním
sportu družstev HZS ČR a společně s ním
64. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska v požárním sportu.
Naši ob e c z de r e pr e z e nt ova l i h ne d
3 závodníci. Za výběr profesionálních hasičů
Moravskoslezského kraje Jan Vyvial nejml.
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V celkovém pořadí, kde se sčítají umístění
z jednotlivých disciplín, s přehledem vyhráli
a obhájili titul již po sedmé v řadě.
Gratulujeme.
Vrcholnou akcí pro hasičskou reprezentaci,
tedy pro Pavla i Honzu, kteří jsou v užším
výběru, je Mistrovství světa v požárním sportu,
které se letos koná na konci září v Turecku.

na cvičnou věž Honza skončil dvanáctý a Pavel
devátý, následoval běh 100m s překážkami.
Honza si v novém osobním rekordu 16,58
s doběhl pro 13. místo. Pavel se umístil druhý
v čase 15,77 s a v následném vyřazovacím běhu
byl třetí.
Po dvou disciplínách, ve kterých družstvo
MSK zvítězilo, probíhala štafeta 4x100m, kde
Pavel byl členem vítězné štafety. Královskou
disciplínou je požární útok, kde po malém
zaváháni profesionálové vybojovali druhé místo.

Božena Krpcová

MČR 2017 Lukáš Tabach 3. zleva, autor neznámý

MČR 2017 - běh 100m s překážkami Pavel Krpec

MČR 2017 Pavel Krpec - 3 zleva

Hasiči Kozlovice
Pro naše občany jsme ve dnech 24.–
26. sr pna uspořádali v areálu hasičské
zbrojnice letní kino. Divákům jsme promítli
tři filmy – Lichožrouti, Anděl Páně 2 a Slavnosti
sněženek.
O týden později jsme zde uspořádali již
44. ročník Pohárové soutěže o putovní pohár
obecního úřadu. Děkujeme všem návštěvníkům
za účast a podporu.

Mladí hasiči zakončili v květnu celoroční hru
Plamen. Naši nejmenší se v celkovém hodnocení
umístili na sedmém místě z 27 družstev. Starší
žáci skončili na šestém místě z 33 družstev.
Zástupce jsme měli také u dorostů – Hana
Chocholatá obsadila páté místo v kategorii starších dorostenek, Martinovi Toflovi se podařilo
probojovat na 4. místo v kategorii středních
dorostů, Jakub Žáček skončil dvanáctý.
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Na závěr bych Vás všechny ráda pozvala na
naše krmášové akce – v sobotu za námi můžete
zavítat na pouťovou diskotéku do sálu obecního úřadu nebo se přijít občerstvit do garáže

hasičské zbrojnice. V pondělí 2. září nebude
chybět tradiční krmášová zábava v restauraci
U Váhy.

Domácí muži na startu pohárové soutěže

Společné foto vítězných týmů, archiv spolku

Za SDH Kozlovice Kateřina Toflová

Valášek informuje
vystoupením na MFF Strážnice 2017. 7. 7.
jsme se účastnili Srazu Lhot a Lehot v sousední Lhotce p. Ondřejníkem a samozřejmě
na konci prázdnin nechyběly naše oblíbené

Nabitá letní sezona, kterou jsme zahájili,
v posledním čísle Zpravodaje zmiňovaným
koncertem k 35. výročí založení 10. 6. 2017
v Kozlov icích, dále pok račovala 2 4. 6.

Tanečnice z přípravky, autor Vlastimil Bjaček

Valášek na Sochovkách ve Lhotce 2017, autor Vlastimil Bjaček

Kllučičí hry, autor Vlastimil Bjaček
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nástrojů, nechť se nám ozvou a přijdou se kdykoli
podívat na zkoušku muzičky. Moc rádi je ve
Valášku přivítáme.
Umění kozlovických muzikantů – nejen
dětských, ale i dospělých – si můžete přijít
poslechnout na Koncert 5 cimbálových muzik
z Kozlovic aneb Aby zmy se dobře měli a písničky
sobě pěli. Unikátní setkání muzikantů všech
generací proběhne v sále OÚ dne 4. 11. 2017
večer. Po koncertě bude následovat beseda
u cimbálu.
Aktuální akce souboru a kontakty na vedoucí
najdete na webových stránkách www.valasek-kozlovice.cz.

Sochovy národopisné slavnosti 26. 8., kde jsme
v hodinovém pořadu představili všechny složky
souboru. 2. 9. Valášek zavítal do Třanovic na
místní Dožínky a 9. 9. jsme nechyběli na Dni
Obce Kozlovice.
Se začátkem školního roku se i ve Valášku
začaly tvořit plány k dalšímu fungování souboru. Dvě tanečnice v tomto roce přestoupí do
dospělého souboru, rovnou 10 dětí z Přípravky
posílilo řady velkého Valášku a proběhl tradiční
nábor nejmenších dětí do Přípravky. V řadách
tanečníků je tedy v tuto chvíli o novou folklorní
krev postaráno, nicméně stále hledáme a zveme
do svých řad i mladé muzikanty a muzikantky.
Děti hrající na flétnu, housle, violoncello, basu,
cimbál nebo jen se zájmem o některý z těchto

Petra Prašivková

Skauti
Prázdninové období bylo v našem oddíle
opět o dvoutýdenním letním stanovém táboře
u Růžďky. Letos jsme se tematicky pohybovali
v Galii s Asterixem a Obelixem. Pro hodně dětí
to byl první tábor vůbec, pro minimálně polovinu
vedoucích zase první tábor ve vedení, kdy si
zažili, jaké je to stát na druhé straně barikády
a dělat na programu pro 30 dětí v přírodě. Ty dva
týdny strávené v lese s táborovým denním řádem
působí na každého jinak. Někdo se soustředí na
výhru etapové hry pro svoji družinu, někdo zas
maká na odborkách a bobřících rozvíjející schopnosti, o které má zájem, někdo se pořád těší na
celotáborové hry jako baseball a středověk, pro
jiné je důležitá příprava na skautské sliby a noční
osamocené hlídky, jiný si bude pamatovat hlavně
přípravu dřeva na topení a nekonečné nošení
vody v barelech, někdo si užívá, že nemusí řešit
zkouškové období, nebo práci a může na chvíli
„vypnout“ a po večerce se prostě dívat do ohně
a poslouchat ticho po večerním rituálu. Každý si
odnáší jiné zážitky, ale všechny vychází z času,
který trávíme na táboře společně, což je asi ta
hlavní hodnota, kterou tyto akce přináší.
Po letošním táboře jsme si s vedoucími
a staršími skauty ještě prodloužili tábor o pár
dní, kdy jsme opravdu odpočívali a řešili některé
závažnější oddílové otázky.

Co s tím ..., autor Bagr

Malujem!, autor Náhodný vedoucí

Nejvyšší hora Rumunska, autor Samospoušť
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Pohoda při grilování, autor Wydrák

Samo se to nepostaví!, autor Delfín

Slibový oheň, autor Dubínek

Transfagarašská magistrála, autor Samospoušť

Koncem července se vydala pětičlenná
skupina roverů čundrovat na pohoří Fagaráš do
Rumunska. Za 6 dní urazili 86 km se stoupáním
přes 7600 m a klesáním 6 300 m v nádherných
horách ve výšce kolem 2000 m. n. m. I přes
skutečnost, že je tohle pohoří údajně nejdeštivější a největrnější v Rumunsku, tak bylo celý
týden azuro a místo promočeného oblečení
skončili se spálenou kůží jak rajčata. Skoro
každodenní koupání v horských plesech,
nádherná příroda, scenérie, propocené trička
a smradlavé ponožky to ale vyrovnaly a všichni
se v pořádku vrátili domů plni parádních
zážitků.

Letos jsme v oddíle řešili zásadní otázky
ve vedení družin a oddíle. Proběhly určité
změny a plánování oddílových činností do
budoucna, mezi které patří taky účast velké
části vedoucích na vzdělávacích kurzech
(čekatelských, vůdcovských a zdravotních),
a xvytvoření nových funkcí pro lepší fungování
oddílu během roku. Doufám, že to povede jen
k lepšímu a společně s celým oddílem Nashuro
budeme i v novém skautském roce dále naplňovat heslo „Buď připraven“.
(Fotky z tábora a jiných akcí najdete na
stránkách oddílu kozlovice.skautifm.cz)
Vojtěch Tkáč - Wydrák
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Sdělení MS Kozlovice k Africkému moru prasat
Povinnost pro MS
1. Z odloveného kusu odebrat vzorek na svalovce
(trichinelózu) a ještě jeden vzorek na AMP.
2. Zjištění polohy GPS místa lovu - souřadnice
napsat do objednávky.
3. Vývrh – provést nejlépe na nepromokavé
plachtě, dát pak do pytle a celý pytel ještě do
jednoho pytle. Celkem tedy vývrh ve dvou
pytlích.
4. Vývrh stáhnout na nepromokavé plachtě
k autu.
5. Zajistit ve spolku jednu tzv. svozovou popelnici, do které se budou vývrhy ukládat pro
odvoz do kafilerie.

Africký mor prasat (AMP) je nebezpečné,
vysoce nakažlivé onemocnění virového původu
postihující domácí i divoká prasata všech plemen
a věkových kategorií. Nákaza se endemicky
vyskytuje především v Africe a jen zřídka
dochází k jejímu vzplanutí i na evropském či
americkém kontinentě.
Africký mor prasat postihuje domácí i divoká
prasata. Za přirozeného hostitele v Africe je
považováno prase savanové, u něhož probíhá
nákaza bez klinických příznaků a slouží pouze
jako nosič infekce. V evropských podmínkách
jsou k viru afrického moru prasat vnímavé
také všechny druhy prasat. Jejich vzájemný
kontakt nebo kontaminace prostředí pak
umožní propuknutí infekce. Velmi často je
nákaza přenesena prostřednictvím syrových
nebo nedostatečně tepelně upravených výrobků
a odpadků obsahujících infikované vepřové
maso.
Účinná vakcína proti africkému moru prasat, na rozdíl od klasického moru prasat, není
dostupná. Léčba neexistuje.
K nejúčinnějším preventivním opatřením
patří důsledná ochrana státního území před
dovozem zvířat, masa a tepelně neošetřených
výrobků z oblastí s výskytem nákazy.

Stáhnout, rozbourat dát do mrazáku.
Deku (škáru) do svozové popelnice. Vzorky
spolu s objednávkami na laboratorní vyšetření
(1x AMP a 1x trichinela) odvézt na Krajskou
veterinární správu pro Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek, Sadová.
V katastru našeho MS Kozlovice a celém
okrese nebyla nákaza u ulovených kusů nalezena. Občané se v dnešní době nemusí přenosu
nákazy na domácí prasata obávat. Zvěřina je
nezávadná.
Za MS Kozlovice Josef Zeman

Den dětí v ZŠ Kozlovice
Dne 22. června 2017 proběhl Den dětí
základní školy v Kozlovicích. Myslivecký
spolek Kozlovice v rámci této akce připravil
pro žáky první až čtvrté třídy na fotbalovém
hřišti za Kovářovým lesem střelnici pro střelbu
ze vzduchových zbraní. Žáci byli rozděleni do
čtyřčlenných družstev. Tři žáci stříleli ze vzduchovek a jeden ze vzduchové pistole. Střelby
proběhly za ideálního slunečného počasí. Na
závěr bylo provedeno vyhodnocení. Všichni
žáci byli odměněni sladkostmi. Akci připravili
zástupci kozlovických myslivců Ing. Petr
Mičulka, Josef Zeman a Milan Adamec.
Za MS Kozlovice Josef Zeman

Den dětí, archiv spolku
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42. ročník fotbalového turnaje Mini Cup v Měrkovicích
Machálek, než nám utekl na další akci, ale i tak
si to určitě užil jako malý Tomík.
Pro děti byl připravený nafukovací hrad
v podobě hasičského auta, jehož děti hojně
využily, a rodičům tak daly prostor na nerušený
fotbalový zážitek, který se v tom našem měrkovickém údolíčku každoročně odehrává.
Organizátoři byli hasiči z Měrkovic za spolupráce obce Kozlovice.
Více na www.merkovice.cz.

1. 7. 2017 se uskutečnil tradiční fotbalový
turnaj Mini Cup tentokrát o vepřovou kýtu pro
vítěze a soudek piva pro čtyři přední příčky.
Turnaje se zúčastnily tradiční týmy, ale i nováčci:
FC Radegast, FC Felčar, Myslík, FC Bučina,
Mniší, HC Demon, Hukvaldy a FC Měrkovice.
Domácím Měrkovicím se moc nedařilo, o to
dříve mohli podpořit odbyt u stánků a nechat
přední příčky hostům. 1. místo patřilo týmu
FC Bučina, 2. Hukvaldy, 3. FC Myslík a 4.
FC Radegast. Slovem opět provázel Tomáš

Radek Zdražil

Mini Cup 2017, autor Radek Zdražil

Třetí ročník kozlovické Traktoriády
stroji!!! A my jsme naopak ukázali, že máme
divákům co ukázat za jakéhokoli počasí a že
nás a ani naše stroje jen tak něco na zadek
neposadí. A co teprve diváci! I když nezbytnou
proprietou se stal deštník či pláštěnka, vytrvali
a povzbuzovali až do samého konce akce.
Po každé akci je mou milou povinností
uvést jména osob, které za Traktoriádou a její

Dobrý den přátelé, kamarádi,
rád se vracím k datu 10. 6. 2017, kdy proběhl
třetí ročník Traktoriády v areálu za Kovářovým
lesem. Počasí moc nepřálo, ale pro závodníka
a oko labužného diváka, a že jich nebylo málo,
podmínky přímo luxusní. Příroda opět ukázala,
že větru, dešti poručit neumíme a že si s námi
dokáže pěkně pohrát. A co teprve s našimi
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organizací stály. Letos nebudu vypisovat všechny,
ale určitě stojí za zmínku a chtěl bych poděkovat
všem, kdo se skrývají za onou budovou s názvem
Hasičárna. Je to spousta žen, dětí a mužů, kteří
dokázali přátelským gestem, milým úsměvem
zpříjemnit náš traktoriádový deštivý den a hlavně
svým aktivním přístupem pro tuto akci mnohé
pomohli zrealizovat. Jsou to lidé, u nichž od slova
k činu není daleko, a já se moc těším na další
spolupráci. Můj dík patří však také dalším osobám: autodopravcům panu Lesniakovi, Slipkovi
a Závodnému a restauraci U Fandy.

A jak se říká - borec na konec. Já bych chtěl
uvést hned dva borce, bez nichž by traktoriáda
nebyla tím, čím byla. V pořadí jednička je
moderátor pan Tomáš Machálek. Jeho nasazení
prostě nemělo chybu. A v pořadí číslo dvě je
samozřejmě náš mírumilovný pan starosta
a jeho kolektiv. Všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu moc
děkuji a těším se na již 4. ročník s datem 16. 6.
2018. Věřím, že to bude zase jízda...
AHOJ, TRAKTORLADA, Kuchař Vladimír

Traktoriáda, autor J. Fojtík

Kozlovjané se nebáli a šli do toho
Přátelé sportovci ze kdejakého koutu ČR se
nemohli dočkat, kdy se v kalendáři objeví datum
1. 9. 2017. Proč? V tento den se obvykle nastupuje do školy, ale
tentokrát to bylo
jinak. Startoval se
8. ročník závodu,
který nese název
B7 ( B e sk yd sk á
sedmička). Je to
jeden z nejtěžších
závodů v ČR dlouhý
asi 90km s nasčítaným převýšením
přes 5000 m.
Tr a s a v e d e
přes sedm vrcholů
Beskyd od Třince
do Frenštátu pod
Radhoštěm.

Po zaznění České hymny ve 22:30 hod. a za
velmi krutých podmínek bylo odstartováno, vždyť
lilo až do soboty.
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Za naši obec se postavili na startovní čáru,
já to nazvu, borci. Za ženy Pustková Anežka,
Tkáčová Jana, Chýlková Radka. Za muže Tobola
Tomáš, Pustka Martin, Pustka Petr, Tabach
Tomáš, Morysák Roman, Tobola Roman, Tobola
Petr, Chýlek Petr, Harabiš Jaroslav, Mališ Ondřej,
Harabiš Roman, Kuchař Vladimír, Šír Martin
(Ostrava). Nebudu vypisovat jejich výsledky,
kdo chce, ať si je najde na internetu na stránkách
www.b7.cz.
Při účasti cca 3 000 závodníků každoročně
nedokončí závod kolem tisícovky. Ale to není tak

důležité, samozřejmě je to o fyzičce, ale hlavně
psychika hraje hlavní roli.
Já za sebe bych chtěl moc poděkovat všem
výše uvedeným za odvahu a doslova statečnost,
že se nebáli vstoupit na startovací čáru a podpořit
tak naši obec.
Děkuji. Vladimír Kuchař

Zároveň vás zvu na horský maraton jednotlivců a dvojic LH24, který startuje v druhé půli
ledna 2018.
Ahoj a Lysé zdar.

Fotbalový klub
V nadcházející sezóně budou mladší a starší
žáci hrát nově krajskou soutěž, kde budou
konfrontováni s týmy z celého regionu. Muži
po minulé neúspěšné sezóně, kdy se "povedlo"
sestoupit do okresního přeboru, budou bojovat
o návrat zpět do krajské I. B. třídy. Věříme, že
nás v tomto boji přijdete podpořit. Rozpisy
jednotlivých utkání můžete najít na internetové
adrese: http://www.fc-kozlovice.cz/.

Fotbalov ý klub v yužil letní přestávku
k regeneraci hrací plochy. Tento projekt
v kombinaci s loňskou instalací automatického
zavlažování přispěl k velkému posunu ve kvalitě
trávníku. Tradiční letní akcí se stal fotbalový
kemp mládeže, který se letos konal již popáté.
Mladé fotbalové naděje, krom jiného, navštívily
v rámci kempu wellness ve Lhotce u Fandy,
kde mohly aktivně relaxovat v místním bazénu
a vířivce, také si zahrát bowling a u toho se
dobře občerstvit.

Za FC Martin Krpec

Regenerace trávníku, archiv klubu
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autor Kateřina Žáčková

HC “Tornádo“ Kozlovice
Vstupujeme do nového ročníku 2017/18 hokejové ligy amatérů v Kopřivnici. Hrajeme třetí sezónu 2. ligu. Po loňském
těsném nepostupu do Play-Off chceme letos zase o krůček výše a uděláme vše pro lepší výsledek. Naše skupina se
oproti loňsku rozšířila o tři týmy a čítá 10 týmů. Odstoupil tým Staříče.
Složení jednotlivých skupin:
1.liga

2.liga

3.liga

BAH

HC BRUINS

HC ROTOR BARTOŠOVICE

HC NEBORY

HC BRUŠPERK

HIGHLANDERS FRENŠTÁT

NETOPÝŘI FM

HC FEŠÁCI

HC INDEPENDENT

PREDATORS KOPŘIVNICE

HC HÁJOV

HC JANOVICE

HC SLIVOVICE KOPŘIVNICE

HC JESTŘÁBI

HC LAHVATORS

YOUNG GUNS KOPŘIVNICE

HC TORNÁDO KOZLOVICE

HC NETOPÝŘI FM - B

HC PALKOVICE

HC STAŘÍ PSI

SDH PETŘVALD

HC TATRA

HC RYBNÍK STARÁ VES

HC WEREWOLVES

HC VEŘOVICE

HC ZÁVIŠICE

Nám se podařilo udržet složení kádru a drobně doplnit o nové hráče, takže je na čem stavět. Sezóna bude dlouhá a
náročná…
Aktuálně máme za sebou úspěšný vstup do nové sezóny. Podařilo se nám vyhrát nad týmem Jestřábů z Mošnova 6 :
4. Myslím, že jsme podali slibný výkon, na který budeme chtít navázat v dalších utkáních. Budeme rádi, když nás
přijedete povzbudit.
Petr Němec
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NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Do našeho týmu „ZD Javorník a. s.“ hledáme kandidáta na pozici:
Opravář zemědělských strojů a techniky, traktorista
Požadujeme:
• vyučení v oboru opravář zemědělských stojů,
automechanik, autoelektrikář nebo jiném příbuzném
oboru,
• ŘP skupin B, T,

• praxe v řízení, opravách zemědělské a nákladní
techniky vítána,
• strojní, svářečský průkaz (výhodou),
• flexibilita, komunikativnost, samostatná pečlivá práce.

Kontakt:
• e-mail: petra.bordovska@renofarmy.cz
• tel.: 723/143 945, 737/245 837

Hledáte prostory pro domácí oslavy či školení?
Můžete si pronajmout nově zrekonstruované prostory v bývalé
škole v Měrkovicích (č. p. 719).
Z místnosti bývalé třídy je místnost společenská – vybavená
TV, kuchyňskou linkou (varná deska, trouba), lednicí, nádobím a
potřebným nábytkem pro 36 osob. Vytápění je prostřednictvím
teplovzdušného krbu. Součástí objektu je sociální zařízení a dvě
velké šatny se sprchami. Naproti budovy je hřiště. Rovněž je zde
možné zaparkovat.
Správcem areálu je paní Stanislava Hlisnikovská – tel.: 603 208 350, se
kterou vyřídíte vše potřebné.
Pronajímatel (vlastník) – Obec Kozlovice – tel.: 602 264 153

Cena pronájmu 1.500 Kč (za akci, za 24 hodin).
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