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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme v polovině roku a já Vás chci opět informovat o dění v obci. Informací je tolik, že ani při
nejlepší vůli nepostihne Zpravodaj zdaleka všechny. Proto Vás opět žádám, aby kdo může, sledoval
naše webové stránky www.kozlovice.cz (ev. facebook), kde je informací mnohem víc a především
jsou v reálném čase.
Práce a práce.
Stav hlavních akcí, které jsme si pro tento rok naplánovali:
- dokončení obnovy vodovodu na Malé Straně po benzínovou pumpu
- celoplošná oprava místní komunikace Malá Strana, směr dolní konec

hotovo
dokončuje se

Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – září 2015.

Obecního úřadu v Kozlovicích

-

stavební úpravy hygienického zařízení
a společných prostor v MŠ			
práce se zahájí 29. 6.
řešení dopravní situace před školou
(radary, dopravní značení)			
hotovo
dokončení dětského dopravního hřiště		
hotovo
rekonstrukce autobusové zastávky Kozlovice Jednota
(na horním konci)				probíhá
rekonstrukce kanceláří a I.NP na obecním úřadě
hotovo
nákup nákladního automobilu a dalších
kompostérů pro občany				
probíhá výběrové řízení
dokončení realizační projektové dokumentace
na přístavbu školy				hotovo
dokončení projektové dokumentace chodníků
na horním konci				
požádáno o stavební povolení
dotace na provoz bezplatné MHD 			
byla schválena
dotace spolkům a financování kulturních akcí
byly schváleny
kompostéry pro občany (170 ks)			
na základě losování přiděleny
doplnění židlí ve smuteční obřadní síni		
hotovo

Co snad ještě letos zvládneme:
- opravu dešťové kanalizace v prostoru bytovek
za restaurací U Váhy				
- oprava splaškové kanalizace a odvodnění základů
v budově MŠ 					
- oprava místní komunikace „Drážky“		
- oplocení pozemku sběrného dvora			

první na řadě
o prázdninách
tvoří se zadávací dokumentace
máme povolení

A mnoho, mnoho dalších „drobností“ …
Obecní vodovod
V pr vních letošních skutečně teplých
dnech jste někteří z Vás mohli pozorovat
snížení tlaku vody našeho vodovodu. Není
to nedostatkem vody ani poruchami, ale tím,
že se všichni najednou rozhodnou napouštět
své bazény a začnou zalévat své milované
zahrádky. Požadavek na množství vody je
v té době tak enormní, že ho hlavním řádem

prostě nedodáme. Na tyto extrémy se řády
nedimenzují. Pro zpestření můžu uvést, že tato
situace v „době minulé“ nastávala tak týden
před Vánocemi, kdy do Kozlovic dorazili kapři
na štědrovečerní stůl a všichni zase najednou
napouštěli vany. V té době byla situace horší,
protože jsme neměli přivaděč vody a voda občas
pochyběla.

Odpadové hospodářství
Firma AVE, která pro obec odváží a likviduje
komunální a objemný odpad nám dala výpověď
(k 30.9.). V současné době proto probíhá
výběrové řízení na nového dodavatele této
služby. Uvidíme, kdo podá nejlepší nabídku.
Budeme Vás informovat.
A když už jsem u těch odpadů, musím
zmínit několik myšlenek. Děkuji všem, kteří
odpad poctivě třídí a dbají všech pokynů

a rad. Takových je už asi většina, ale najdou se
i takoví, kteří to – snad úmyslně – kazí. Vše, co
nevytřídíme, odvezeme na skládku, kde to velice
draze zaplatíme. A ceny stále stoupají.
Pořád dochází k tomu, že už vytříděný
odpad je ukládán jinde než patří. V kontejneru
na plasty najdeme například sklo. Proč?
Ve sběrném dvoře je každý velkoobjemový
kontejner opatřen popisem s uvedením co a jak.
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Nepomáhá. Nevím, zda je to tím, že neumíme
číst (což bych pochyboval), nebo schválně.
Někdy je to skutečně k zlosti. Žádáme proto
všechny, aby dbali na dodržování pravidel
a třídili do správných kontejnerů, a totéž činili,
když přivezou odpad na sběrný dvůr. Děkujeme.

Dále důrazně upozor ňuji všechny
„rozebírače a opraváře aut“, že odpady z této
činnosti nejsou odpadem domovním a jejich
likvidace není obsažena v poplatku, který se
obci platí. V podstatě se jedná o přestupek, který
budeme nuceni postihovat.

Bezpečnost nadevše
Občas se mi na stole objeví žádost, že je
potřeba vybudovat přechod pro chodce „někde“
v prostoru mezi autobusovou zastávkou
Kozlovice střed a AZ u Váhy. Nutno podotknout,
že si místo přechodu představuje každý někde
jinde. Když pomineme to, že přechod je
z hlediska nehodovosti docela nebezpečná věc
(hlavně díku tomu, že tu kdysi začaly sdělovací
prostředky šířit mylnou informaci o absolutní
přednosti chodců), tak ve jmenovaném úseku
skutečně není místo, kde lze přechod smysluplně
umístit. Tam, kde by z hlediska norem možná
vyšel (rozhledové trojúhelníky), je z hlediska
funkčnosti naprosto nesmyslný a nikdo by ho
nepoužíval. To už vůbec nehovořím o velice
přísných požadavcích, kdy přechod nesmí být
vkuse delší než 6 m – proto jestli si všímáte, staví
se uprostřed vozovek ostrůvky. Kdybychom
takový ostrůvek postavili, zase nám nevyjde
požadovaná šířka jízdního pruhu silnice. Toto
nejsou rozumy moje, ale odborníků, kteří mají
tuto problematiku na starosti a tyto úpravy
schvalují – dopravní policie a odbor dopravy

magistrátu. Ve spolupráci s nimi bylo navrženo
(a příslušnými orgány schváleno) řešení ve
smyslu maximum možného – co nejlépe
informovat řidiče o nebezpečí velkého pohybu
dětí a dalších chodců v daném úseku. Byly
instalovány dva inteligentní měřiče rychlosti,
přemístěny dopravní značky a doplněny nové
značky vodorovné.
Ale k čemu nám dopravní značení a všechna
ta práce, když ani mnoho z nás kozlovjanů
bezpečnou r ychlost nedodržuje. K čemu
spílání o ohrožení našich dětí, když jsem viděl
(a ne jednou) stát auto v zákazu zastavení před
večerkou U Drobka, a v autě malé děti bez
dozoru. Proč, když rodič přiveze dítě před školu,
nechá ho vystoupit z auta do silnice? Tam už jde
skutečně o život! Proč se alespoň nesnažíme
dodržovat značku zóna 30 km, která je na všech
místních komunikacích? A opět je to v mnoha
případech ráno, když spěcháme s dítětem do
školy – školky a kolem chodí další děti pěšky.
Moc prosím – pokusme se to napravit.

Ohleduplnost a tolerance
Začínají prázdniny, což je mimo jiné čas
grilování a jiných venkovních radovánek, které
se mnohdy protáhnou do pozdních večerních
hodin. Během celého roku jsou snad jen tři
nebo čtyři akce, které jsou trochu hlučnější.
Jedná se o koncerty nebo zábavy, kde bývá
velká návštěvnost a jsou to akce žádané.
Je dobré se jednou za čas sejít, poklábosit
a společně se pobavit. Samozřejmě, že ne
každý se akcí účastní a ne každý tomu fandí.
Domnívám se ovšem, že při troše dobré vůle
se to dá tolerovat. Nechci se dožít doby,
kdy budou tyto zábavy probíhat virtuálně
prostřednictvím počítače a my budeme sedět

doma a „civět“ na monitor. Pak bude na vesnici
absolutní klid.
Daleko více je akcí domácích, ale i tady při
troše ohleduplnosti to jde. Vzpomeňte si na
tato slova, až po půlnoci vyrazíte do ulic nebo
začnete odpalovat ohňostroj, že tu jsou Vaši
sousedé a spoluobčané, kteří „třeba“ chtějí
klidně spát. Děkuji.
Hezké prázdniny, krásnou dovolenou
a především šťastný návrat domů – do našich
Kozlovic a Měrkovic.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci dubnu až červnu oslavili:
pan Stanislav Kahánek 80 let
paní Anna Hanzelková 80 let
pan Jiří Zátopek
80 let
paní Olga Pustková
80 let
paní Ludmila Červenková80 let
pan Břetislav Červenka 80 let
pan Alois Tobola
81 let
pan Stanislav Kocián 81 let
paní Miroslava Jalůvková82 let
paní Anežka Fojtíková 82 let
paní Františka Krpcová 82 let
paní Ludmila Lichnovská83 let

paní Ludmila Jurková 83 let
paní Anežka Závodná 83 let
paní Božena Červenková84 let
paní Imelda Prašivková 84 let
paní Ludmila Žvátorová 84 let
paní Jarmila Adamčíková84 let
paní Marie Pustková
85 let
pan Alois Nedvěd
85 let
paní Ludmila Laníková 85 let
paní Jiřina Boráková
86 let
paní Marie Konečná
86 let
paní Marie Krpcová
86 let

paní Anežka Kahánková 87 let
paní Anna Juřicová
87 let
paní Antonie Valentová 88 let
paní Božena Smržová 89 let
pan Rudolf Pustka
90 let
paní Anežka Krpcová 95 let

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

V měsíci březnu až květnu zemřeli:
ve věku 54 let pan Josef Bužek
ve věku 56 let pan Jan Kahánek
ve věku 84 let pan Bohumír Zeman
ve věku 92 let paní Vlasta Vyvialová
ve věku 88 let paní Marie Kociánová
ve věku 66 let pan Oldřich Pustka
ve věku 75 let paní Marie Němcová
ve věku 72 let paní Božena Štefková

ve věku 89 let paní Marie Vyvialová
ve věku 95 let pan Oldřich Tkáč

Rodinám vyslovujeme
hlubokou soustrast.
OÚ – Pustková

Od března do května se naše obec rozrostla o tyto nové občánky:
Anastázie Strakošová
Oskar Machetanz

Ema Kvašňovská
Tereza Krpcová

Sofie Chýlková
Justýna Veselá

Matěj Šrubař
Antonín Prašivka

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

Vítání občánků
Ulčáková, ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice,
a předala slovo také starostovi obce panu Ing.
Miroslavu Toflovi. Následoval zápis do pamětní
knihy a předání dárků. Rodiče si převzali od
obce finanční dar 3000 Kč, polštářek, pamětní
knížečku a kytičku. Od kolektivu Lékárny
Kozlovice obdrželi pěkný dárkový balíček.
Slavnostní akce byla zakončena malým
občerstvením.
OÚ - Pustková

Letošní slavnostní vítání občánků se
uskutečnilo v pátek 15. května v sále Obecního
úřadu Kozlovice. K uvítání mezi nejmladší
občánky bylo pozváno 5 chlapců a 9 děvčátek
narozených od loňského listopadu do března
tohoto roku. Obřadu se kromě oslovených
rodičů zúčastnili i další rodinní příslušníci.
Slavnost byla zahájena v ystoupením
dětského souboru Valášek za doprovodu malé
muzičky. Proslov přednesla paní Mgr. Hana
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Dotace obce na rok 2015
Obec každoročně v ypisovala dotační
program na podporu spolkové činnosti.
Provedla to tak i letos, ale v průběhu vyhlášení
došlo ke změně zákona č. 250/2000 Sb., ve
znění zákona č. 24/2015 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Program byl
proto zrušen (nevyhovoval nové úpravě) a byl
nahrazen možností podání individuálních
žádostí, kde účel stanovuje žadatel a o dotaci
může požádat kdokoliv. Na poskytnutí dotace
samozřejmě nemá žadatel právní nárok.
Více informací o dotacích si přečtěte v bodě
5 zápisu z jednání zastupitelstva, který je otištěn
v tomto Zpravodaji. Zároveň tam najdete
schválené dotace nad 50 tis. Kč, které musí
schvalovat zastupitelstvo.
Dotace do 50 tis. Kč schvaluje rada obce.
Byly schváleny všechny žádosti v plné výši:

soustředění, natáčení CD v Českém rozhlase
Ostrava, zhotovení propagačního materiálu,
zhotovení krojů včetně obuvi, zhotovení triček
s logem Valášek, zájezd pro děti na folklórní
festival, oprava hudebních nástrojů, pojištění
dětí – odpovědnost za škodu na věcech a zdraví
včetně úrazů.
Výše schválené dotace: 50 000,- Kč
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda
Účel užití dotace:
Náklady spojené s účastí souboru na Mezinárodním festivalu – Cheonan World Dance
Festival 2015 – Cheonan city – Republic of
Korea. Náklady na letenky, dopravu, přepravu
hudebních nástrojů, pojištění, foto, video,
údržba, pořízení a obnova krojových součástí
a hudebních nástrojů.
Výše schválené dotace: 50 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Měrkovice
Účel užití dotace:
Pořádání 40. ročníku fotbalového turnaje Mini
Cup 2015 a doprovodný program. Dotace bude
využita k zakoupení pohárů a věcných cen
pro fotbalové týmy, zajištění doprovodného
kulturního programu, ozvučení v průběhu
dne, na zajištění hudební produkce po skončení
turnaje.
Výše schválené dotace: 20 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Kozlov ice
Účel užití dotace:
Dospělí: Zajištění činnosti a údržba majetku
ve vlast nic t v í sp ol k u SDH Koz lov ic e.
Mládež: Zajištění činnosti mladých hasičů
spolku SDH Kozlovice.
Výše schválené dotace - dospělí: 25 000,- Kč
Výše schválené dotace - mládež: 25 000,- Kč
Výše schválené dotace celkem: 50 000,- Kč

Sport pro všechny – Kozlovice, o.s.
Účel užití dotace:
Činnost tanečního oddílu JUNIOR - jarní
soustředění, taneční přehlídka podzim 2015,
rek vizity, kostýmy, školení instruktorů,
doplnění cvičebního nářadí a hudby.
Výše schválené dotace: 36 000,- Kč

Hokejový klub Kozlovice
Účel užití dotace:
Pronájem ledové plochy na ZS v Kopřivnici
a pro přípravu a zajištění hraní městské
hokejové ligy, včetně hrazení rozhodčích.
Výše schválené dotace: 20 000,- Kč
FBC Kozlovice (florbal)
Účel užití dotace:
Na činnost klubu.
Výše schválené dotace: 30 000,- Kč

Myslivecké sdružení Kozlovice
Účel užití dotace:
Nákup medikamentů, krmiva pro zimní přikrmování, oprava a údržba mysliveckého zařízení.
Výše schválené dotace: 10 000,- Kč

Český svaz včelařů, o. s., Základní organizace
Kozlovice
Účel užití dotace:
Dokončení hrubé stavby objektu skladových
prostor chovatelských potřeb a zázemí dětského

DFS Valášek, z. s.,
Účel užití dotace:
Koncer t cimbálov ých muzik, čt y řdenní
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Slavík Moravia
Účel užití dotace:
Výroba nebo nákup úložných prostor pro
notový materiál, hudební nástroje. Opravy,
údržba a zajištění provozu stávajícího majetku
– tiskárny, PC, hudební nástroje, zvuková
aparatura a její příslušenství. Přednášky
pro veřejnost. Nákup notového materiálu,
hudebních nástrojů.
Výše schválené dotace: 14 500,- Kč

včelařského kroužku (úprava vnitřních prostor
stavby a její zastřešení). Terénní a zahradní
úpravy areálu. Doplnění vybavení pro včelařský
kroužek.
Výše schválené dotace: 50 000,- Kč
Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s.
Účel užití dotace:
Náklady na energie klubovny. Údržba, opravy
stávajícího majetku a klubovny oddílu.
Pořízení nového majetku včetně táborového
vybavení.
Výše schválené dotace: 26 250,- Kč

Divadelní společnost Kozlovice
Účel užití dotace:
Příprava nové hry Postel pro anděla. Pořízení
kulis, kostýmů, nářadí, světel a technického
zázemí pro osvětlovače a zvukaře.
Výše schválené dotace: 20 000,- Kč

ZKO Kozlovice
Účel užití dotace:
Na údržbu zeleně a budovy areálu a činnost
klubu včetně provozních nákladů.
Výše schválené dotace: 10 000,- Kč

Paint Western Riding Club Kozlovice
Kozlovice 928, 739 47
IČ: 66739446
Účel užití dotace:
Nákup cen pro umístěné Mistrovství ČR WRC
dospělých – poháry, stužky, deky, šerpy.
Výše schválené dotace: 30 000,- Kč

Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Kozlovice
Účel užití dotace:
Spolufinancování Dětského dne 2015 v Kozlovicích.
Výše schválené dotace: 30 000,- Kč

Starosta obce

Kompostéry rozdány
V minulém čísle zpravodaje jste byli informování o možnosti přidělení kompostérů do
Vašich domácností. Do požadovaného termínu
doručení se nám sešlo 335 žádostí. Kompostérů
jsme dostali přiděleno zatím pouze 170, proto
jsme přistoupili k losování. Losování provedly
děti ve škole pod dohledem kamery. Celý
záznam losování byl zveřejněn na našich internetových stránkách. Následně byl zveřejněn
i jmenný seznam vylosovaných.
Dva kompostér y byly přiděleny škole
a školce a u zbylých 168 vylosovaných jsme
zjišťovali, zda nemají vůči obci dluh na vodném,
stočném, poplatcích, nájmech, apod…a jestli
jsou, pokud je to technicky možné, napojeni na
splaškovou kanalizaci.
Po této kontrole jsme bohužel museli
vyřadit ze seznamu vylosovaných 6 žadatelů
a 6 nových dolosovat.

Losování kompostérů, foto archiv školy
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Věříme, že občané jsou a budou s kompostéry spokojení a plně je využijí. V rámci druhé
žádosti o dotaci jsme byli opět úspěšní, tak snad
se dostane na všechny zbylé žadatele.
Žádosti přijímáme stále. Můžete je vyplnit
i přímo na OÚ (kancelář č. 1).

Výdej kompostérů probíhal po podpisu
Smluv a výpůjčce a následném darování dva
dny na Základně na horním konci. Spokojení
občané si kompostéry rozebrali i s instrukcemi,
jak je sestavit, a co do nich patří. Podpisem
smlouvy se zavázali, že kompostéry budou
užívat na svém pozemku v katastru obce, budou
ho udržovat funkční a použitelný, umožní
obci kontrolu užívání. Po pěti letech přechází
kompostér darem z obce na uživatele.

OÚ-Tobolová

Informace z knihovny
Již se stalo tradicí naší knihovny Pasování
prvňáčků na čtenáře knihovny. Nejinak tomu
bylo i letos v červnu, kdy po čtenářském
vystoupení dětí před rodiči a hosty, byli panem
starostou pasování na čtenáře. Pasovány byly
děti obou 1. tříd. Paní učitelky děti hezky
připravily na start do 2. třídy a za to jim patřilo
poděkování přítomných bouřlivým potleskem.
Děti dostaly čtenářský průkaz a registraci do
knihovny zdarma na 1 rok, diplom Čtenáře
knihovny, drobné dárky a pohoštění - to vše
věnoval obecní úřad.

Pasování čtenářů, foto archiv školy

Prázdninový provoz v knihovně
V době letních prázdnin bude knihovna uzavřena
od 24. 6. 2015 do 31. 7. 2015 / čerpání dovolené /. Od 4. 8. 2015 opět běžný provoz.
Přeji všem hezké prázdniny strávené ve společnosti knihy.
Holubová Danuše, knihovnice

Připravované kulturní, sportovní a společenské akce
06. 07. 2015 - 10. 07.2015 Tábor na ranči v Kozlovicích
18. 07. 2015 - 19. 07. 2015 Ranč - kvalifikace ČJF
31. 07. 2015 - Letní večer s TRIFIDEM
01. 08.2015 - 02. 08. 2015 Ranč - Kozlovice CupIII.
10. 08. 2015- 14. 08. 2015 Tábor na ranči v Kozlovicích
17. 08. 2015 - 21. 08. 2015 Tábor na ranči v Kozlovicích
29. 08. 2015 - 100. výročí výuky v Měrkovicích
12. 09. 2015 - Obecní slavnost - Kozlovice 2015
18. 09. 2015 - Divadlo Pavla Trávníčka - Otylka
19. 09. 2015- 20. 09. 2015 - Ranč - Mistrovství ČR WRC dospělých
04. 10.2015 - Krmáš
7
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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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Národopisná výstava českoslovanská v Praze, 1895
Konala se v Královské oboře na výstavišti
v Praze a měla za cíl předvést život českého
a slovanského lidu. Předcházely jí tři léta
přípravných prací v jednotlivých regionech,
170 krajinských výstav a početné národopisné
slavnosti. Zahájení bylo 15. května 1895,
kdy se konala pouť věnovaná památce Jana
Nepomuckého. Slavnost uvedl Svatováclavský
chorál a úvodní slovo pronesl hrabě Vladimír
Lažanský. Ukončení výstavy se konalo 31. října
1895.
Centrem zájmu návštěvníků se stala výstavní
dědina se stavbami z některých národopisných
oblastí. Nejcennější byly stavby okopírované
přímo z terénu, postavené místními řemeslníky.
Výstava krojů se uskutečnila v Národopisném
paláci a konečné slovo pro její prezentaci měli
regionální sběratelé. Převážně se prezentovaly
jednotlivé, bohatě vyšívané kusy oblečení, spíše
ženské než mužské, byly zde nainstalovány
skupiny figurín. Patřila sem například svatba
z jihočeských Blat, chodské přástky, plzeňské
námluvy, manželé z Troubska, valašská izba.
Valašské oddělení patřilo k těm nejlepším.
Na NVČ v Praze vystoupili také kozlovičtí
tanečníci s Válkovou cimbálovou muzikou
z Kunčic pod Ondřejníkem. Velký podíl na

úspěchu měl hudební skladatel Leoš Janáček,
rodák z Hukvald (1854-1928), který si jako
jeden z odborných garantů vybral naše předky
společně se Vsetínem k reprezentaci Valašska.
I jeho potěšila chvála od samotného hraběte
Lažanského. Z pořadu Moravských lidových
slavností ve dnech 15. – 18. 8. 1895 se dochoval
program.
15. 8. 1895 – 17.00 hod. – Moravská lidová
slavnost (aréna) – písně a tance valašské
z Kozlovic. Pochod: Sem, sem tuze rád, píseň:
Okolo humen, tance: Mazur, Kovářík, Kovář,
Požehnaný, Komár, písně: Ach, můj tatíčku,
Ten hukvaldský zámeček tance: Troják, Kyjový,
Kolo, Dýmák.
18. 8. 1895 o 5. hodině odpolední – Lidové
slavnosti v aréně – písně a tance valašské
z Kozlovic. Pochod: Koně mé, píseň Teče voda,
tance: Zeman, Trnka, Zahradník, Hodinář,
písně: Ach, prší, prší, Ach, Bože, Bože, Ležel
jsem Samson, tance: Kalamajka, Trnka, Kohut,
Opice. A závěrečný průvod.
Národopisná výstava českoslovanská měla
v tehdejší době neobyčejný význam pro české
národní uvědomění.
Více na: www.valasskyvojvoda.cz

Cimbálovka - tanečníci - Praha 1895, foto archiv souboru
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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
- 29. 6. začne stavba „Stavební úpravy hygienického zařízení a společných prostor MŠ
Kozlovice“ (dodavatel na základě výběrového
řízení Beskydská stavební a.s.).
- Připravují se podklady pro vypsání výběrového řízení na opravu místní komunikace
„Drážky“.
- Bylo vypsáno výběrové řízení na podlimitní
veřejnou zakázku - Likvidace komunálního
a objemného odpadu – Kozlovice. Stávající
firma podala výpověď.
- Byly schváleny dotace spolkům do výše 50 tis. Kč.
19/2015 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Zápis č. 2-2015 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 11. 6. 2015
v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Omluven: 2 členové (Mgr. Lukáš Gola, Ing. arch.
Václav Cviček - nemoc)
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
Starosta podal následující informace.
- Je dokončena realizační PD na akci Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice. Projekční
rozpočet činí cca 33 mil. Kč (vč. DPH). Neobsahuje potřebné přeložky (nn a telefon). Co se
týká financí, stále nic nového.
- Obec byla úspěšná s žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – oblast
podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady
za účelem pořízení nákladního automobilu
a kompostérů. Ke schválení došlo velmi
pozdě – budou obrovské problémy, aby
vybraný dodavatel splnil termín potřebné
dodávky. Problém je především u nákladního
automobilu.
- Byly dokončeny práce na rekonstrukci
kanceláří, chodby a schodiště OÚ (převážnou
většinu prací provedli naši pracovníci).
- Probíhá realizace celoplošné opravy místních
komunikací směr dolní konec po ukončené
rekonstrukci a obnově vodovodu. Práce na
vodovodu provedli kompletně naši zaměstnanci.
- Probíhá rekonstrukce autobusové zastávky
Kozlovice Jednota. AZ byla v havarijním stavu.
Opravu provedou zaměstnanci obce.
- Byly dokončeny práce na dětském dopravním
hřišti u MŠ. Převážně provedeno našimi
zaměstnanci.
- Pro zvýšení bezpečnosti se realizuje dopravní
značení před školou.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Zastupitelstvu obce byl předložen zápis
Kontrolního výboru č. 2-2015.
20/2015 – Zastupitelstvo obce bere předložený zápis na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
2.2 Finanční výbor
Zastupitelstvu obce byl předložen zápis
Finančního výboru č. 2-2015. Finanční výbor se
sešel dne 8. 6. 2015 na svém druhém zasedání.
Jediným bodem jednání bylo přezkoumání závěrečného účtu obce za rok 2014. FV doporučuje
závěrečný účet obce ke schválení.
21/2015 – Zastupitelstvo obce bere předložený zápis na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
3. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za
rok 2014
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce
za rok 2014 zveřejněn na úřední desce Obecního
úřadu Kozlovice a rovněž způsobem umož10
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hospodářství – dojde k těžbě (navýšení příjmů
z prodeje dřeva).
Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
24/2015 - Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovými změnami č. 2 v celkové výši
3.577.600,- Kč, dle přiloženého návrhu, který
je přílohou zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0

ňujícím 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. Při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly vzneseny žádné dotazy.
22/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Kozlovice a souhlasí s
celoročním hospodařením obce za rok 2014,
a to bez výhrad.
Hlasování: 13 : 0 : 0

5. Schválení individuálních dotací pro rok
2015
Zastupitelstvu byly předloženy tři žádosti
o individuální dotaci z rozpočtu obce (nad
50 000,- Kč).
Žádosti podali TJ Sokol Kozlovice, FC Kozlovice – fotbalový klub a Kamil Pustka - podnikatel.
V prvních dvou případech se jedná o dotaci na
činnost spolků.
V případě pana Pustky se jedná o dotaci na
dofinancování veřejně přístupného kurtu pro
plážový volejbal. Tento záměr probíralo zastupitelstvo na svém minulém zasedání (viz zápis
zastupitelstva1-2015).
Obec dlouhodobě a úspěšně podporuje sportovní a kulturní aktivity v obci.
Obec vybudovala mimo jiné několik sportovišť (SRC Kozlovice – velká tělocvična, malá
tělocvična, herna stolního tenisu, relaxační
sál, venkovní víceúčelové hřiště s umělým
a asfaltovým povrchem, hřiště na Měrkovicích).
Všechna tato sportoviště jsou plně využívána.
Na základě besed s vedoucími jednotlivých
spolků a občany vyplývá požadavek na další
sportovní zařízení – beach volejbalové hřiště,
lezecká stěna, posilovna (fitnes), … Obec
nemá k dispozici vhodné prostory, ani volné
prostředky (finančně náročná plánovaná
přístavba ZŠ). Rovněž provozování takovýchto zařízení vyžaduje další nemalé náklady
a problémy.
Pro obec bude nanejvýš výhodné podpořit
aktivity soukromých subjektů, např. formou
dotací, a dosáhnout tak požadovaných cílů
a uspokojení požadavků občanů.
Jako první v řadě může být podpora záměru
výstavby „Kurtu pro plážový volejbal“. Poskytnutí dotace je přesně v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, §2, kde se
říká, že:

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 2014.
- Komentář k výsledku finančních kontrol dle
zákona č. 320/2001 Sb., za rok 2014.
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu
s vyhl. č. 270/2010 Sb., k 31. 12. 2014.
23/2015 - 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: 13 : 0 : 0
4. Kontrola rozpočtu – rozpočtové změny
Podklady o plnění rozpočtu za prvních
5 měsíců byly zaslány zastupitelům, plnění je
dle schváleného předpokladu.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh
rozpočtových změn v souvislosti se schválenou
dotací z Operačního programu Životní prostředí
– oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání
s odpady za účelem pořízení nákladního automobilu a kompostérů. Další změna se týká lesního
11
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m) hospodárností takové použití veřejných
prostředků k zajištění stanovených úkolů s co
nejnižším vynaložením těchto prostředků,
a to při dodržení odpovídající kvality plněných
úkolů,
n) efektivností takové použití veřejných
prostředků, kterým se dosáhne nejvýše
možného rozsahu, kvality a přínosu plněných
úkolů ve srovnání s objemem prostředků
vynaložených na jejich plnění,
o) účelností takové použití veřejných
prostředků, které zajistí optimální míru
dosažení cílů při plnění stanovených
úkolů.

Dotace bude použita na přípravu a výlohy
spojené s realizací 27. ročníku mezinárodního
závodu žáků ve skoku na lyžích „Kozlovice Open
2015“, který proběhne 20. 6. 2015 na Táboře,
a na pokrytí částí nákladu na nákup sportovního
vybavení, potřeb, výcvikové tábory, domácí
i mezinárodní soutěže (doprava, ubytování,
vosky, lyže).
Oddíl volejbalu
Dospělí: 30 000,- Kč
Dotace bude použita na pokrytí části nákladů,
které jsou spojeny s účastí družstev dospělých
v mistrovských soutěžích a na turnajích pořádaných pod záštitou okresních, resp. krajských
volejbalových svazů v průběhu roku 2015. Jedná
se o náklady vynaložené na pořízení sportovních
úborů hráčů, materiálního zabezpečení (míče,
síť, tréninkové pomůcky) a poplatky spojené
s účastí v soutěžích (platby rozhodčím, licenční
poplatky).
Mládež: 20 000,- Kč
Dotace bude použita na úhradu materiálního
zabezpečení dlouhodobých soutěží a účasti na
turnajích mládeže – sportovní úbory, tréninkové
pomůcky, registrace, cestovné startovné, míče.
Výše schválené dotace TJ Sokol Kozlovice
celkem: 130 000,- Kč.

Pro širokou veřejnost bude zajištěno hřiště
pro plážový volejbal, kdy obec poskytne dotaci
ve výši jen 50% (maximálně však 125 tis. Kč)
a nebude zatížena výstavbou ani následným
provozem a údržbou. Žadatel je plátcem DPH,
které si může odečíst, což by obec v tomto
případě nemohla. To je úspora dalších 21%.
Na tento záměr žadatel vypracoval projektovou
dokumentaci a stavebním úřadem byl vydán
územní souhlas. Projekt řeší nejenom vlastní
kurt, ale i potřebné sociální zázemí a možnost
parkování.
Před hlasováním oznámil zastupitel pan
Kamil Pustka, že z důvodu možného střetu
zájmů nebude hlasovat.
25/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
individuální finanční dotace v členění, ve výši
a za účelem takto:

Fotbalový club Kozlovice, občanské
sdružení
Kozlovice 521, PSČ 739 47
IČ: 43963391
Účel užití dotace:
Dospělí: 90 000,- Kč
Činnost spolku, údržba majetku ve vlastnictví
spolku, náklady na energii, příprava hrací plochy.
Mládež: 50 000,- Kč
Zajištění dlouhodobých soutěží, organizace turnajů pro mládež, nákup tréninkových
pomůcek.
Výše schválené dotace celkem: 140 000,- Kč.

TJ Sokol Kozlovice
739 47, Kozlovice
IČ: 43963111
Účel užití dotace:
Oddíl stolního tenisu
Dospělí: 15 000,- Kč
Dotace bude použita na zajištění dlouhodobých
soutěží oddílu stolního tenistu, na účast v turnajích a na pořízení materiálního zabezpečení
(míčky, potahy, dresy, cestovné, startovné).
Mládež: 15 000,- Kč
Dotace bude použita na úhradu materiálního
zabezpečení dlouhodobých soutěží a bodovacích
turnajů mládeže (registrace, cestovné, startovné,
míčky, potahy, dresy).
Oddíl lyžování, skoky
Mládež: 50 000,- Kč

Kamil Pustka - podnikatel
739 47, Kozlovice 901
IČ: 47193719
Účel užití dotace:
Na dofinancování akce (stavby) – Kurt pro
plážový volejbal. Veřejně přístupné beach volejbalové hřiště pro širokou veřejnost. Hřiště bude
splňovat parametry a součástí bude i rekonstruované sociální zařízení – WC a sprcha. Stavba
12
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6.2 Záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1990/20 k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu obce byla předložena
žádost pana M.K. o koupi části pozemku parc.
č. 1990/20 k. ú. Kozlovice, trvalý trávní porost.
Jedná se o pozemek v chatovišti na horním konci.
Stavební komise prodej nedoporučuje – viz zápis
8-2015 z 25. 5. 2015.
Prodejem by mohlo dojít k omezení přístupu
k dalším chatám.
27/2015 – Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1990/20 k. ú.
Kozlovice a žádost pana M. K. zamítá.
Před hlasováním o bodu 6.2 opustil místnost
zastupitel pan Tomáš Ulčák.
Hlasování 12 : 0 : 0

bude splňovat požadavky stavebního zákona
– PD a projednání s příslušnými orgány. Hřiště
bude umístěno na pozemku parc. č. 820/2
a 820/3, k.ú. Kozlovice, který je ve vlastnictví
žadatele.
Výše schválené dotace: 125 000,- Kč, maximálně
však 50% uznatelných nákladů.
Zastupitelstvo obce schvaluje jednotlivé veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu jejich podpisem.
Hlasování: 12 : 0 : 1
6. Prodej a záměr prodeje obecních pozemků
6.1 Prodej pozemku parc. č. 2890/4 k.ú.
Kozlovice
Na minulém jednání ZO byla předložena
žádost pana T. J. o koupi obecního pozemku
par. č. 2890/4, vodní plocha, o výměře 812 m2.
Jedná se o pozemek „nestavební“ a zatížený
ochranným pásmem vedení VVN ve srázu.
Obec pro tento pozemek nemá žádné využití
a navíc ho musí částečně udržovat. Část tohoto
pozemku bezplatně mnoho let udržují paní J. K.
a pan R. S.
Dále bylo minule konstatováno, že o tento
pozemek měl v minulosti zájem pan R. S.
(sousedí s touto parcelou). Tenkrát nedošlo
k dohodě o ceně.
Na základě zveřejněného záměru prodeje
podal pan R. S. s paní J. K. (družka) opětovnou
žádost o koupi. V žádosti mimo jiné upozorňují,
že místní komunikace vedoucí kolem jejich domu
je částečně umístěna na jejich pozemku. Dle
odhadu se jedná o cca 60 m2. Bez tohoto rozšíření by byla komunikace neprůjezdná. Paní J. K.
zaslala doplnění původní žádosti s nabídkou, že
obci pozemek pod komunikací darují – pokud
dojde ke schválení jejich žádosti. V doplněné
žádosti je upřesněný kupující – jen paní J. K.
Na základě předložených skutečností a po
krátké diskuzi se zastupitelstvo rozhodlo
pozemek prodat paní J. K. Je to pro obec
výhodné.
26/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku par.č. 2890/4 k.ú. Kozlovice,
vodní plocha o výměře 812 m2 paní J. K. Cena
175,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce schvaluje
kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Při projednávání bodu 6.3 se vrátil do místnosti
zastupitel pan Tomáš Ulčák.
6.3 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4073/1
k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu obce byla předložena
žádost L. M. o koupi části pozemku parc.
č. 4073/1 k. ú. Kozlovice, ostatní komunikace, ostatní plocha. Tento pozemek má
v současné době pan L. M. pronajatý a slouží
jako příjezd k domu č. p. 9, který je v jeho
vlastnictví. Případným prodejem nedojde
k omezení přístupu k dalším nemovitostem.
Jedná se o cca 180 m2. Obec pozemek nijak
nevyužívá.
28/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 4073/1
k. ú. Kozlovice, ostatní komunikace ostatní
plocha o výměře cca 180 m2. Cena 500,- Kč/m2.
Hlasování: 13 : 0 : 0
7. OZV č. 2/2015 Obce Kozlovice, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu
k údržbě a obnově zeleně na území obce
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh
Obecně závazné vyhlášky Obce Kozlovice
č. 2-2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území obce.
Tato vyhláška upravuje způsob zacházení
s odpadem ze sběru a shromažďování rostlinných zbytků.
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Správnost vyhlášky posoudilo Ministerstvo
vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
oddělení dozoru Ostrava.
29/2015 – Zastupitelstvo obce na základě
§ 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje OZV č. 2/2015 Obce Kozlovice, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě
a obnově zeleně na území obce. Účinnost
vyhlášky od 1. 7. 2015.
Hlasování: 13 : 0 : 0

a bylo vydáno územní rozhodnutí. Pro potřebu
stavebního povolení je potřeba doložit smlouvy
o právu provést stavbu s vlastníky pozemků
stavbou dotčených. Pro územní řízení stačila
dohoda, která byla písemně uzavřena. Toto
právo stavby se vkládá do katastru nemovitostí,
protože se dle nového občanského zákoníku
jedná o věc nemovitou. Schválení pořízení
nového nemovitého majetku spadá do kompetence zastupitelstva.
33/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložené smlouvy o právu provést stavbu
s vlastníky dotčených pozemků dle projektové dokumentace Chodníky Kozlovice –
horní konec (I. a II. etapa), pověřuje starostu
jejich podpisem a vkladem do katastru
nemovitostí.
Hlasování: 13 : 0 : 0

8. Strategie MAS Pobeskydí
Zastupitelé si prostudovali strategii MAS
Pobeskydí na následující období. Obec je členem
MAS a může čerpat dotace – nejenom obec, ale
i spolky a podnikatelé.
30/2015 -Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí na programové
období 2014–2020 na svém správním území.
Hlasování: 13 : 0 : 0

11. Různé
11.1 Žádosti o změnu územního plánu
Zastupitelstvu obce byly předloženy žádosti
o změnu územního plánu: pan R. K., pan J. T.,
paní E. K., S. P. Z. Trend s. r. o.
34/2015 - Do doby revize (změny) územního
plánu obce se zastupitelstvo k žádostem
nebude vyjadřovat.
Hlasování: 13 : 0 : 0

9. Závěrečný účet SMOPO za rok 2014
Zastupitelstvu byly předloženy podklady
o závěrečném účtu SMOPO za rok 2014 a zpráva
kontrolního výboru.
31/2015 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí závěrečný účet obcí Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice za rok 2014. Závěrečný účet byl projednán a schválen Valnou
hromadou Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice dne 20. 5. 2015.
Hlasování: 13 : 0 : 0

11.2 Diskuze
Pan Ludvík Konečný: Na zastávce u pily
na zbudovaném obratišti chybí čekárna pro
cestující. Je zde nebezpečné přebíhat silnici při
schování se před deštěm do čekárny na druhé
straně silnice.
Pan starosta: S vybudováním čekárny se
nepočítalo. Bylo již diskutováno. Počítalo se
s umístěním mapy pro turisty. Pokud se ovšem
změnily podmínky v dopravě a zájem trvá,
můžeme tento záměr zařadit do plánu na příští
rok.
Pan Ludvík Konečný: Navrhuji postavit
podobný přístřešek jaký je Ve Dvoře nebo na
Vrchovině.

32/2015 - 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 2014 ze dne 4. 2. 2015.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
ve 20,00 hodin, poděkoval všem za účast
a popřál všem pěkné prožití prázdnin a dovolených.

10. Projekt – Chodníky horní konec
Je zpracována projektová dokumentace akce
Chodníky Kozlovice – horní konec (I. a II. etapa)

Zápis vyhotoven dne: 15. 6. 2015
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Zápisy ze zasedání rady obce
Zápis č. 3-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 9. 3. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Ing. Jiří Tkáč

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouva na PD a analýzu pro dotaci se SFŽP
- Regionální centrum EIA s.r.o.
3. Smlouvy na dopracování PD Stavební
úpravy hygienického zařízení a společných
prostor MŠ – ing. arch. Lucie Petrů
4. Dohoda o neprovádění stavebních zásahů –
MSK
5. Smlouva o právu provést stavbu chodníky
horní konec na cizím pozemku - MSK
6. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při
zajišťování dopr. obslužnosti – MěFM,
ČSAD
7. Dodatek č. 7 o závazku veřejné služby –
Arriva Morava
8. Oprava MK Malá Strana směr dolní konec
– podklad pro výběrové řízení

hygienického zařízení a společných prostor
MŠ Kozlovice
Úprava rozpočtu – rozpočtová změna č. 1
Žádost o propachtování (J. Š.)
Smlouva o možnosti provést stavbu (pan P.)
Dotace obce
Smlouva o výpůjčce (hasiči, MSK - radiostanice)
Schválení užití znaku obce (skauti)

Zápis č. 6-2015 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 30. 4. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Ing. Jiří Tkáč
1. Schválení žádosti o dotaci MSK - škola
Zápis č. 7-2015 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 4. 5. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Ing. Jiří Tkáč
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouva o výpůjčce, pravidla přidělení kompostéry
3. Výběrové řízení na akci Oprava místních
komunikací „Kozlovice - Malá Strana, směr
dolní konec“
4. Dodatek k nájemní smlouvě (Státní
pozemkový úřad)
5. Projektová dokumentace Sběrný dvůr
6. Oprava válečného hrobu na hřbitově
7. Fotografie obce
8. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce
9. Smlouva o právu provést stavbu na pozemku
obce (SSMSK)
10. Orientační směrníky na MŠ (doplnění
stávajících)
11. Příkazní smlouva na podlimitní veřejnou
z a k á z k u - L i k v i d a c e ko mu n á l n í h o
a objemového odpadu – Kozlovice
12. Zakoupení radaru – ulice kolem hasičárny
13. Plán účetních odpisů obce na rok 2015

Zápis č. 4-2015 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 30. 3. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO
– nabídka Moravskoslezského kraje
3. Umístění připojovacího bodu WiFi na
bytovkách u hřiště – nájemní smlouva
4. Poz vánka na valnou hromadu České
spořitelny
5. Záměr prodeje obecního pozemku (pan J.)
6. Dopravní situace před školou – nákup radarů
7. Stanovení členů výběrové komise - Stavební
úpravy hygienického zařízení a společných
prostor MŠ Kozlovice
8. Smlouva o právu provést stavbu (Prodloužení
vodovodu Rybí)
Zápis č. 5-2015 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 20. 4. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 8-2015 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 25. 5. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Výběrové řízení na akci Stavební úpravy
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pozemku (pan Š.)
7. Souhlas s provedením stavby na obecním
pozemku – splašková přípojka (pan R.)
8. Dohoda o provedení práce – stavební dozor
na akci Stavební úpravy hygienického
zařízení a společných prostor MŠ Kozlovice
9. Židle do smuteční obřadní síně
10. Dar Charitě Frenštát a Charitě FrýdekMístek
11. Schválení individuálních dotací žadatelům
12. Schválení zadávacích podmínek – Likvidace
komuná l n í ho a obje m ného o dpadu
Kozlovice

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Určení členů výběrové komise na podlimitní
veřejnou zakázku - Likvidace komunálního
a objemového odpadu Kozlovice
3. Smlouva s O2 – přeložka v souvislosti
s projektem Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
Smlouva s ČEZ - přeložka v souvislosti
s projektem Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
4. Traktoriáda strojů domácí výroby
5. Oprava MK (Drážky) – od hlavní cesty
po vodojem na kopečkách parc. č. 3960/1
a 3956/1 k. ú. Kozlovice
6. Schválení nájmu (pachtu) části obecního

Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola

- Žáci 4. B a 9. A navštívili Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově p. R. Čtvrťáci si vyzkoušeli
techniku bar vení plátna modrotiskem
v programu „Barvíř modrotisku“, ti starší
si pak v programu „Uměli Valaši fyziku?“
vyzkoušeli, jak ve všedním životě Valachů
fungovaly jednoduché stroje.
- Žáci prvních tříd se zapojili do preventivního
programu „Veselé zoubky“ pořádaným
společností dm drogerie markt s. r. o.,
v rámci kterého si povídali, jak správně
pečovat o chrup. Každý žák dostal balíček,
který obsahoval zubní pastu, kartáček,
žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny
a informační brožuru.
- Před Velikonocemi navštívili žáci 2. B
a 3. ročníku velikonoční dílny v SVČ Klíč
ve Frýdku – Místku, kde si vyrobili krásné
velikonoční předměty, které si pak odvezli
do svých domovů.
- Před Velikonocemi proběhl ve všech třídách
projekt „Poselství Velikonoc“, ve kterém si
žáci povídali o historii velikonočních svátků
a jejich vlivu na umění a kulturu lidstva.
- Před zahájením cyklistické sezony proběhl
na II. stupni školy projekt „Bezpečně na
cestách“. Žáci si zopakovali zásady první
pomoci, bezpečnosti silničního provozu,
bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů

na cestách, dopravní značky a chování
v různých dopravních situacích.
- Den Země - letošní ročník si už podruhé
v pořadí vzali pod svou patronaci kozlovičtí
skauti, kteří si pro žáky II. stupně připravili
hru s ekologickou tématikou. Zmíněná
ekologie byla v dopoledních hodinách
hlavním úkolem pro děti, které se hravou
formou snažily zachránit mořský ekosystém
před ropnou havárií. Kozlovští skauti měli
na celé dopoledne nachystán velice záživný
program, který žáky velice bavil. Skautskému
oddílu za čas strávený přípravou a následnou
příkladnou prací s žáky naší školy děkujeme.
- Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili druhé části
výuky dopravní výchovy na dopravním
hřišti v Příboře. Úspěšní absolventi kurzu
a testu získaných znalostí dostali průkaz
mladého cyklisty. Teoretické znalosti si
žáci poté ověřili mezi dopravními značkami
a křižovatkami cvičného hřiště.
- Koncem dubna navštívil školu pan Jan Bílek,
člen týmu Efektní chemie, který našim
žákům 7., 8. a 9. ročníku prostřednictvím
pokusů přiblížil některé chemické reakce,
které doposud znali jen z učebnice. Jeho
dvouhodinová přednáška, doprovázená
mnoha názornými ukázkami chemických
reakcí, žák y doslova uchvátila. Mezi
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nejzajímavější pokusy patřily zejména
„štěkot vodíku“, „sloní zubní pasta“,
„chemikova krev“, „duch v baňce“ a řada
dalších.
- Ke Dni matek se konalo v sále OÚ školní
divadelní předst avení, ve k terém se
představili žáci divadelního kroužku s hrou
„Soví princezny“, vystoupil školní pěvecký
sbor a žáci z školní družiny zatančili country
tance.
- Čtvrťáci navštívili záchrannou stanici
živočichů v Bartošovicích. Zde byli seznámeni
s činností ochránců přírody v tomto regionu,
a také s ekosystémy CHKO Poodří. Součástí
programu byla také komentovaná prezentace,
která se týkala záchranných programů
a projektů ochránců přírody. Po této teoretické
části byli žáci provedeni mezi voliérami, kde
jsou chováni živočichové, které si děti mohly
velice zblízka prohlédnout, a také se dozvědět
mnoho zajímavostí z oblasti života a chovu
těchto zvířat.
- Žáci 1. A a 2. B navštívili Včelařské muzeum
v Chlebovicích, ve kterém se dozvěděli
mnoho zajímavostí o životě včel.

- Koncem května proběhl na II. st. projekt,
který se týkal sociálně patologických
jev ů a jejich hrozeb pro žák y. Žáci
se seznámili s rozdělením omamně
ps ychotropních látek, včetně drog,
a jejich působení na lidský organizmus.
Dále také získávali informace týkající se
rizikových forem chování, které přináší
moderní společnost – včetně kyberšikany
a nebezpečí, která mohou hrozit při
zneužití sociálních sítí.
- Žáci 9. ročníku absolvovali matematický
projekt s názvem „Na špičku stromu bez
jeřábu“, který byl zaměřen na aplikaci
z na lost í o p o dobnost i t r ojúhel ní k ů
v přírodě. Pomocí metru, popřípadě pásma,
a spolužáků se pokusili zjistit výšku stromů,
aniž by je měřili.
- V lehkoatletických závodech škol Povodí
Ondřejnice obsadili naši žáci I. stupně
celkově 3. místo a žáci II. stupně 2. místo
Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz.

Úspěchy našich žáků v letošním školním roce:
jazyce a v celostátní soutěži Logická olympiáda,
1. místo v hodu a 2. místo ve sprintu v lehkoatletických závodech škol Povodí Ondřejnice
v Brušperku;
Vojtěch Krpec (9. A) – úspěšný řešitel okresního
kola fyzikální olympiády, 1. místo ve skoku,
1. místo v hodu a 1. místo ve sprintu v lehkoatletických závodech škol Povodí Ondřejnice
v Brušperku;
Anežka Tabachová (8. A) – 1. místo v okresním
kole pěvecké soutěže Loutnička a vzorná reprezentace školy v soutěži Talent 2014;
Hynek Pindel (2. B) – 1. místo v okresním kole
pěvecké soutěže Loutnička a vzorná reprezentace
školy v recitační soutěži;
Sára Kokešová (9. A) – 2. místo v okresním kole
pěvecké soutěže Loutnička;
Kristýna Mazurová (7. A) – úspěšná řešitelka
okresního kola fyzikální soutěže Archimediáda
a matematické soutěže Pythagoriáda;
Filip Krpec (7. A) – úspěšný řešitel okresního

Dominik Lustig (9. A) – úspěšný řešitel
krajského kola matematické olympiády a 6. místo
v okresním kole fyzikální olympiády;
Karolína Šáchová (6. A) – 3. místo v okresním
kole matematického Klokana, 4. místo
v okresním kole Pythagoriády, úspěšná řešitelka
okresního kola matematické olympiády, vzorná
reprezentace školy v celostátní soutěži „Rozpočti
si to!“;
Martin Prokop (8. A) – 6. místo v okresním kole
matematického Klokana, 8. místo v okresním
kole matematické olympiády, úspěšný řešitel
okresního kola Pythagoriády;
Anette Vittová (7. A) – 3. místo v okresním kole
fyzikální soutěže Archimediáda;
Anna Hlisnikovská (6. A) – 6. místo v okresním
kole matematické olympiády;
Adéla Krpcová (6. A) – úspěšná řešitelka
okresního kola matematické olympiády, vzorná
reprezentace školy v celostátní soutěži „Rozpočti
si to!“, v okresním kole olympiády v anglickém
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kola fyzikální soutěže Archimediáda, vzorná
reprezentace školy v soutěži Talent 2014 a 2015,
2. místo v hodu v lehkoatletických závodech škol
Povodí Ondřejnice v Brušperku;
Veronika Toflová, Pavla Bílková, Eva Přinosilová
(8. A) – 4. místo v krajském kole soutěže
Prezentiáda;
Květoslava Raganová (8. A) – úspěšná řešitelka
okresního kola fyzikální olympiády, vzorná
reprezentace školy v krajském kole soutěže
Prezentiáda;
Filip Tabach (9. A) – úspěšný řešitel okresního
kola fyzikální olympiády;
Monika Kohutová (8. A) – úspěšná řešitelka
okresního kola fyzikální olympiády;
Amálie Kozubíková (6. A) – úspěšná řešitelka
okresního kola matematické olympiády;
Lukáš Krpec (5. A) – úspěšný řešitel okresního
kola matematické soutěže Pythagoriáda;
Tomáš Blažek (7. A) – 1. místo ve skoku,
1. místo ve sprintu a 2. místo ve vytrvalostním
běhu v lehkoatletických závodech škol Povodí
Ondřejnice v Brušperku; vzorná reprezentace
školy v krajském kole florbalového turnaje ČEZ
Street Hockey;
Patrik Šuba (7. A) – 1. místo ve vytrvalostním
běhu a 2. místo ve sprintu v lehkoatletických
závodech škol Povodí Ondřejnice v Brušperku,
vzorná reprezentace školy v krajském kole
florbalové soutěže ČEZ Street Hockey;
Jan Fulnek (8. A) – 2. místo ve sprintu a 2. místo
ve vytrvalostním běhu v lehkoatletických závodech
škol Povodí Ondřejnice v Brušperku, reprezentace
školy v Olympiádě dětí a mládeže v Plzni;
Lada Pistovčáková (8. A) a Markéta Němcová
(5. A) – vzorná reprezentace školy v pěvecké
soutěži Talent 2015;

Ivana Boráková a Adéla Jandová (8. A) - vzorná
reprezentace školy v krajském kole soutěže
Prezentiáda;
Adam Korček, Ondřej Chýlek, Matěj Navrátil
a Jakub Žáček (7. A) – vzorná reprezentace
školy v krajském kole florbalového turnaje ČEZ
Street Hockey;
Nikol Škrobalová (4. B) – vzorná reprezentace
školy v celostátní soutěži Logická olympiáda;
Zuzana Blahutová a Natálie Stonavská (6. A)
– vzorná reprezentace školy v celostátní soutěži
„Rozpočti si to!“.
V závodech v lehké atletice mezi školami Povodí
Ondřejnice v Brušperku dosáhli výborných
výsledků ještě tito žáci:
Martin Skoták (5. A) – 1. místo ve skoku,
1. místo v hodu a 1. místo ve sprintu, Jakub
Dudek (8. A) – 1. místo ve skoku, 3. místo ve
sprintu a 3. místo ve vytrvalostním běhu, Patrik
Žáček (4. A) – 1. místo ve skoku, 2. místo
v hodu a 3. místo ve sprintu, Natálie Pěluchová
(8. A) - 1. místo ve vytrvalostním běhu a 2. místo
v hodu, Julie Čajánková (2. B) – 1. místo ve
skoku a 3. místo ve sprintu, Jakub Zpěvák
(4. B) – 1. místo ve sprintu a 2. místo v hodu,
Aneta Vašendová (2. A) – 1. místo v hodu, Ondřej
Zahradníček (8. A) – 2. místo ve skoku, Anna
Němcová (8. A) – 2. místo ve vytrvalostním běhu,
Kateřina Holubová (1. A) – 3. místo ve skoku,
Mathias Střálka (2. B) – 3. místo v hodu, Filip
Kresta (1. B) – 3. místo ve sprintu, Filip Krobot
(3. B) – 3. místo v hodu, Natálie Křenková (4. A)
– 3. místo v hodu, Adam Krpec (5. A) – 2. místo
v hodu.

Na špičku stromu bez jeřábu - projekt 9. A, foto archiv škola

Prezentiáda - krajské kolo, foto archiv škola

Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy
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Výsledky přijímacího řízení na SŠ:
V letošním školním roce opustí naši školu
z důvodu vzdělávání na středních školách
nebo z důvodu ukončení PŠD celkem 24 žáků,
z toho 18 z 9. ročníku a 6 z nižších ročníků.
Z řad deváťáků se letos umístilo na střední
školy s maturitním oborem 12 žáků (66,7%),
4 žáci (22,2%) se budou vzdělávat na oborech
zakončených výučním listem. Z nižších ročníků
opouští letos naši školu jedna žákyně 7. ročníku,

která nastupuje na šestileté gymnázium, tři žáci
5. ročníku se také budou vzdělávat na víceletém
(osmiletém) gymnáziu, jeden žák 5. ročníku
bude pokračovat na umělecké škole, obor tanec,
a jeden žák ukončil vzdělávání v 8. ročníku.
Přejeme všem odchozím žákům, aby se jim na
nové škole líbilo a pokračovali ve svém studiu
s výbornými výsledky.
Mgr. Zdenka Krpcová,
výchovná poradkyně školy

Poděkování
Rada rodičů
Chtěla bych touto cestou poděkovat Radě
rodičů za celoroční práci, kterou odváděli poctivě
a s velkým nasazením, když si uvědomíme, že vše
vykonávají ve svém volném čase a jakoby “ navíc“.
Musím ocenit strategii, kterou nově zvolili při
přerozdělování získaných peněz ať už ze strany rodičovských příspěvků vybíraných vždy na začátku
školního roku, nebo z financí získaných z aktivit
při pořádání akcí v naší obci. Vše je přehledné,
jasné, spravedlivé. Ve spolupráci se Školskou radou vytváří škole velmi potřebnou zpětnou vazbu
a pomáhá řešit radostné i neradostné situace ve
škole. Nakonec nemohu opomenout opravdu
vydařenou poslední akci, kterou Rada rodičů
pořádala na Den dětí - Farmářský dětský den.
I tématické zaměření a celý průběh (až na počasí,
které trochu na závěr zklamalo) nemělo chybu.

Restaurace Na Koupališti, Restaurace a vinárna
U Váhy, Kosmetický salón Sedmikráska, Masouzeniny, potraviny Eva Habrnalová, Potraviny
U Drobka.
Velký dík patří také našemu největšímu sponzorovi, firmě SmartShop, s.r.o.
(www.nejlevnejsinabytek.cz), za poskytnutý
finanční dar, díky kterému jsme si mohli
dovolit zakoupit velmi potřebné a chybějící
moderní pomůcky do fyziky – viz přiložené
foto.
Mgr. Hana Ulčáková

Sponzoři
Poděkování si zaslouží i všichni ti, kteří
škole pomohli svými sponzorskými příspěvky
darovanými škole na občerstvení žáků při kulturních vystoupeních. Děkujeme těmto firmám:
Bývalá večerka p. Pěluchová a p. Švrček,
Cukrárna Lucie, pekařství a cukrářství,

Mateřská škola

Školní rok 2014/2015 je skoro za námi, a my
víme, že než se nadějeme, budeme opět vítat
v MŠ děti v roce dalším. Přestože nám počasí na
jaře moc nepřálo, v naší mateřské škole jsme se
rozhodně nenudili. Hned po Velikonocích začaly
děti navštěvovat předplavecký výcvik na bazéně

ve Frenštátě. Tam se postupně, v průběhu
10 lekcí, propracovaly od malého bazénku až
k odvážným kouskům v bazénu pro plavce.
Děti měly také možnost kulturních zážitků,
jako třeba divadelní představení oblíbeného
divadélka Smíšek, nebo návštěvu představení,
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Pasování na školáky

Střílení z kuše

Pasování na školáky

Vesmír v MŠ

Výlet na hrad, foto archiv škola

které si připravily děti divadelního kroužku
naší základní školy. Veselá a příjemná byla i
cesta autobusem na hrad Starý Jičín, kde si děti
vyslechly zábavné, ale i poučné vyprávění pana
kastelána a vyzkoušely si střelbu z kuše. Další
zajímavou akcí byla návštěva Planetária přímo
v mateřské škole. Ležet pod nafukovací kopulí,
dívat se na hvězdnou oblohu a poslouchat
zajímavé vyprávění byl pro děti nevšední
zážitek.

Počátkem čer vna jsme s předškoláky
podnikli exkurzi k hasičům ve Frýdku-Místku.
Ti jako každý rok nezklamali a děti se dokonale
bavily. Nezapomněli jsme ani na maminky
a jejich svátek a připravili jsme pro ně přání
formou besídek. Teď už se jen těšíme na poslední
akci, kterou bude pasování předškoláků na
školáky, a pak přivítáme prázdniny.
Zuzana Sucháncová, třída Skřítků

Rada rodičů a Farmářský dětský den – 30. května
Po n ě ko l i k a m ě s í č n í c h
pečliv ých a náročných
přípravách konečně nastal den
D – Dětský den ve farmářském
stylu. Letos popr vé se jeho
jediným organizátorem stala
Rada rodičů.
Pro děti, které přišly
v sobotu odpoledne do areálu
u hasičárny, byl připraven
opr avdu p e s t r ý pr og r a m .
Všichni se mohli vyřádit na
nejrůznějších atrakcích (skákací
hrady, trampolína, býčí rodeo),
navštívit mini ZOO, malování Maskot při cvičení zumby,
na obličej. Kdo měl zájem, mohl foto Kamila Adamcová
20

se projet na koni, v kočáru nebo
v traktoru. Děti také absolvovaly
osm soutěžních disciplín (např.
pytel blech, farmářský golf,
strašák trefák, gumákiáda,
atd.) a po jejich splnění je čekala
odměna. Zasoutěžit si mohli
také odvážní rodiče, třeba ve
vědomostním kvízu. Skvěle
fungovala i kreativní dílna, kde
bylo možno vyrobit si třeba
škrabošku, zápich do květináče,
naučit se některé zajímavé
výtvarné techniky a kde se také
malovaly obrázky, které brzy
ozdobily kus plotu.

číslo 2  červen 2015

Zajímav ý program probíhal také na
pódiu. Byl zahájen bublinkovou show, po
které následovala vystoupení nejrůznějších
dětských kroužků nejen z Kozlovic (Sboreček
ZŠ Kozlovice, Junior Aerobik, Taekwondo,
Latinsko -amer ické t ance, Zumba K ids
s Mončou, Dětský balet).
Připraveno bylo také bohaté občerstvení
k zahnání hladu (gyros, párky v rohlíku, dobroty
našich maminek), ale i žízně pro děti i dospělé.
Jediné, co se bohužel nedá naplánovat
a připravit, je počasí. Také letos nám naše
snažení o dokonalý průběh akce pokazilo. Zprvu
se zdálo, že bude krásně svítit sluníčko a že
se docela zapotíme, ale kolem páté hodiny se
přihnal od Hukvald vítr, černá mračna a vzápětí
za nimi se spustil silný déšť, který vyhnal většinu
návštěvníků dětského dne.
Závěrečné překvapení – losování tomboly
plné krásných cen se tak díky dešti přesunulo
pod zastřešenou část areálu. Do slosování byl
zařazen každý, kdo odevzdal svou kartičku
s razítky za splněné soutěžní úkoly. Oceněny
byly také v ylosované obrázky, které děti
namalovaly v kreativní dílně. Malíři dostali
za své obrázk y dor t v podobě pastelk y.
A neplánovanou součástí programu byl zpěv
odvážných dětí, které nám svými písničkami
nakonec odehnaly déšť…
Myslím si, že i přes nepřízeň počasí můžeme
být s průběhem dětského dne spokojeni. Přišlo
obrovské množství lidí a vypadalo to, že se
všichni (a hlavně děti) dobře baví a že se nikdo
nenudí. A to bylo především naším cílem.
Na závěr bychom chtěli hlavně poděkovat
Obci Kozlovice za finanční podporu při
pořádání akce a Sboru dobrovolných hasičů
Kozlovice za zapůjčení areálu, ve kterém jsme
jim díky dešti trochu poničili trávník.
Děkujeme také všem sponzorům, díky
jejichž finančním příspěvkům jsme si mohli
dovolit připravit zajímavý program.
Co dodat na závěr? Letos jsme nasbírali
zkušenosti s přípravou a organizací, můžeme
se poučit z případných chybiček, do příštího
roku ještě vše vylepšíme a připravíme další
krásný kozlovický dětský den pro naše milované
ratolesti.
Monika Skotáková, Rada rodičů

Sloupek (nejen) o odpadcích
Dítě vychovává celá obec
A nemyslím tím jen sousedskou pomoc, kdy si
hlouček dětí hraje střídavě na zahradě některého ze
sousedních domů nebo u nás. Nezříkám se odpovědnosti
za výchovu svého dítěte, ale zároveň spoléhám na
sousedy, že moje dítě varují před jedoucím autem nebo ho
usměrní, když se bude prát nebo ho upozorní, že odpadky
patří do odpadkového koše.
Lidé jsou citliví na prostředí, ve kterém žijí. Když žijete
v obci, kde jsou se povalují odpadky, jsou posprejované
zdi, rozbitá okna a psí výkaly nikdo neuklízí, můžete mít
pocit, že se o vás nikdo nezajímá. Vaše všímavost k tomu,
co se kolem vás děje, klesá, protože “je to zbytečné”.
Pomalu přijmete porušování pravidel jako normu, nad
kterou se není třeba pozastavovat. Navíc je každému
jedno, co dělám.
Zločin je nakažlivý stejně jako módní trend. Drobné
a zdánlivě nevýznamné zločiny narušují podle teorie
rozbitých oken kvalitu života a tvoří bod zlomu pro
násilnou trestnou činnost. Teorie rozbitých oken říká, že
zločinnost může být výsledkem součtu menších zločinů
a prostředí, v němž člověk žije. Praxe prokázala, že
celkové znečištění prostředí je signálem pro občanskou
neukázněnost, a následně toleranci drobné kriminality.
Starosta Giuliani, W. J. Bratton, D. Gun a další vrátili
prestiž newyorské policii, dopravě a úřadům mimo jiné
tím, že do newyorských ulic vrátili řád. Násilné zločiny
z metra doslova vyklidili prostřednictvím důsledného
udržování kultivovaného prostředí (okamžitě dostavovali
a umývali všechny posprejované vozy metra, zvýšili
kontrolu černých pasažérů, ...).
Může to začínat nevinně – odpadky podél cesty ze
školy nebo počmáranou zdí. Pokud odpad nikdo neuklidí,
existující nepořádek se stane spouštěčem dalšího
nepořádku. První větší odpad na čistou ulici odhodí jen
málokdo, do narůstajícího množství odpadků si už ale bez
výčitek přihodí kdekdo. Vnímavost lidí k čistotě a pořádku
s narůstajícím nepořádkem klesá.
Rádi bychom rozdělili svět na ty dobré (to jsme
MY a naše děti) a ty zlé (to jsou ONI a jejich děti). Ale
skutečnost je složitější, protože velký vliv na jednání
jedince má prostředí, ve kterém žije, a situace, ve které
se nachází.
Snažím se proto vytvářet takové prostředí a situace,
které rezonují s tím lepším, co v sobě každý nosíme. Když
jdu na procházku s kočárkem, beru s sebou nůžky na
bylinky a tašku na odpadky. Nemyslím, že bych byla nějak
výjimečná, nedávno jsem s dcerou zdravila sousedy, kteří
zametali ulici kolem jejich domu.
Dítě vychovává celá obec. To není snaha přesunout
odpovědnost za výchovu dítěte na ostatní. Je to moje
prosba o pomoc vytvořit pro naše děti a pro pro nás
prostředí, které sděluje: “Záleží nám na tom, jak tu
žijeme. Není nám lhostejné, jak se chováte. Jsme ochotní
vidět za svůj plot a jednat, když je třeba.”
Tereza Odstrčilová
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Kulturní a sportovní život obce
FbC Kozlovice
Počátkem roku zahájila „přípravka“ svá
první utkání „Podbeskydské florbalové ligy“
tradičně konané ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jak
jinak lépe zhodnotit práci trenérů – manželů
Kabátových, než třemi zlatými poháry!!!
V 17-ti zápasech vyšli naši nejmladší 16x jako
vítězové, 1x remíza a 3x vítězství kontumačně.
Celkově se z 80-ti hráčů v kanadském bodování
hráčů umístilo v první desítce hned 5 střelců
z Kozlovic! Z 9-ti brankářů máme taky zlato!
Městským týmům s daleko větší hráčskou
a materiální základnou „nasázeli“ naši chlapci 150
gólů! Kdo se přišel podívat, nelitoval. Jen tak dál!
Od konce listopadu za naše „barvy“ bojovali
i starší žáci. Již v VIII. ročníku „Podbeskydské
florbalové ligy“ sehráli do 29. 3. 2015 v této
kvalitně obsazené soutěži celkově 24 zápasů
(13 vítězství, 1 remíza a 10 porážek). Je škoda, že
ani v jednom případě nemohli chlapci nastoupit
v plné sestavě. Ale i tak si svou bojovností
a nasazením krásné třetí místo plně zaslouží!
Svoji snahu a píli mohou společně oslavit
na plánovaném podzimním soustředění

v Metylovicích. Vše za podpory, sponzorů,
rodičů a florbalových veteránů. Poděkování patří
nejen jim, ale i Obci Kozlovice, Základní škole
v Kozlovicích a vlastně všem našim fanouškům.
Muži si v nelehkých zápasech v rámci
Moravskoslezského přeboru mužů taky vedou
znamenitě. Po 22. kole se statečně drží na čtvrté
příčce tabulky – skupiny A. I jim držíme palce
a do dalších klání přejeme mnoho úspěchů,
pevné nervy a přesnou mušku.
Blíží se doba dovolených, tak bychom rádi
popřáli všem pohodové, slunečné dny plné
výletů, sportu a skvělých zážitků!
Tyto můžeme sdílet společně, na již pátém
letním večeru se skupinou TRIFID, pořádaném
ve spolupráci s restaurací Na Koupališti v pátek
31. 7. 2015. Přijďte nás podpořit! V co největším
počtu Vás opět na večeru plném kvalitní hudby
a dobrého jídla rádi uvidíme.
Podrobnější informace o našem klubu,
jeho členech, minulosti, současnosti, plánech
do budoucna, společně s bohatou fotogalerií
najdete na stránkách: www.fbckozlovice.cz.

Letošní rok nám mnohé i vzal. Ránu nejbolestivější jsme utrpěli 8. 6.
2015, kdy nám těžká nemoc z našeho středu vzala ikonu FbC Kozlovice, jeho
spoluzakladatelku, úspěšnou trenérku, kamarádku a vůbec všestranně nadanou
sportovkyni IVONU KABÁTOVOU. Vzpomínka na ni zůstane napořád hluboko
v našich srdcích.
Václav Štefek

Legendární KATAPULT v Kozlovicích
V pátek 5. června si přišli na své milovníci
starého dobrého bigbeatu. V areálu restaurace
Na Koupališti vystoupila legenda české hudební
scény, kapela Katapult. Kozlovice se staly
jednou ze zastávek výjimečného celoročního
turné, kterým skupina slaví čtyřicet let trvání
své existence. Za tu dobu písničky Katapultu
zlidověly, jejich koncerty navštěvuje dnes již tří
až čtyř generační publikum, a tak se stal doslova
rodinnou kapelou. Svým fanouškům skupina
předvedla téměř tříhodinovou skvělou show.

Jedinečné vystoupení i díky vymodlenému
počasí si nenechalo ujít přes 800 návštěvníků.
Přestože většina přišla především na Katapult,
velké uznání patřilo i předkapele K ABÁT
revival.
Za pořadatele děkuji všem, kteří nám
pomohli při přípravě a realizaci koncertu,
místním hasičům za přípravu jídla a za
sebe restauraci Na Koupališti za vstřícnost
a výbornou spolupráci.
Petra Krpcová
22
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Populární herecká dvojice
Eva Holubová a Bob Klepl pobavila Kozlovice
Herci Eva Holubová a Bohumil Klepl se
společně objevili v řadě českých filmů. V březnu
přijali pozvání od PaS Production a zavítali
do sálu OÚ v Kozlovicích. Dva dny naplněný
sál hovoří o popularitě těchto pražských
herců. Vstupenky byly v předprodeji již před
Vánocemi, a tak lidé měli tip na dárek ve formě
příjemného kulturního zážitku. Protagonisté
pořadu odpovídali na otázky publika a občas
své odpovědi rozšířili o vzpomínky ze svého
hereckého či soukromého života. Diváci
se dočkali velké dávky příběhů z natáčení
i vtipných scének. Po představení navštívili
místní restaurace, kde byli velmi spokojeni
a s úsměvem na rtech se fotili se svými fanoušky.
Věříme, že všichni návštěvníci byli spokojeni
a na příští rok již chystáme další slavnou
osobnost.
Petra Krpcová

Eva Holubová a Bob Klepl s pořadateli, foto Ludmila Klosová

V. ročník akce „Za zelenější Měrkovice“
V letošním roce pořádali dobrovolní hasiči
v Měrkovicích již V. ročník akce „Za zelenější
Měrkovice“. Opět se sešla parta lidí, kterým
není lhostejno, jak vypadá příroda kolem nás.
Přesněji příkopy kolem cest, na které se musíme
při pěší chůzi dívat, a neustále tam vidíme to, co
do volné přírody vůbec nepatří. Za organizátory
Sbor dobrovolných hasičů Měrkovice dík všem
zúčastněným. Více na www.merkovice.cz.
Radek Zdražil

Za zelenější Měrkovice, foto Radek Zdražil
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Traktoriáda
Nemohu se nevrátit ke slunečnému datu
13. 6. 2015, kdy proběhl u nás, v tak krásném
malebném prostředí, 1. ročník "KOZLOVSKÉ
TRAKTORIÁDY", jak to nazvali účastníci
z Plzně, Větřkovic, Skřípova atd.
Jinak bych chtěl poděkovat všem, kteří se
na této akci podíleli. Motorsport Kozlovice,
občerstvení p. Zdenky Kociánové a všem
ostatním.

A nakonec to nejlepší.
Na takovou diváckou kulisu, jak domácí, tak
přespolní se nezapomíná, a tímto všem ještě
jednou veliké díky.
Panu starostovi a jeho spolupracovníkům
tolik jedniček, kolik je na nebi hvězdiček.
Příští rok 2016 opět na shledanou.
Vladimír Kuchař

Traktoriáda, foto M. Tofel

Skauti
Letos na jaře se náš oddíl stejně jako minulý
Gekonů vydala na krátkou výpravu s venkovním
rok podílel na přípravě Dne země. Pro žáky
přespáním na Hukvaldech a několik našich
druhého stupně ZŠ Kozlovice jsme přichystali
roverů se zúčastnilo Obroku – celorepubliekologickou
hr u, ve k teré
šlo o záchranu
m oř s ké h o
ekosystému před
ropnou havárií.
Svátek sv. Jiří,
patrona skautů,
jsme oslavili
Družina Pavučinek na víkendovce,
s dalšími skauty Bosky přes vodu i po mechu, Den Země, foto Vojtěch
foto Vojtěch Cviček
Tkáč
foto Alžběta Tkáčová
z celé republiky
kového setkání skautů starších 15 let. Touto
25. dubna u mohyly na Ivančeně, kde jsme se
dobou také vrcholí přípravy na letní tábor, který
zúčastnili slavnostního ceremoniálu. V květnu
se už poněkolikáté uskuteční v Růžďce – teda
jsme na víkendovce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
pardon, v Bradavické škole čar a kouzel, kde se
pátrali po stopách bájného Yettiho, které se
třeba potkáme i se samotným Harry Potterem.
však bohužel ukázaly být falešné – to ale nijak
neovlivnilo legraci, kterou jsme si u toho užili.
Johana Eliášová – Lachta
V červnu se naše zatím nejmladší družina
24
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SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic
Soubor písní a tanců s původním názvem
Ondřejník byl založen v Kozlovicích v květnu
r. 1970. Velký podíl měli na tom vedoucí
Vlastivědného kroužku v Kozlovicích pan
učitel Jan Boháč (*15. 6. 1913 - +26. 12. 2000)
a manželé Marie a Vlastimil Krpcovi. Nově
vzniklý soubor tak navázal na bohaté tradice
tanečních skupin a hudeckých i cimbálových
muzik, které působily ve vesnicích okolo
hory Ondřejník v moravských Beskydách.
Vzpomeňme rok 1895, kdy kozlovičtí tanečníci
vystoupili v srpnu s Válkovou cimbálovou
muzikou z Kunčic pod Ondřejníkem na slavné
Národopisné výstavě českoslovanské v Praze.
Na úspěchu měl velký podíl také hudební
skladatel Leoš Janáček (*3. 7. 1854 Hukvaldy
+12. 8. 1928 Ostrava), který si naše předky
vybral (společně se Vsetínem) k reprezentaci
Valašska (vystoupili společně na výstavišti
v Praze v Pořadu moravských lidových slavností
ve dnech 15. – 18. 8. 1895). V roce 1977 si pak
členové souboru zvolili nový název Valašský
vojvoda, inspirováni někdejšími vůdci valachů
a správci salaší, kteří měli svá sídla v Beskydách.
Na tehdejším Hukvaldském panství sídlili po
200 let valašští vojvodové z rodu Krpců a Žáčků
právě v Kozlovicích (1565-1764).
V soubor u i v jeho vedení se za
pětačtyřicetiletou historii vystřídala řada
jmen. V prvních letech byl uměleckým vedoucím
Ladislav Polášek, pak Marie Krpcová a po ní
Marie Nováková. V roce 1985 převzaly umělecké
vedení Lenka Eliášová a Ludmila Fizková.
Muziku po panu Poláškovi převzal Zdeněk
Tofel. Na primášském postu se postupem času
vystřídali Jaromír Střálka, Ladislav Vojkovský,

Pavla Slunská-Valášková, Přemysl Verlík,
Dalibor Plaček, Jan Pustka, Zdeněk Tofel,
Petra Pagáčová a roku 2010 přichází mladý
primáš Jan Obtulovič. O organizační chod
se postupně starali Vlastimil Krpec, Zdeněk
Pozner, Jiří Krpec, Věra Valíčková a od roku
1994 do současnosti Věra Tobolová.
Ve své umělecké práci jsme si předsevzali
hledat, zpracovávat a udržovat lidové tradice,
tance a písně z regionu severního Valašska,
lašsko-valašského a moravsko-slovenského
pomezí. Čerpáme z písňových sbírek Leoše
Janáčka, Františka Sušila, Františka Bartoše,
Vincence Sochy, Antonína Pustky, Arnošta
Kubeši, Rudolfa Jandy, Věry Šejvlové a z
vlastních zápisů.
Absolvovali jsme řadu vystoupení po celé
republice. K nejvýznamnějším patřil pořad Ó
radost má v Praze na Žofíně v rámci oslav 100.
výročí Národopisné výstavy českoslovanské
(Praha 1895), který byl součástí cyklu českého
a moravského folklóru MF Pražské jaro 1997.
Na MFF ve Strážnici byl v roce 2004 udělen titul
laureát festivalu zpěvačce Petře Klementové
- Žáčkové a dívčímu pěveckému sboru „za
výjimečný vokální projev“ a roku 2010 titul
laureát festivalu „za zpracování a provedení
tématiky světců v pořadu Za nebeskou bránou
II. Od Hromnic do svatého Jána“, autorky PhDr.
Anny Hrčkové.
Svými vystoupeními jsme zaujali posluchače
a diváky také v zahraničí - v bývalé NDR
a Jugoslávii, Bulharsku, Holandsku, Řecku,
Polsku, Turecku, Francii, Španělsku, Maďarsku,
Vatikánu, Ukrajině, Slovensku, Japonsku,
Kypru, Jordánsku, Rusku a Arménii. Letos

Valašský vojvoda, foto Vlastimil Bjaček
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z domova a Folklorika. Podíleli jsme se na
máme pozvání na světový festival do Jižní
realizaci celovečerních filmů Tajemství hradu
Korey (2. - 14. 10. 2015). Soubor přivezl
v Karpatech (1981), Lev s bílou hřívou (1986),
mimo jiné ocenění z festivalu Ziem Górskich
dále na natáčení pohádky Dřevěná Marika
v polském Zakopaném (1992) - v kategorii
(2000) a filmu Byla láska (2001). S režisérem
stylizovaných souborů „Stříbrná valaška“ za
Zdeňkem Flídrem jsme realizovali vzácné
pásmo Jaro v Beskydech, 2. místo v soutěži
hudební dokumenty Hukvaldské studánky
zbojnického tance „odzemek“ a cenu muzice
– Leoš Janáček a lidová
za hudební a pěveck ý
píseň (1997), Vítězslav
projev. Opět v Zakopaném
Novák a lidová píseň
(2001) získal „Bronzovou
(1999). Pro TV Noe jsme
valašk u“ za pásmo
připravili vánoční pořad
Vojna a Svatební veselí.
U nás aneb od cimbálu
Svou váhu má ocenění
o lidové kultuře (2010).
Laureát festivalu Koljada
Soubor je pořadatelem
na Ukrajině v Rivnem
mezinárodního festivalu
(2002) nebo z festivalu
adventních a vánočních
Týden beskydské kultury
zvyků, koled a řemesel
(TKB) v Polsku cena za Vojvoda Dolní Lomná 2014, foto archiv souboru
S o u z n ě n í . Tr a d i č n í
„tradiční obsazení kapely,
oblíbenou akcí začátku každého roku je
interpretaci hudby, zpěvu i tance ve správném
Valašský bál. Ten příští bude v Kozlovicích
stylu“ (2008). K nejzajímavějším patří naše
v sobotu 23. 1. 2016.
cesty do Vatikánu, Japonska, Jordánska
Choreografky jsou Lenka Eliášová a Ludmila
i Arménie. Ve Vatikánu jsme se v prosinci 1999
Fizková, uměleckým vedoucím cimbálové
podíleli na slavnostním programu při předávání
muziky Zdeněk Tofel, primášem Jan Obtulovič,
vánočního stromu ČR Svatému otci Janu Pavlu
organizační vedoucí je Věra Tobolová.
II. Vrcholem zajímavého turné po Japonsku
(červen 2005) bylo vystoupení na Světové
Obsazení muziky: Kateřina Nováková
výstavě Expo v Nagoii v prefektuře Aichi. Stále
– hoboj, zobcová flétna, zpěv, Ondřej Tofel –
živé dojmy máme z multižánrového Jordan
cimbál, Jan Obtulovič – prim, zpěv, Zdeněk Tofel
festivalu v Jordánsku (2009), z mezinárodního
– obligát, zpěv, Petra Prašivková - II. housle,
festivalu Zlaté kolo v Rusku (2011) nebo ze
zpěv, Gabriela Bordovská-Petrová – III. housle,
2. mezinárodního folklorního festivalu Arménie
zpěv, Jiří Jalůvka a Jan Spisar - violové kontry,
na křižovatce míru v Arménii (2013).
zpěv, Jiří Merta – violoncello, kontrabas, zpěv
V hudebním studiu I. Českého rozhlasu
a Tomáš Guba – kontrabas, zpěv.
Ostrava byly natočeny všechny snímky pro
CD Písně a tance z lašsko-valašského pomezí
Krédo souboru:
(1997), Koleda je ve Vánoce (1995), Gajdovali
Ať plody rodného kraje rozsévají veselí
gajdoši z Moravy a Slezska (1998), Sedm divů
a kouzlí na tvářích úsměv.
Slezska, Slunečko vychodi (2001) a Byltě jeden
člověk (2014). Spolupráce s Českou televizí
Zdeněk Tofel,
vyústila natočením pořadů Zpívánky, Vonička
Ostrava - Mariánské Hory, 10. 6. 2015

Valašský vojvoda, foto Vlastimil Bjaček
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„Aby zmy se dobře měli a písničky sobě pěli“
Koncert cimbálových muzik z Kozlovic
Dne 16. 5. 2015 se v sále OÚ uskutečnil
koncert – svým zaměřením a především svým
obsazením netradiční. Na jednom jevišti se
totiž setkalo všech 5 cimbálových muzik,
které působí v obci Kozlovice. Vesměs domácí
publikum bylo svědky hudební exkurze ve
folklorním světě zprostředkované těmito
muzikami:
- Cimbálová muzička Valášek
- Cimbálová muzika Valášek
- Pustkova cimbálová muzika
- Cimbálová muzika souboru Valašský Vojvoda
- Cimbálová muzika Ládi Holiša

Pohled ze zákulisí, na scéně Cimbálová muzička Valášek - koncert
Aby zmy se dobře mlěi a písničky sobě pěli 16. 5. 2015

Znalým je po přečtení výčtu účinkujících
ihned jasné, že koncert byl dramaturgicky
velmi pestrý.
Ti nejmenší muzikanti pod primášskou
rukou Filipa Krpce předvedli písně z repertoáru
DFS Valášek, čistě dívčí kapela Valášek pak
interpretovala písně především ze sbírek
Anděly Petrové (babičky primášky Gabriely
Bordovské). Pustkova CM zaujala sympatickým
vok álním projevem, k ter ý byl doplněn
instrumentálním výkonem, svou lehkostí,
hodným profesionálnímu hudebnímu tělesu.
Valašský vojvoda pod vedením primáše Honzy
Obtuloviče a uměleckého vedoucího Zdeňka
Tofla prezentoval písně, které jsou součástí
profilového CD vydaného na přelomu roku
2014-2015 zpívané jak sólistkami, tak mužským
sborem. Za zmínku stojí hudební číslo Aj, lítala
27

laštověnka, které s myšlenkou mezigeneračního
přesahu folkloru a pěveckého umu prezentoval
mj. Český rozhlas Ostrava na Grand Prix
Svetozára Stračinu 2015, nutno dodat, že velmi
úspěšně. Jde o kompilaci hudební nahrávky
této písně v podání Anežky Kalusové, babičky
Markéty Velké, roz. Kalusové, dále výše zmíněná
Markéta píseň interpretovala právě za doprovodu
CM Valašský Vojvoda a celý mezigenerační
přesah doplnila Amálka Velká, dcera Markéty,
která je pokračovatelkou pěveckého odkazu
své prababičky. Samotný koncert dále vyústil
představením toho nejlepšího z repertoáru
Cimbálové muziky Ládi Holiša,
v jehož bloku zazněla i sólová píseň
z úst samotného kapelníka L. Holiše.
Koncer t byl zakončen písní
Zahrajtě mi muzikanti na cimbál,
k t e r á n e j d ř í ve z a z n ě l a z C D
nahrávk y nazpívané pětilet ým
Janem Pustkou, tehdejším členem
DFS Valášek , ny ní pr imášem
P u s t ko v y c i m b á l o vé mu z i k y.
Na nahrávku plynule navázala
C i m b á l ov á mu z i č k a Va l á š e k ,
která doprovodila Jana Pustku
v první sloce této písně, následně
se přidali i ostatní muzikanti. Velmi
symbolicky v samotném závěru
koncertu společně zahrálo a zazpívalo všech
36 účinkujících text třetí sloky:
Zahrajte nám muzikanti kozlovští, kozlovští,
ať se chasa při muzice vytančí, vytančí.
Výše zmíněný text již prozrazuje, jak se
koncert dále vyvíjel. Všechny kapely se ještě
minimálně jednou divákům představily v rámci
Besedy u cimbálu. Atmosféra celého večera byla
nabitá hudebními výkony a kulturními zážitky,
které musíme hodnotit pouze kladně.
Jak organizátoři z řad vedení DFS Valášek,
tak pan starosta Ing. Miroslav Tofel, bez jehož
nápadu a hlavně podpory by koncert nebylo
možno uskutečnit, mohou hrdě oznámit, že
folklor a hudba jako taková má své pevné místo
v životech místních občanů – počet diváků
přítomných v sále hovoří za vše, a nejen přítomní
diváci se ve vší skromnosti mohou chlubit,
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kolik aktivně fungujících cimbálových muzik
v Kozlovicích máme.
Nyní nás čeká v kalendáři akcí další zajímavý
projekt - a to Cimbály na ulici, které letos
proběhnou 21. 6. 2015 na prostranství před
OÚ od 16:30hod. Po loňské úspěšné resp. hojné
návštěvnosti budou i letos organizátoři doufat
v početné publikum. Akce se koná za každého
počasí – v případě deště v sále OÚ Kozlovice.
Na závěr je nutno poděkovat Pavle Prašivkové,
která koncert cimbálových muzik zorganizovala
z pohledu dramaturgie a umělecké stránky,
CM Valášek za záštitu a také tanečníkům souboru
Valašský vojvoda, kteří se zodpovědně a spolehlivě
postarali o záležitosti v „zákulisí“ organizace
koncertu. Na výzdobě sálu se zčásti podíleli žáci
místní ZŠ svými tématickými kresbami, které nám
zprostředkovala paní učitelka Irena Holubová.

Všichni muzikanti na jevišti, 16. 5. 2015, foto Pája Prašivková

Koncert o muzikantech a pro muzikanty,
o dětech a pro děti hodnotíme zpětně jako
úspěšný a je jen otázkou budoucnosti, kdy se
akce v podobném rozsahu a duchu uskuteční
znovu. Nechme viset otázku ve vzduchu, zda se
v letošním roce jednalo „pouze“ o první ročník…
Petra Prašivková

Volejbal - ženy
výsledky je posunuly z třetího místa na konečné
druhé místo v tabulce KP II. třídy žen sk. B.
Doufáme, že stejně dobře si volejbalistky
povedou i v následující sezóně 2015/2016, která
začíná na podzim.
Se začátkem léta se
7. 3. 2015 Raškovice - Kozlovice 1:3 Raškovice - Kozlovice 0:3
rovněž začínají pořádat
14. 3. 2015 Kozlovice - Třinec 3:1 Kozlovice - Třinec 3:0
volejbalové t ur naje,
28. 3. 2015 Kozlovice - Palkovice B 3:0 Kozlovice - Palkovice B 3:0
kter ých se Kozlovice
11. 4. 2015 Metylovice - Kozlovice 0:3 Metylovice - Kozlovice 2:3
chystají zúčastnit.
18. 4. 2015 Kozlovice - Frenštát p.R. 3:0 Kozlovice - Frenštát p. R. 3:0 Tradičně se zúčastňují
26. 4. 2015 Hnojník - Kozlovice 3:0 Hnojník - Kozlovice
turnaje v Kopřivnici,
který se letos uskuteční
A jaké jsou plány na léto? Volejbalisky
22. sr pna 2015. Kozlov ice jsou st álý m
nezahálejí a stále trénují v úterý a pátek na
účastníkem a téměř vždy se zde umísťují mezi
volejbalovém kurtě vedle hřiště FC. Tento kurt
třemi nejlepšími. Děvčatům přejeme hodně
využívají volejbalistky k trénování již několik let.
štěstí!
Samozřejmě tomu předchází brigáda spojená
Hana Vyvialová
s úpravou hřiště, které se letos zúčastnily i žačky.
Jarní část sezóny pro volejbalistky začala
v březnu 2015. Jak je vidět v tabulce výsledků
níže, naše ženy byly téměř neporazitelné.
Zvítězily v deseti utkáních a jen dvě poslední
pro ně skončily prohrou. Tyto v ynikající

Brigáda na hřišti, foto Alena Bednářová

Turnaj žaček v Metylovicích, foto Magdaléna Krpcová
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Volejbalová mládež
V sezóně 2014/2015 se děvčata zúčastnila
ok r e s n í s out ě ž e s t a r ší h o ž ac t v a , kd e
tvrdě bojovala s týmy TJ Sokola Palkovic,
VK Beskydy Frýdlantu n. O., VK Raškovicemi,
ŠSK Beskydami a VK Frýdlantem n. O. V této
soutěži se utkaly proti sobě nejen dívčí týmy,
ale i chlapecké, což bylo pro naše děvčata
velmi náročné, jelikož rozdíl mezi dívkami
a chlapci v tomto věku je obrovský. Na konci
této soutěže se děvčata umístila na krásném
4. místě.
Dne 6. 6. 2015 si děvčata mohla porovnat
síly s dívkami ve věkové kategorii kadetek
a juniorek, a to na turnaji v Metylovicích. Zde
děvčatům byly do skupiny vylosovány těžké

soupeřky, které je vyřadily již ve skupině, a tím
pro ně turnaj skončil.
Jelikož v následující sezóně jsou děvčata
přihlášena do krajského přeboru kadetek,
musí i přes prázdniny pilně trénovat, aby byly
pro ostatní týmy rovnocenným soupeřem.
Přínosem bude určitě i již tradiční soustředění
na konci léta (od 23. 8 do 28. 8. 2015), které se
letos uskuteční na Prostřední Bečvě. Děvčata si
užijí mimo volejbalu i spoustu zábavy i legrace,
aby se kolektiv utužil po všech stránkách.
Přejeme tedy děvčatům hezké volejbalové
léto a dobrý start do nové soutěže.
Alena Bednářová

Hasiči Kozlovice
Již XII. ročník Noční pohárové soutěže
v požárním útoku proběhl poslední květnovou
sobotu. Bohužel nám, téměř tradičně, počasí
nepřálo a celý večer pršelo. To naštěstí neodradilo
16 soutěžních družstev ani diváky od účasti.
O půl desáté večer proběhl nástup, který provedl
starosta sboru pan Libor Král. Jako první se
představila domácí děvčata. Start se vydařil,
bohužel však nastala chyba na rozdělovači
a docílený čas byl až 44,361 s. Kozlovickým
mužům se dařilo o poznání více a s docíleným
časem 15,084 s si zajistili první místo. Na trati
jsme mohli vidět jak družstva ze sousedních
vesnic – Lhotka, Myslík, Metylovice, Palkovice,
tak i ze vzdálenějších koutů – Hradiště, Nýdek,
Oprechtice. V prodejním stánku nechybělo jídlo
a pití, a tak návštěvníci mohli výhru domácích
řádně oslavit.

Ve stejný den jsme organizovali také CYP
cup – 3. závod Českého poháru v běhu na
100 m s překážkami v Ostravě. Do soutěže
bylo př ihlášeno přes 80 mu ž ů, 40 žen
a několik dorostenců. Nechyběl zde ani
Pavel Krpec, který s časem 15,95 s skončil
na prvním místě a Jan Vyvial s časem 16,86 s
na 11. místě.
Členové sboru se sešli na několika akcích
– uctili jsme památku hasičů na mši svaté,
ženy v rámci brigády umyly okna v hasičárně
a koncem května jsme smažili vaječinu, kde
došlo i na kácení máje.
Na zač át k u čer v na jsme zajišťovali
občerstvení na koncertu kapely Katapult,
kterého se zúčastnilo přes 800 lidí. Pro
návštěvníky jsme měli připraveny domácí
bramboráky, játra a uzené klobásy.

Mladí hasiči
Mladí hasiči za sebou mají celoroční boj
v rámci hry Plamen. Letos je čekalo hned
několik soutěží, ve kterých museli předvést
rychlost, spolupráci i hasičskou dovednost vázali uzly, stříkali na terče, běhali ve štafetách,
motali hadice... V celkovém součtu se mladší
žáci umístili na 4. místě z 23 družstev a starší
na 5. místě z 29 družstev. Gratulujeme!

Hry Plamen se zúčastnili také tři naši
dorostenci. V květnu absolvovali vědomostní
test, běh na 100 m s překážkami a dvojboj.
Po sečtení bodů ze všech disciplín se v kategorii
středních dorostenkyň na 2. místě umístila
Karin Kozová a hned za ní, na místě třetím,
Hana Chocholatá. V kategorii starších dorostů
závodil Petr Chocholatý, který skončil druhý.
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Družstvo mužů
První start mužstva se v letošní sezóně
konal na okrskové soutěži v Rychalticích.
Tu s přehledem vyhráli a zajistili si tak postup na
okresní kolo, které proběhlo v Českém Těšíně.
Zde předvedli perfektní výkon jak na bězích,
tak štafetách, ale bohužel se nevyvedl útok,
a celkově se umístili hned za vítězným Frýdkem
na 2. místě.
Tým se letos opět přihlásil do Moravskoslezské ligy v požárním sportu, kde se

pravidelně účastní soutěží v rámci celého
kraje.
Všem členům děkujeme za vzornou reprezentaci, práci s mládeží i pomoc při organizaci
nejrůznějších akcí a přejeme hezké léto.
Bližší informace o výsledcích a činnosti
sboru naleznete na www.hasicikozlovice.cz.
Kateřina Toflová

Dorostenci, foto Kateřina Toflová

Družstvo mužů na okresním kole, foto www.oshfm.cz

Dorost FC Kozlovice – sezóna 2014/2015
63 : 46, celkové 2. Místo, jaro – pouze 1 prohra,
mezi prvními 10-ti nejlepšími střelci sezóny
v okrese jsou hned 2 naši hráči, a to Fojtík
Adam s 18-ti góly a Vojta Dudek s 10-ti góly.
Poděkování však patří všem, kteří k těmto
číslům dopomohli.

Naší dorostenci zakončili velice úspěšnou
sezónu na 2. místě okresního přeboru a to
hlavně zásluhou povedené jarní části, kde
okusili hořkost porážky pouze v jednom
případě, a to s jasným suverénem skupiny,
s celkem Sedlišť. Je však důležité podotknout,
že se mužstvo zlepšilo hlavně v celkovém herním
projevu a nemalým přispěním tomu byli nově
příchozí hráči, kteří k nám přecházeli z žáků
a hned od začátku se stali základními, a jak se
časem ukázalo i důležitými prvky sestavy (Vojta
Dudek, Mirek Hrabovský, Patrik Mališ, Ferko
Škuta). Bohužel smutnější událostí je odchod
4 chlapců do kategorie mužů (Adam Fojtík,
Mirek Najdek, Franta Kocián, Vojta Trubák),
za které prozatím nemáme náhradu a vzhledem
k celkovému počtu hráčů nemáme jistotu, že
soutěž přihlásíme. Tímto bychom také chtěli
vyzvat chlapce přibližně dorosteneckého věku
(roč. 2001 a starší), kteří by měli zájem si fotbal
zkusit zahrát, aby se případně ozvali trenérovi
na tel. 732615978 (Tomáš Nezhoda). Závěrem
řečí čísel: Z 20-ti utkání celkem 39 bodů, skóre

Dorost FC Kozlovice 2014-2015 (Horní řada zleva: Trenér Josef
Piskoř, Patrik Balla, Patrik Mališ, Adam Fojtík, Franta Kocián,
Ferko Škuta, Vojta Dudek, Martin Chýlek, trenér Tomáš Nezhoda
Dolní řada zleva: Richard Tabach, Mirek Najdek, Vojta Trubák,
Martin Pustka, Mirek Hrabovský, Ondra Blažek, Martin Sýkora),
foto archiv FC
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Dětské dopravní hřiště
(foto Peloušek)

(foto archiv obce)

Oprava MK Malá Strana směr dolní konec (foto archiv obce)

Obnova vodovodu

číslo 2  červen 2015

Oprava MK Malá Strana směr dolní konec (foto archiv obce)

Opravený pomník umučených za II. sv. války (foto archiv obce)

(foto archiv obce)

Oprava poruchy vodovodu před zdravot. stř. (foto archiv obce)

Opravy na OÚ - nový stav

Opravy na OÚ - nový stav
(foto archiv obce)

Opravy na OÚ - původní stav
(foto archiv obce)

Vítání občánků
(foto archiv obce)

Mini ZOO

Soutěžní stanoviště

Rodeo býk

(foto Eva Gereková)

Kreativní dílna

Dětský den

Štafeta dvojic, foto Kateřina Toflová
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Štafeta dvojic, foto Zbyněk Pěkník

Průvod na mši svatou, foto Radmila Toflová

Hasiči
Adam Valíček na okrskové soutěži, foto Zuzana Vyvialová
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Svatební salón KamPet
ihned k vyzkoušení kolekce
přes 800 šatů:













Svatební šaty
Společenské a večerní šaty
Plesové a maturitní šaty
Šaty do tanečních
Šaty pro družičky
Pánské obleky
Chlapecké obleky
Závoje, bolerka, kabelky
Kravaty, šátky, rukavice
Kabelky, boty
Plesové čelenky, korunky
Karnevalové kostýmy

 Široký výběr výzdob a doplňků nejen pro svatby a párty –
balónky, svíčky, výzdoby, bublifuky, vystřelovací konfety,
okvětní plátky, jmenovky, dekorace na auto, vývazky,
svatební mandle, balení cukroví, dortů a výslužek aj.
 Korálky a komponenty, stuhy, flitry, glitry, kabošony, květy,
aj. materiál pro výrobu ozdob, výzdob a bižuterie
Dekorace svatební, narozeninové, jarní, velikonoční, vánoční,
Silvestrovské, Halloween aj.
10% sleva na půjčovné po předložení letáčku - k nám se vyplatí přijet!
Adresa: Frýdek-Místek, ul. Ostravská 1551, vedle Wüstenrot
Telefon: 558 437 797
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Web, eshop: salon-kampet.cz

ZAHRADNÍ CENTRUM
PRODEJ ZAHRADNÍ TECHNIKY

FP/RM-050

PŮJČOVNA · SERVIS · ÚDRŽBA
ZAHRADNÍ TECHNIKA · NÁHRADNÍ DÍLY
ZAHRADNÍ SUBSTRÁTY

Zhotovujeme brýle všech druhů,
poradíme optimální možnosti
pohodlného vidění na všechny
pohledové vzdálenosti, ztenčení a
odlehčení vašich skel, nové barevné
možnosti a filtry.
Brýle zhotovujeme v co nejkratším
termínu, některé na počkání.

EVA BOJKOVÁ

Nám. S. Freuda 25
Příbor (naproti Penny Marketu)
Tel. 731 517 292

Pondělí 8 - 12 12.30 – 17
Úterý 8 - 12 12.30 - 17
Středa 8.00 – 12.00
Čtvrtek 8 - 12 12.30 – 17
Pátek 8 - 12 12.30 - 17

Nabízíme také velký výběr brýlí
slunečních (i polarizačních) a
dioptrických s magnetickým
polarizačním klipem.
Můžete u nás zakoupit také pouzdra,
lupy, roztoky na kontaktní čočky,
řetízky na brýle a mnoho dalšího.

Optika do domu –
možnost výběru brýlí
u vás doma - zdarma

10% sleva s tímto letáčkem

http://optika.pribor.cz

Pětiletá Nelinka prodělala mozkovou příhodu.
V USA jí doporučili rehabilitaci v Sanatoriích Klimkovice.
„Nela měla čtyři roky, když jsme byli na dovolené. Tam náhle zkolabovala. Vrtulník ji odvezl do
nemocnice,“ vzpomíná maminka Olga Kuiper na dramatické okamžiky. Lékaři dlouho
zkoumali, co se dívence vlastně přihodilo, než zjistili, že prodělala cévní mozkovou příhodu,
která už dávno není jen nemocí starších. Postihuje i lidi v produktivním věku, ovšem u dětí je
výjimečná.
Holčička ochrnula na polovinu těla. Rehabilitace
Nelince pomohla opět se postavit na nohy, ale stále
nedokázala používat pravou ruku. Zoufalí rodiče se
dozvěděli o metodě CI Therapy a úspory vložili na to,
aby odletěli s dcerou do Ameriky, kde podstoupila
skupinovou léčbu. „V USA nám řekli, že v České
republice právě vyškolili terapeuty a lázně
Klimkovice jsou první ve střední Evropě, kde tuto
léčbu najdeme,“ říká maminka Olga. Malá Nela tedy
jako první dítě ve střední Evropě nastoupila do
Sanatorií Klimkovice na unikátní léčbu mozkové
mrtvice metodou CI Therapy.
Nela měla po tři týdny zcela zafixovanou zdravou
ruku, a to proto, aby jí mozek vyhodnotil jako
nefunkční a začal používat ruku poškozenou. „Vše
probíhá zábavnou formou a to tak, že dítě si hraje a
vlastně dělá přesně pohyby, které my chceme. Tedy
jaksi rehabilituje, aniž si to uvědomuje. Když Nela
přijela, měla téměř nepohyblivý ukazováček. Tady se
nám podařilo uvolnit celou pravou ruku i natáhnout
prsty.

Pohyb ukazováčku se výrazně zlepšil, takže
nakonec jím dokonce začala ovládat tablet,“ líčí
fyzioterapeutka Karin Laská. Nela strávila
rehabilitací téměř čtyři hodiny denně. A bavilo jí to,
nikdo jí totiž nenutil do otravného cvičení. Vlastně si
celou dobu spolu s fyzioterapeutkami hrála.
Rehabilitovala, aniž by to věděla, a ještě si přitom
dobře bavila. Malá Nela udělala za tři týdny
neskutečný pokrok. Naučila se uchopovat věci a
používat všechny prsty.
CI Therapy je rehabilitační metoda, která
opakovanými pohyb učí mozek tak, aby některá
jeho zdravá část převzala funkci té postižené.
Nepostižená končetina se zcela znehybní třeba
dlahou a člověk je nucen používat postiženou
končetinu, až se v mozku vytvoří nové dráhy i
spojení a mozek se opět naučí končetinu ovládat.
Pomocí tréninku nemocné ruky ve skutečnosti pak
trénuje mozek.
Maminka je s dítětem po tři týdny v sanatoriu.
Terapeuti léčbu doporučují třikrát do roka.
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