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Slovo starosty
Vážení spoluobčané – kozlovjané a měrkovjané
Přístavba školy
Už dlouho (v podstatě několik let) Vás informuji o připravované stavbě Navýšení kapacity
ZŠ a MŠ Kozlovice – jednoduše řečeno o přístavbě školy. Přesto mě v poslední době oslovilo
několik lidí (občanů obce) s dotazem, co že se
to u té školy děje. Pokusím se tedy ještě jednou
podat komplexní informaci.
Kozlovice se rozrůstají (už nás je více jak
3.000). Především se u nás rodí mnoho dětí. To je úžasné, ale kapacita stávající školy
a školky přestává stačit. Už i dnes nedokážeme
uspokojit všechny žadatele o umístění dítěte

ve školce. Vzhledem k tomu, že se nejedná jen
o krátkodobý přechodný stav, rozhodlo zastupitelstvo obce o vybudování přístavby školy.
Jedná se o novou dvoupatrovou budovu půdorysných rozměrů cca 40 x 11 m (částečně
podsklepenou). V této budově budou v přízemí
dvě oddělení mateřské školy a v patře pět tříd
základní školy. Součástí stavby je i výtah, který
umožní bezbariérový přístup do nové přístavby, ale i do budovy stávající. Podotýkám, že
na začátku byla vypracována variantní studie
a toto řešení vyšlo jako nejlepší – jeden objekt
s možností využití stávající kuchyně i všech
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – červen 2016.

Obecního úřadu v Kozlovicích

Pohled škola (archiv obec)

učeben, knihovny, relaxačního sálu a tělocvičen
(vše „suchou nohou“, není potřeba chodit venkem). K dispozici zároveň zůstane dostatečně
velká zahrada oddělená od hlavní cesty.
Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby
a s vítězem Beskydská stavební a. s., byla podepsána smlouva o dílo. Cena stavebních prací činí
cca 30 mil. Kč. K této ceně je potřeba připočíst
vybavení a další inženýrské činnosti, takže celková částka se vyšplhá na 33 mil. Kč (vč. DPH).
V době, kdy čtete tyto řádky, se už snad staví.

Informační tabule (archiv obec)

Nová mapa školy (archiv obec)
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Asi nemusím znovu zdůrazňovat, že stavba
probíhá uprostřed obce a v blízkosti silnice,
což přinese jistá omezení. Rodiče dětí byli seznámeni, který vstup do školy mají používat
a jak se chovat. Více uvnitř Zpravodaje. Věřím,
že všichni tuto stavbu podporujeme a případné
problémy, které vyvolá, přejdeme s úsměvem.
Předem děkuji.

Nicméně i tady se pokusíme o získání dotace.
- Rozpočet počítá i s dotacemi – především na
podporu spolkové činnosti v obci.
Znovu odpady
Touto problematikou se zabýváme takřka
v každém čísle Zpravodaje. Skutečnost se ovšem nikterak moc nemění – nezlepšuje. Podle
zpráv, které jsou k dispozici, se chystá velké
zpřísnění (zdražení) odpadů, které vyvážíme
na skládky – směsný (popelnice) a objemný.
V zájmu nás všech je tedy nutné co možná nejlépe odpady třídit. V opačném případě budeme
zbytečně platit, platit a platit.
Vyrobili jsme pro Vás brožurku – návod, jak
nakládat s odpady a jak celý systém v Kozlovicích
funguje. Věřím, že už ji máte všichni doma.
Přečtěte si ji, někde uložte, ale především se
pokusme podle tohoto návodu chovat. Děkuji.
Sběrný dvůr je od dubna otevřený v definované hodiny a je s obsluhou, která Vám
případně poradí a pomůže. Kontejnery na trávu
a větve jsou přístupné stále.

Rozpočet obce na rok 2016
- Zastupitelstvo obce na svém posledním
zasedání schválilo rozpočet obce na tento
rok (najdete ho uvnitř Zpravodaje). Ten
mimo běžného provozu – fungování obce
(odpady, voda, kanalizace, MHD, internet,
energie, mzdy, opravy, kulturní akce…), zohledňujepředevšímﬁnancovánípřístavbyškoly.
V současné době máme podané tři žádosti
o dotaci, nicméně výsledek neznáme, a proto
počítáme s financováním z vlastních zdrojů. Po dlouhou dobu jsme se snažili šetřit
a v rezervách tak máme více jak 25 mil. Kč.
- Rozpočet navíc zohledňuje vnitřní rekonstrukci v bývalé škole v Měrkovicích, kde
vznikne „kulturní“ společenská místnost (krb,
kuchyňka, nová okna, osvětlení…). Uvažujeme
s možností pronájmu těchto prostor pro různé
společenské nebo i rodinné akce. Uvidíme.
- Dále rozpočet počítá s výměnou oken v budově zdravotního střediska. Jejich stav už je
docela „žalostný“.
- V neposlední řadě rozpočet počítá i s výstavbou chodníku na horním konci (v rozpočtu je
na něj vyčleněna částka 6 mil. Kč). Uvažuje
se se zahájením etapy od Kříže směr Tichá.

Dotace obce
Jak je uvedeno výše, v rozpočtu je opět
vyčleněna nemalá částka na dotace k podpoře spolkové činnosti (sport, kultura), ale
i k dalším aktivitám, které budou sloužit široké
veřejnosti. Bližší informace naleznete na webu
obce pod odkazem Spolky/Dotace.
Velikonoce za námi, před námi dovolená,
krmáš a máme tu zase Vánoce. Nevím jak, ale
je potřeba ten čas nějak zpomalit. Ať se Vám to
daří.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Sběrný dvůr (archiv obec)
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci lednu až březnu oslavili
pan František Boháč
paní Danuše Šmiková
pan Zdeněk Zeman
pan Jaromír Tomek
pan Zdeněk Opěla
paní Ludmila Toﬂová
paní Vlasta Tkáčová
paní Pavla Tkáčová
paní Vlasta Skalová
paní Božena Pavlíčková
paní Marta Tabašková
paní Marie Jalůvková
paní Anna Nedvědová
paní Ludmila Juřenová
paní Drahomíra Buchtová

80 let
81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
83 let
83 let
83 let
83 let
84 let
85 let

pan Oldřich Urbiš
paní Julie Šmiřáková
paní Anna Benová
paní Anežka Harabišová
pan Josef Juřica
paní Libuše Miková
paní Marie Papíková
paní Marie Ulčáková
paní Naděžda Vašendová
paní Františka Žabenská
paní Zdenka Pustková

86 let
86 let
86 let
86 let
86 let
87 let
88 let
89 let
89 let
90 let
96 let

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

Od prosince 2015 do poloviny března 2016 se obec rozrostla o tyto nové občánky
Bedřich Šindelka
Filip Seknička
Vanesa Zemanová
Klára Muchová
Jan Zahradník
Nela Fizková
Karolína Morisáková

Kryštof Velký
Tomáš Chlebek
Vojtěch Mužík
Daniela Chudjaková
Samuel Pustka
Kryštof Kovář

Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
Slavnostní vítání občánků
proběhne v pátek 6. 5. 2016 v 16.30 hod. v sále Obecního úřadu Kozlovice.
Od prosince 2015 do poloviny března 2016 zemřeli
ve věku 77 let pan Zdeněk Tobola
ve věku 81 let paní Marta Tkáčová
ve věku 67 let paní Jarmila Boháčová
ve věku 76 let paní Ludmila Najdeková

ve věku 71 let paní Marie Zemanová
ve věku 72 let pan Karel Přinosil
ve věku 76 let paní Štěpánka Vítová

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

OÚ - Pustková
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Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2015
Celkem
3002
1487
1515
502
256
246
78
43
35
1726
878
848
696
310
386

Osoby
Muži
Ženy
Děti 0 -15 let
- chlapci
- dívky
Dorostenci 16 - 18 let
- chlapci
- dívky
Občané 19 - 60 let
- muži
- ženy
Občané starší 60 let
- muži
- ženy

Kozlovice
2776
1383
1393
464
237
227
72
40
32
1589
815
774
651
291
360

Měrkovice
226
104
122
38
19
19
6
3
3
137
63
74
45
19
26

Průměrný věk
40.30
39,28
41,30

Přehled změn v roce 2015
Počet narozených
- chlapci
- dívky
Počet zemřelých
- muži
- ženy
Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených
Počet sňatků v matričním obvodu Kozlovice
z toho církevních

30
18
12
31
11
20
60
54
32 (30 v Kozlovicích, 2 ve Lhotce)
8

Nejčastěji vyskytovaná příjmení v obci
Krpec - Krpcová
Pustka - Pustková
Kocian - Kociánová
Zeman - Zemanová
Chýlek - Chýlková
Žáček - Žáčková
Tkáč - Tkáčová
Tabach - Tabachová

112
111
82
61
61
57
51
50

Nejčastěji se v obci setkáme se jmény
Marie
Jan
Petr
Jiří
Jana

101
84
84
81
73

Pavel
Josef
Martin
Ludmila
Tomáš

63
59
57
53
50

Nejstarší občankou je paní Marie Strakošová - 101 let,
nejstarším občanem pan Rudolf Pustka - 90 let.
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Statistika obyvatel v grafech

Celkem
3002
1487
1515
502
78
1726
696

Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Dorostenci 15 - 17 let
Občané 18 - 59 let
Starší 60 let

Průměrný věk
40,30
39,28
41,30

OÚ-Pustková
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Rozpočet obce
Rozpočet obce Kozlovice na rok 2016 - VÝDAJE

Rozpočet obce Kozlovice na rok 2016 - PŘÍJMY
§,položka

Text

Rozpočet v tis. Kč
návrh

paragraf

Text

Rozpočet v tis. Kč
návrh

1111 Daň z příjmů FO záv. činnost

6 000,00

1032 Podpora ost. produkč. činností LH

400,00

1112 Daň z př. FO sam. vyděl. čin.

500,00

2141 Vnitřní obchod, internet

400,00

1113 Daň z př. FO z kapitál. výnosů

700,00

2143 Cestovní ruch

110,00

7 400,00

2212 Silnice

900,00

1 328,10

2219 Záležitosti pozem. komunikací

15 000,00

2221 Provoz veřejné silnič. dopravy

1121 Daň z př. právnických osob
1122 Daň z př. práv. osob za obec
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZF

2,00

2223 Bezpečnost silničního provozu

1335 Popl. za odnětí pozemků

2,00

2310 Pitná voda

1340 Poplatek za komunál. odpad

2310 Obnova vodovodu

1 470,00

6 000,00
670,00
100,00
1 500,00
300,00

1341 Poplatek ze psů

36,00

2321 Odvádění a čištění odpad. vod

1343 Popl. z veřejného prostranství

80,00

3113 Základní škola

3 200,00

6,00

3113 Základní škola

20 000,00

1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1351 Odvod z loterií a podobných her
1361 Správní poplatky

25,00
125,00

3114 Speciální základní školy

20,00

3311 Divadelní činnost

20,00

3314 Knihovna Kozlovice

85,00

1 300,00

350,00

3319 Záležitosti kultury

700,00

872,90

3326 Zachování, pořízení a obnova památek

100,00

4116 Ostatní neinvest. dotace ze SR

300,00

3330 Činnost registrovaných církví

500,00

4152 Nein. přijaté transfery od mezinár. inst.

148,00

3349 Záležitosti sdělovacích prostř.

160,00

1511 Daň z nemovitosti
4112 Neinvestiční dotace ze SR

4223 Invest. přijaté transfery od reg. rad

1 050,00

3 041,90

3399 Občanská komise

200,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

500,00

§1032

Podpora ost. produkč. činností LH

400,00

§2119

Ostat. záležitosti těžeb. průmyslu

25,00

3419 Tělovýchovná činnost

450,00

§2143

Cestovní ruch

25,00

3421 Využití volného času dětí a ml

450,00

§2310

Pitná voda

2 300,00

3429 Ostatní zájmová činnost

§2321

Odvádění a čištění odpad. vod

1 600,00

3519 Zdravotnictví

§3314

Knihovna Kozlovice

11,00

3612 Bytové hospodářství

§3319

Záležitosti kultury

60,00

3613 Nebytové hospodářství

§3341

Místní rozhlas

13,00

3631 Veřejné osvětlení

§3349

Záležitosti sdělovacích prostř.

18,00

3632 Pohřebnictví

§3412

Sportovní zařízení obce

270,00

3639 Komunální služby a úz.rozvoj

§3519

Zdravotnictví

220,00

3721 Sběr a svoz nebezp. odpadu

§3612

Bytové hospodářství

365,00

3722 Sběr a svoz komunál. odpadu

§3613

Nebytové hospodářství

240,00

3725 Využívání a zneškod. kom. odpadu

§3632

Pohřebnictví

§3639

Komunální služby a úz.rozvoj

850,00

3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody

400,00

§3722

Sběr a svoz komunál. odpadu

300,00

3745 Veřejná zeleň

450,00

§3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

30,00

§3725

Využívání a zneškod. kom. odpadu

§3739

3728 Monitoring nakládání s odpady

80,00

70,00
900,00
150,00
1 500,00
600,00
80,00
900,00
15,00
2 400,00
8,00
8,00

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba

50,00

500,00

4357 Domovy důchodců

50,00

Ostatní ochrana půdy a spodní vody

135,00

4359 Klub důchodců

50,00

§6171

Činnost místní správy

100,00

5212 Ochrana obyvatelstva

10,00

§6310
§6409

Př. z úroků a ost.nedaň.příjmy
Neidentifikované příjmy

200,00

5269 Ostatní správa v oblasti hospář. opatř.

10,00

5512 Požární ochrana Kozlovice

350,00

45 913,90

5512 Požární ochrana Měrkovice

8115 Přebytek hospodaření min. let

25 580,00

6112 Zastupitelstva obcí

1 900,00

8124 Splátky dlouhodobého úvěru

-6 400,00

6171 Činnost místní správy

4 600,00

PŘÍJMY CELKEM

8901 Operace z peněž. účtů
PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ

65 093,90

6310 Obecné př. a výdaje z fin. operací

50,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

150,00

6399 Daň z př. práv. osob za obec
6399 Vratky+ DPH (za rok 2015)
VÝDAJE CELKEM
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50,00

1 328,10
500,00
54 909,10

6409 Nespecifikované rezervy

10 184,80

VÝDAJE CELKEM vč. REZERVY

65 093,90

Obecního úřadu v Kozlovicích

Povinnosti občanů – poplatníků
tento poplatek vznikla. Poplatek činí 492 Kč za
rok. Pokud občan žádá osvobození od placení poplatku např. pro své dítě, které žije nebo
studuje více jak 9 měsíců mimo místo svého
trvalého pobytu, je povinen doložit obecnímu
úřadu nejpozději do 15. 11. běžného roku
doklady, které toto tvrzení dokazují (pracovní
smlouvu, smlouvu o pronájmu bytu), a to každý rok znovu a znovu. Jinak bude poplatek
požadován a exekučně vymáhán.
V případě úmrtí osoby, která má poplatek
zaplacen, je nutnost tento poplatek nahlásit
notáři, který projednává dědické řízení, aby
tento mohl být zahrnut do dědického vypořádání a mohl být vyplacen dědicům v souladu
s daňovým řádem č. 280/2009 Sb.

Od 1. 1. 2016 je účinná nová Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích.
Žádný z poplatků nebyl navýšen. Zde výčet
některých:
Poplatek ze psů
Platí se u psů starších tří měsíců do 31. 3.
běžného roku. Je nutno psa písemně přihlásit
v kanceláři č. 1 obecního úřadu. V případě držení psa po dobu kratší jednoho roku se poplatek
platí v poměrné výši. Poplatková povinnost
zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo
právnická osoba držitelem psa – úhyn, ztráta,
darování, prodej. Tuto informaci musíte nahlásit na obecní úřad a to písemným odhlášením
psa z evidence. Kdo poplatek neuhradí do 31. 3.
běžného roku (nebo do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla) a kdo nenahlásí do 15 dnů
nabytí nebo úhyn psa a nezaplatí poplatek, se
stává dlužníkem. Poplatek za psa činí 80 Kč za
rok a 120 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Platí se nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po každém pololetí příslušného
kalendářního roku. Poplatník je ubytovaná
osoba, plátce je ubytovatel. Poplatek činí za
osobu a každý i započatý den pobytu, není-li
tento dnem příchodu, 11 Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Platí se jednorázově do 31. 10. běžného
roku, nebo ve dvou stejných splátkách, a to
vždy nejpozději do 30. 4. a do 31. 10. běžného
roku. Občané mají povinnost ohlásit obecnímu
úřadu vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jim povinnost platit

Poplatek z ubytovací kapacity
Platí se nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po uplynutí každého pololetí
příslušného kalendářního roku. Poplatek činí
za osobu 4 Kč za každé využité lůžko a každý
den. Ubytovatel je poplatník a plátce v jedné
osobě – nelze vybírat od ubytovaných.

Všechny poplatky uvedené ve vyhlášce se stávají při svém nezaplacení ve lhůtě daňovou pohledávkou. Po své splatnosti budou vymáhány exekučně a dlužná částka se zvýší o exekuční
náklady ve výši minimálně 500 Kč (dle z. č. 280/2009 Sb.). Proto tuto povinnost nepodceňujte
a pamatujte na lhůty pro zaplacení a taktéž na ohlašovací a odhlašovací povinnost, která vyplývá
OÚ-Boráková
ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a z OZV č. 3/2015.

Informace pro občany s trvalým pobytem na obecním úřadu
Od 1.ledna 2016 jsou oznámení o uložení
zásilky a výzvy s poučením o následcích nevyzvednutí zásilky pro osoby, které mají adresu
trvalého pobytu na obecním úřadu, Kozlovice

343, ukládány na podatelně obecního úřadu
(kancelář č.1).
Seznam osob, které mají nevyzvednutou
poštu či oznámení, je k dispozici na nástěnce
8
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obecního úřadu v přízemí obecního úřadu.
U každé osoby je uvedeno, od kdy do kdy bude
jeho zásilka na poště uložena.
Po uplynutí deseti dnů jsou splněny podmínky ﬁkce doručení a písemnost se považuje
za doručenou. Upozorňujeme, že i nepřevzatá
písemnost nabude právní moc a stane se tak

vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo
nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty
je možné promeškat např. lhůtu na odvolání
a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní
OÚ-Tobolová
osobu.

Prosba k řidičům
jícího vozidla v centimetrech např. 70 km/h
+ 50 cm = 120 cm
5. situace – cyklista objíždí stojící vozidlo – tzv.
dveřní zóna (sražení otevřenými dveřmi)
– 1,2 m
6. situace – míjení vozidel v protisměru

Jelikož neustále roste počet sražených
chodců, není na škodu připomenout si, jaká je
bezpečná vzdálenost pro předjíždění, objíždění
nebo míjení, která sice není nikde zákonem
stanovena, ale je doporučena. Každý den se
setkáváme s auty, která objíždějí chodce velice
těsně, i když v protisměru nejede vůbec nic.
Řidiči by si měli uvědomit, že sraženou obětí
může být i jejich dítě nebo partner. Proto se
zamysleme, zda neudělat něco pro bezpečnost
všech účastníků silničního provozu. Děkujeme
všem, kteří budou ohleduplnější. Změna není
jen v zájmu chodců a cyklistů, ale ovlivní i případnou trestní odpovědnost řidičů.

Boční odstupy u obou vozidel se sčítají.

1. situace – auto – chodec po směru jízdy – počínání chodce je sice nelegální, ale nemusí o nás
(řidiči a autu) vědět - odstup cca 1,5 m a více
2. situace – auto – chodec ve směru proti autu
– odstup 1,2 m a více
3. situace – auto – cyklista – po rovině a po
dobrém povrchu vozovky – 1,5 m
– ve stoupání, nerovný povrch vozovky – 2 m
4. situace – předjíždění vozidla vozidlem
– zásada 50 cm + rychlost jízdy předjíždě-

„Hodnoty odstupu vycházejí z konkrétního, z technického hlediska přijatelného
odvození pro možnost řidiče včas reagovat na
chodce a situaci před sebou a zabránit střetu.
Pochopitelně za daných podmínek a předpokladu, že řidič není jinak omezen.“
Zdroj: Blog znalce, www.franko.blog.cz, Ing.
František Kouřil, Soudní znalec v oboru Doprava
silniční a městská – analytik dopravních nehod
OÚ-Boráková

Rychlost
jízdy
(km/h)
Boční
odstup
(m)

1-5

6-30

31-50

51-75

76-100

0,25 0,50

0,75

1,00

1, 25

Radary v naší obci
Radar u kostela směr Frenštát p. R.
LEDEN 2016 - Celkem projelo 41 638 vozidel rychlostí nad 30 km/hod.
Km/hod.
do 50
50
50 – 60
60 – 70
70 <

- 50 km/hod. překročilo 32%
- maximální rychlost
9. 1. 19:44
87 km/hod.
18. 1. 12:46
87 km/hod.
- průměrně projelo
mezi 7. a 8. hodinou
94 vozidel
mezi 14. a 15. hodinou
142 vozidel

Počet průjezdů
16 712
11 663
11 908
1 020
332
9
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ÚNOR 2016 - Celkem projelo 43 145 vozidel rychlostí nad 30 km/hod.
Km/hod.
do 50
50
50 – 60
60 – 70
70 <

- 50 km/hod. překročilo 36%
- maximální rychlost
7. 2. 00:42
103 km/hod.
- průměrně projelo
mezi 7. a 8. hodinou
103 vozidel
mezi 14. a 15. hodinou
153 vozidel

Počet průjezdů
15 135
12 325
13 628
1 295
767

Radar u vinotéky směr Frýdek-Místek
LEDEN 2016 - Celkem projelo 43 145 vozidel rychlostí nad 30 km/hod.
Km/hod.
do 50
50
50 – 60
60 – 70
70 <

- 50 km/hod. překročilo 40 %
- maximální rychlost
6. 1. 22:59
103 km/hod.
16. 1. 00:15
103 km/hod.
- průměrně projelo
mezi 7. a 8. hodinou
112 vozidel
mezi 14. a 15. hodinou
132 vozidel

Počet průjezdů
16 526
13 060
12 256
4 942
2 797

ÚNOR 2016 - Celkem projelo 43 145 vozidel rychlostí nad 30 km/hod.
Km/hod.
do 50
50
50 – 60
60 – 70
70 <

- 50 km/hod. překročilo 57%
- maximální rychlost
6. 2. 23:58
114 km/hod.
13. 2. 00:16
114 km/hod.
- průměrně projelo
mezi 7. a 8. hodinou
110 vozidel
mezi 14. a 15. hodinou
125 vozidel

Počet průjezdů
11 241
9 986
20 355
6 252
1 513

Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zpráva velitele výjezdové jednotky hasičů Kozlovice
V lednu jsme se zúčastnili předávání techniky, které zakoupil Moravskoslezský kraj
a předal Hasičskému Záchrannému Sboru
MSK, jednotkám SDH obcí a Zdravotnické
Záchranné Službě. Jednalo se o techniku za
téměř 330 milionů korun.

Rok 2016 jsme jako předchozí roky začali
pravidelným školením jednotky. Osnovy na
tato školení každoročně aktualizuje a rozesílá
Generální Ředitelství HZS ČR. Dále členové
absolvovali školení řidičů, výcvik v dýchacích
přístrojích.

10
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Naše jednotka si z této velkolepé události odvezla dopravní automobil Mercedes Benz
Sprinter. Tento zásahový automobil nám pomůže
při zvládání technických pomocí, ale i požáru. Je
plně vybaven dýchacími přístroji, hadicemi, motorovou pilou, elektrocentrálou, osvětlovacími
halogeny, navijákem, agregáty na čerpání vody
a dalšími technickými prostředky, které při odstraňování dané události mnohdy potřebujeme.
V letošním roce už naše jednotka vyjela ke
4 událostem. Více o výjezdech na www.hasicikozlovice.cz .
Tomáš Pavlát, velitel JSDHO

Nový dopravní automobil hasičů (archiv obec)

Informace z knihovny
nejasností či problémů vám ráda vše ukážu
a poradím.
Jako každý rok, i tento, knihovna vyhodnocuje nejpilnější čtenáře a nejčtenější tituly za
rok 2015.

Knihovna v naší obci je stále navštěvovaným
místem. V roce 2015 navštívilo knihovnu 4 457
čtenářů. Registrovaných čtenářů k 31. 12. 2015
je 361, z toho 182 děti do 15 let. Celkový počet
výpůjček byl 12 908 sv. Bylo zakoupeno 169
nových knih + 350 knih z výměnného souboru.
Od Nového roku jsme začali odebírat časopis D - test, a za pouhé dva měsíce se stal
nejpůjčovanějším časopisem - byl vypůjčen 43x.
Počet návštěvníků se sice mírně snížil, což
ale bylo zapříčiněno tím, že knihovna měla
více zavíracích dnů z důvodu revize knihovního fondu. Na druhou stranu se zvýšil počet
vstupů do on-line katalogů a čtenářského konta. Čtenáři si stále více vyhledávají novinky
v našem katalogu a rezervují tituly knih. Přesto
se stále setkávám s občany, kteří o této službě
nevědí. Jen ve zkratce. On – line katalog slouží
k vyhledávaní knih z našeho knihovního fondu. Je dostupný z webových stránek Kozlovic
v sekci Knihovna. Umožňuje vytvářet rezervaci
a spravovat si své čtenářské konto. V případě

Nejpilnější čtenáři
Dospělí

1. Pobudová Emilie
2. Turková Dana
3. Pustka Jiří

Mládež do 15 let

1. Krpcová Adéla
2. Toﬂová Veronika
3. Vašendová Veronika

Nejžádanější tituly
1 .Janečková Klára – Prokletý původ
2. Keleová – Vasilková, Táňa – Nataša
3. Knight, Michelle – Najděte mě
1. Kniha příběhu malých školáků
2. Šmoulí vynálezy
3. Fenixův řád
Markéta Navrátilová, knihovnice

Japonsko
V úterý 2. 2. 2016 proběhla v knihovně beseda
s názvem Japonsko. O naplnění dalšího cestovatelského snu svého syna Jirky, upoutaného na
invalidní vozík, nám přijeli vyprávět Jiří a Alena
Márovi z Přerova. Jejich prostřednictvím jsme
nahlédli přímo do života japonské rodiny a poznali jsme úžasnou pestrost této tajuplné země.

Navštívili jsme chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané vodopády.
Zjistili jsme, jak se jezdí rychlodráhou Šinkanzen,
a měli jsme možnost obdivovat mohutné zápasníky sumo i křehké gejši. Pan Mára je společně
se svým synem autorem několika cestopisných
knih a dokumentárních filmů, které si mohli
11
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účastníci besedy zakoupit. Beseda byla protkána
promítáním krásných fotograﬁí a záběrů z DVD,
které cestovatelé natočili. Všechny jeho knihy jsou
k dispozici k zapůjčení u nás v knihovně.
Díky velkému zájmu se můžete těšit na další besedy. Můžu prozradit, že na podzim nás

navštíví jak již zmiňovány J. Mára, tak naše
pozvání přijal i p. Patrik Kotrba, který nám
povypráví o jeho téměř dvouleté cestě Evropou
z Čech až do světoznámého poutního místa
Santiaga de Compostela.
Navrátilová Markéta, knihovnice

KALENDÁŘ AKCÍ
16. 04. 2016
17. 04. 2016
23. 04. 2016
30. 04. 2016 a 1. 05.2016
05. 05. 2016
06. 05. 2016
07. 05. 2016
14. 05. 2016
14. 05. 2016 a 15. 05. 2016
28. 05. 2016
04. 06. 2016 a 05. 06. 2016
11. 06. 2016
11. 06. 2016
18. 06. 2016
19. 06. 2016
19. 06. 2016
25. 06. 2016
30. 06. 2016

Postel pro anděla-premiéra divadelní hry
Hobby závody
Turistický zájezd-Javorníky
Reinigové závody ČJF
Vystoupení žáků ke Dni matek
Vítání občánků
Okrskové kolo v požárním sportu
Férová snídaně v Kozlovicích
Westernové závody WRC
Dětský den
Reiningové závody ČJF
Traktoriáda II. strojů domácí výroby
Michal David - Megashow s kapelou
Den hasičů a integrovaný záchranný systém
Koncert žáků Lenky Lepíkové
Finále Beskydského poháru ve skocích na lyžích
Fotbalový turnaj Mini Cup 2016
Rozloučení s deváťáky

Informace Biskupských lesů občanům Kozlovic
V listopadu roku 2012 byl přijat zákon
č. 428 / 2012 Sb., o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi, který
začal platit počátkem roku 2013. Na jeho základě byl postupně vydáván jednotlivým církevním
subjektům majetek, jehož byly nezpochybnitelnými vlastníky. Proto byly v průběhu roku
2014 a 2015 vydány Lesy ČR a Pozemkovým
úřadem lesní a zemědělské majetky na území Moravskoslezského kraje Biskupství
ostravsko – opavskému. To založilo k 1. 7. 2014
v rámci biskupství samostatný odbor Biskupské
lesy, které mají za úkol navrácený lesní majetek
spravovat a na něm hospodařit. Organizačně
se Biskupské lesy dělí na ředitelství, které
sídlí v Ostravě, a to má podřízeno jednotlivé

organizační jednotky, kterými jsou lesní správa Ostravice, lesní správa Vrbno p. P., obora
Hukvaldy a středisko Farní lesy. Lesní správy se
dělí na jednotlivé revíry.
V katastru obce Kozlovice byly navráceny
lesní pozemky v masivu Ondřejníka, na nichž
začaly Biskupské lesy okamžitě hospodařit.
Péče o ondřejnické lesy je však značně ztížena probíhající kalamitou, která je způsobena
dlouhodobým suchem, které ve spojení s houbou václavkou a následně kůrovci je pro řadu
smrků smrtící. Naší povinností danou lesním
zákonem je takto napadené stromy vytěžit
a z lesa odvézt. A nejen to. Vytěžené dříví je
potřeba následně rozmanipulovat na jednotlivé
sortimenty / tedy rozřezat kmen na části podle
12
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Plocha po zpevnění asfaltovou směsí (ilustrační foto)

Původní manipulační plocha (ilustrační foto)

přání odběratele – zákazníka, kterému vytěžené
dříví prodáváme / a pak jej odvézt k odběrateli.
A zde nám nastává velký problém. K detailní
manipulaci potřebují naši lidé prostor. Takový,
aby bylo možno kmen rozřezat a takto vymanipulované sortimenty / bývá jich až pět / uložit
na jednotlivé skládky. V loňském roce jsme využili prostor v sedle Ondřejníku Kubalanky, ale

trvalý expediční sklad na jediném možném
místě, a to v prostoru bývalé lesní školky poblíž
budovy našeho revíru v Kozlovicích. Po souhlasu dotčených orgánů jsme na místě provedli
povrchové terénní úpravy a začali s manipulací.
V současné době jsme podali žádost na příslušný stavební úřad o povolení ke zpevnění
povrchu asfaltovou směsí. Jen pro Váš přehled
přikládáme fotky z obdobné stavební akce, kterou jsme již v minulosti realizovali v jiné oblasti,
jak takový sklad vypadal před jeho zpevněním
a jak vypadá jeho výsledný vzhled a funkčnost
po zpevnění již zmíněnou asfaltovou směsí za
provozu. Po dokončení skladu počítáme s jeho
pravidelným provozem v pracovní dny a jen
zcela výjimečně o sobotách, kdy bude nutno
vzhledem k přistaveným vagónům přichystat
dříví k expedici. Nabízíme možnost prodeje
paliva a těžebních zbytků pro občany Kozlovic
přímo ze skladu. Rovněž počítáme s ﬁnanční
účastí Biskupských lesů při opravách a údržbách komunikací, po nichž dříví odvážíme.
Věříme, že obyvatelé Kozlovic pochopí
naši potřebu manipulační sklad v uvedené lokalitě provozovat a to k užitku všech zúčastněných
stran. Ing.Libor Konvičný, ředitel Biskupských lesů

Zpevněná manipulační plocha v provozu (ilustrační foto)

ten bohužel nevyhovoval. Jednak svým velmi
omezeným prostorem a jednak tím, že ležel na
významné křižovatce turistických cest. Proto
jsme byli nuceni hledat náhradní místo, které
by pro danou činnost vyhovovalo. Po delším
hledání jsme se rozhodli, že si vybudujeme

Odpady - informace
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje
v roce 2016 v České republice systém zpětného
odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy.
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat

svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru
s tím, že budou řádně recyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru.
13
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Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné
místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě
nových spotřebičů.

- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“
www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci
dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále
plně funkční elektrospotřebič, a ten projde
přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí.
- Města a obce podle zákona musejí nejméně
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá
elektrozařízení.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete
spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni
převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely
zákona, která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič,
jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů,
aniž byste byli nuceni koupit si nový.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje řadu akcí, při nichž můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek – například v podobě
slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea.
Sledujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
Zdroj: Elektrowin
OÚ- Boráková

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma
řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech
přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné
zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na
směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla
nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové

žárovky přestaly v Evropské unii prodávat,
a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši
a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či neodborném
zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat
ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře u nás
v Kozlovicích. Obsluha sběrného dvora od Vás
úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální
sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr
zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady

Ekolamp (archiv obec)
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provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část
prostředků, které bychom jinak museli použít
na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 %

nižší spotřeba elektrické energie a vědomí,
že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP
dočtete na www.ekolamp.cz.
OÚ - Boráková

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že
v sobotu 2. dubna 2016 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
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.
Nebezpečným odpadem jsou:
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie,
zářivky, mazací a motorové oleje, asfalt, olejové
ﬁltry, tonery, znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek (postřiky, chemikálie), prošlé
nebo nepotřebné léky apod.
Dále pak rozebrané, či rozbité elektrospotřebiče.

Nerozebrané vysloužilé spotřebiče do nebezpečného
odpadu nepatří (archiv obec)

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.

Kompletní – nerozebrané lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
Sběrná místa a časový harmonogram:

Horní konec u bývalých garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č. p. 153, p. Uhrová
U čekárny ČSAD „U Váhy“
Kozlovice u hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku č. p. 405, paní Pešlová
U bývalého sklenářství
Restaurace „Ve Dvoře“
U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Střed obce - sběrný dvůr

07:30 - 07:40 hod.
07:45 - 07:55 hod.
08:00 - 08:10 hod.
08:15 - 08:25 hod.
08:30 - 08:40 hod.
08:45 - 08:55 hod.
09:05 - 09:15 hod.
09:20 - 09:30 hod.
09:40 - 09:50 hod.
10:00 - 10:10 hod.
10:20 - 10:30 hod.

Celoročně je možné nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře (v provozní době).
OÚ-Boráková
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Sběr velkoobjemového odpadu
- Horní konec u bývalého obchodu
- U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad,
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“ naproti rod. domku č. p. 405, paní Pešlová
- U bývalé sklárny
- U restaurace „Ve Dvoře“
- U pana Pudila, č. p. 136 – prodej ryb (Rybí)
- Měrkovice u hasičárny

Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od
úterý 12. dubna 2016 do středy 13. dubna
2016 budou přistaveny kontejnery na sběr
velkoobjemového 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!
Kontejnery pro sběr velkoobjemového
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

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

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 e-mailem, nebo osobně navštivte Slávka Vašendu na OÚ. E-mail: vasenda@kozlovice.cz, mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.
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Poděkování panu Rudolfovi Pustkovi
jeho archiv v současné době spravuje, příslušné
archivní materiály již vyhledala a předala mi
k dalšímu zpracování. Myslím si totiž, že si tato
problematika zaslouží, aby byla publikována
jako důležitá zpráva pro současníky i budoucí
generace.
Nyní bych se vrátila k našemu jubilantovi.
Z rozhovoru s ním vyplynulo, že se ujal vybudování vodovodu v Kozlovicích s velkým
nadšením. Je třeba podotknout, že tak činil
až po pracovní době a věnoval tomu všechny
volné chvíle i na úkor rodiny. Jeho žena nám
potvrdila, že se na práci na záhumence podílel
jen někdy. Přednost měla vždy jeho brigádnická
činnost pro obec, byl vždy k dispozici, pomáhal řešit všechny problémy, které souvisely
se zaváděním obecního vodovodu, a doslova
svýma vlastníma rukama zašrouboval celé vodovodní potrubí. Jeho budovatelská činnost
spadá hlavně do 50. – 70. let. Poté se zabýval
údržbou vodovodního řadu až zhruba do svých

Pan Rudolf Pustka patří mezi občany Kozlovic, kterého všichni znali a znají pod přezdívkou
„Vodař“. Narodil se 7. května 1925, takže na
jaře roku 2015 oslavil svoje významné životní
jubileum – dosáhl 90 let, a to v plné vitalitě,
se zájmem o všechno, co se kolem něj děje, jak
v rodině, tak i v obci. Je pravdou, že se o tomto
životním jubileu našeho občana zmiňuji trochu
se zpožděním, ale domnívám se, že to v tomto
případě vůbec nevadí.
Jsem přesvědčena o tom, že je potřeba
vyzvednout zásluhy pana Pustky, protože se
zasloužil o vybudování vodovodu v naší obci.
Proto jsem ho také navštívila a vedla rozhovor, abych mohla zaznamenat jeho vzpomínky
a získat tak některé zajímavé informace pro
obecní kroniku.
Důležité je také zjištění, že před lety předal podrobné písemné informace o výstavbě
vodovodního řadu panu Janu Boháčovi, místnímu archiváři. Paní Marie Prudká, která
17
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pitné vody a pro občany se otevřela cesta pro
výstavbu koupelen, splachovacích záchodů
a později zahradních bazénů. Nedostatek vody
v loňském roce mohl být překonán jen díky
tomu, že byl obecní vodovod napojen i na další
zdroj - na přehradu Šance.
Z výše uvedeného textu vyplývá, že mít
v domácnosti vodu není samozřejmé a že
k tomu vedla velice dlouhá cesta a velké úsilí
lidí, kteří již většinou nejsou mezi námi. Proto
jsem ráda, že mohu na tomto místě dodatečně
za všechny občany poděkovat panu Rudolfovi
Pustkovi, jež se po většinu svého plnohodnotného života pohyboval doslova v první linii
a vynaložil všechny svoje síly k tomu, aby se
otáčení vodovodních kohoutků v Kozlovicích
stalo samozřejmou skutečností. Pan Rudolf
Pustka je zářným příkladem poctivého a pracovitého člověka, kterému se podařila obrovská
věc – zasloužil se o výstavbu vodovodního řadu
v Kozlovicích a Měrkovicích.

80 let. I v současnosti za ním chodí pro radu pan
Augustin Zeman, který se stal jeho následovníkem.
Všichni si uvědomujeme, že se bez vody
nedá žít. V minulosti museli lidé kopat svoje
studny, tahat vodu náročným způsobem ručně,
později vynalezli rumpál a pumpu. Byla tak
potřeba vynaložit velkou lidskou sílu, aby byl
v domácnosti zabezpečen přísun vody na
vaření, umývání, napájení domácích zvířat.
O splachovacím záchodu se lidem tehdy ani
nesnilo. Po zavedení elektřiny bylo možno využívat vodního čerpadla a v domácnostech tak
byly zřizovány první vodovody. K jejich zavádění se také začalo využívat samospád ze studní
z okolních kopců. Byl to velký posun v řešení
problematiky zásobování domácností pitnou
vodou, ale nebylo to možné pro všechny obyvatele Kozlovic a Měrkovic. Teprve vybudováním
obecního vodovodu z pramenů Ondřejníka
a svedením vody z přilehlých kopců do rezervoárů byla naše obec zásobena dostatkem

Marie Eliášová, obecní kronikářka

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
- kompostéry, kontejnery, nákladní automobil. Dotaci jsme již obdrželi na účet a rovněž
obec vše uhradila.
- COOP Beskydy projednal darování pozemku před prodejnou obci kladně. Byl zaslán
předběžný návrh darovací smlouvy. Musíme
důkladně projednat. Dle mého názoru tam
jsou některé neakceptovatelné požadavky.
- Nový dopravní automobil pro hasiče bude dotovaný z ROP v plné výši. Naše
spoluúčast, kterou jsme na minulém ZO
schválili, není potřebná. Obec bude automobil
stát 0,- Kč.
- Dne 15. 12. 2015 proběhlo prověřovací cvičení hasičů na téma - Záchrana a evakuace

Zápis č. 6-2015 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 17. 12. 2015
v 17. 00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluveno: 1 člen (Mgr. Hana Ulčáková)
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili žádní
občané obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
Starosta podal následující informace:
- Usnesení z minulého Zastupitelstva obce
jsou splněna.
- Dokončuje se realizace projektu (dotace
cca 3.400 tis Kč) Zkvalitnění nakládání
s odpady v obci Kozlovice. Vše je dodané
18
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osob z provozního objektu obce Kozlovice.
Cvičení se zúčastnil Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek ("profíci") ve spolupráci
s jednotkou dobrovolných hasičů Kozlovice.
Cílem cvičení bylo:
- Prověřit spolupráci jednotek HZS
a JSDH při záchraně osob ohrožených
požárem.
- Prověřit práci s technickými prostředky
určenými k záchraně osob a likvidaci
požáru.
- Prověřit zásady chování pracovníků obce
Kozlovice při vzniku požáru.
- Prověřit znalosti a dovednosti velitelů
při řízení zásahu u požáru s výskytem
většího počtu osob.
- Prověřit možnosti nástupních ploch
a evakuačních cest.
- Ověřit možnost nasazení výškové techniky při hašení požáru objektu a nasazení
nucené ventilace.
- Téma cvičení -Vyhledání a záchrana
osob ze střechy, zdolání požáru v objektu
a provedení přirozené, případně nucené
ventilace, seznámení se s objektem.
Cvičení bylo pro hasiče dosti náročné,
v zadýmené hale hledali „zraněnou“ osobu
a přitom tam byla velice malá viditelnost,
prověřily se technické možnosti výsuvného
žebříku při záchraně „zraněného“ ze střechy
v nosítkách. Každý z hasičů vypotřeboval všechen kyslík v dýchacím přístroji.
70/2015 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Pan Eliáš: Zjistili jsme, že na provozování
pouze denního stacionáře pro seniory není
možno využít žádný dotační program. Dotace
jsou pouze pro ubytování celodenní včetně
noclehu. Charita by měla zájem o provozování,
ale podmínky se neustále mění, můžeme zkusit
za rok, za dva, získat nové informace o podmínkách pro získání dotace. Proto jsme se usnesli,
že doporučujeme projekt odložit.
Paní Nevludová: Bude vůbec o toto zařízení
zájem? Ze zkušenosti vím, že se denní stacionáře často ruší pro nezájem občanů.
Pan starosta: V nejmenované vesnici stavěli
takovéto zařízení, při průzkumu zájmu byl dosti
velký zájem, po dostavění nebyl zájem vůbec.
Pan Eliáš: Senioři dostávají příspěvky na
asistenty, kteří o ně pečují přes den 8 hodin, takže předpokládám, že zájem by byl minimální.
Pan Eliáš: Dále jsme na zasedání ﬁnančního
výboru chtěli probrat Rozpočtové provizorium
na rok 2016, ale nikdo jsme se nemohli přihlásit na FTP server a stáhnout podklady.
Pan starosta: Pokud se Vám nepodaří dostat na FTP server, můžete přijít na zasedání
výboru na obecní úřad. Je tam pro takové účely
speciálně uvolněná místnost, kde budete mít
klid a pracovníci OÚ vám všechny požadované
podklady předloží.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
Do zasedací místnosti se dostavil zastupitel
pan Ludvík Konečný.
3. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice –
postup prací
- probíhá příprava zadávacího řízení - vypsané bude asi 5. 1. 2016
- předpokládané zahájení stavby 03/2016,
ukončení stavby 05/2017
- po minulém ZO se objevila možnost podání
žádosti o dotaci na MŠMT (školy i školky) a MF
- rada schválila podání žádostí – dnes je
MŠMT odeslané a MF do 15. 1. 2016
- kolize termínů u jednotlivých žádostí a různé uznatelné náklady
- podání žádosti do IROPu bude velmi komplikované s minimální šanci na úspěch,
zastupitelé přesto podání podporují

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor nezasedal, k tomuto bodu
nebylo přijato usnesení.
2.2 Finanční výbor
Finanční výbor zasedal.
Pan starosta: Co jste zjistili k možnosti dotace na denní stacionář, o kterém jsme se bavili
minule?
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parcel. č. 387/2 o celkové výměře 288 m2, který
vznikl z pozemků parc. č. 386/5 a 387.
73/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 3927/7
ve vlastnictví obce ve výměře 288 m 2 za
pozemek parc. č. 387/2 nově vzniklého
z pozemků parc. č. 386/5 a 387 ve vlastnictví
p. K. o výměře 288 m2, který byl odměřen
GP č. 2853-90/2015, mezi Obcí Kozlovice
a panem J. K., bytem Osvoboditelů 1215,
742 21 Kopřivnice.
Hlasování: 14 : 0 : 0

71/2015 – Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0
4. Pozemky – prodej, záměr prodeje a směny, dar
4.1 Prodej části pozemku parc. č. 4073/1 k. ú.
Kozlovice
Na předminulém zasedání ZO byla předložena žádost pana M. o koupi části obecního
pozemku par. č. 4073/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 180 m2, která slouží
jako příjezdová cesta k jeho domu. O záměru
rozhodlo ZO usnesením č. 28/2015. Záměr byl
vyvěšen dne 18. 6. 2015 a svěšen dne 8.7.2015.
Prodej byl předběžně schválen na
zasedání ZO usnesením č. 44/2015.
Nikdo jiný než původní žadatel pan M.
neprojevil zájem, ani nepodal připomínku. Na náklady kupujícího byl vyhotoven geometrický plán
č. 2854-515/2015 s nově odměřeným pozemkem parcel. číslo 4073/16 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 184 m2, která
vznikla z pozemku parcel. č. 4073/1.
72/2015 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 4073/16 k. ú.
Kozlovice ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 184 m 2, nově vzniklého
z pozemku parc. č. 4073/1, který byl odměřen GP č. 2854-515/2015, panu L. M.,
r.č. 880211/xxxx, bytem Na Závodí 66,
739 25 Sviadnov, cena 500,-Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0

4.3 Darování pozemku obci - parc. č. 801/6
a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.
č. 801/6 k. ú. Kozlovice
Byla předložena žádost TJ Sokol Kozlovice
o bezúplatný převod nabytí vlastnického práva k pozemku parc. č. 801/6 ostatní plocha
o výměře 1914 m2 a pozemku ve zjednodušené
evidenci parc. č. 801/6 o výměře 35 m2, oba
v k. ú. Kozlovice, Obec Kozlovice, které má
ve svém vlastnictví spolek do vlastnictví Obce
Kozlovice. TJ Sokol Kozlovice o záměru provést
bezúplatný převod vlastnického práva k uvedeným pozemkům na Obec Kozlovice rozhodl na
valné hromadě spolku konané dne 9. 12. 2015.
TJ Sokol se domnívá, že jedině obec nebude
s pozemkem spekulovat a ponechá ho stávajícímu účelu – sportovnímu využití.
Jedná se o pozemky vedle fotbalového hřiště – dříve antukové tenisové kurty. Na jedné
části tohoto pozemku má obec vybudované
asfaltové multifunkční hřiště. Tuto část má
obec pronajatou.
Pan Gola: Na pozemku mohlo být dětské
hřiště nebo beachvolejbalové hřiště, které jsme
řešili minule.
Pan starosta: Nemohlo, nejsou tam sprchy.
A tehdy to ještě byl pozemek ve vlastnictví TJ
Sokol. Bývalé antukové kurty nebyly dlouho
udržované. Momentálně je využívají ženy volejbalistky. Jedná se o pozemky v zóně sportu.
Zastupitelé se jednomyslně shodli na přijetí
daru těchto pozemků.
74/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
bezúplatný převod vlastnického práva TJ

4.2 Záměr směny pozemku parc. č. 3927/7 za
pozemky parc. č. 386/5 a 387 k. ú. Kozlovice
Na předminulém zasedání ZO byla předložena žádost pana K. o směnu pozemků parc.
č. 3927/7 ve vlastnictví obce za pozemky parc.
č. 386/5 a 387 ve vlastnictví p. K. Směna byla
předběžně schválena na zasedání ZO usnesením
č. 46/2015. Na náklady žadatele o směnu byl vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemku
č. 2853-90/2015 s nově odměřeným pozemkem
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Sokol Kozlovice k pozemku parc. č. 801/6
ostatní plocha o výměře 1914 m2 a pozemku ve zjednodušené evidenci parc. č. 801/6
o výměře 35 m2, oba v k. ú. Kozlovice na Obec
Kozlovice.
ZO schvaluje předloženou darovací
smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0

v Čl. 34 je nově umístěn odstavec 1, body a)
až d), který bude nově uzákoněn od 1. 1. 2016
a upravuje osvobození od poplatků pro určité
skupiny osob. Nově od 1. 1. 2016 budou za
nedoplatky na poplatcích za psa a za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za nezletilé odpovědní zákonní zástupci nebo opatrovníci. V praxi to znamená, že
již od nového roku nebudeme mít nezletilé
dlužníky u pohledávek za rok 2016. U starších
pohledávek nadále zůstávají dlužníci nezletilí
nebo zákonní zástupci podle toho, kdy poplatek vznikl.
Během projednávání bodu č. 7 opustil místostarosta zasedací místnost a vzápětí se vrátil.
77/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2016.
Hlasování: 14 : 0 : 0

5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti Statutární
město Frýdek-Místek, Obec Kozlovice a ČSAD
Frýdek-Místek a.s. uzavřelo Smlouvu o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti, která
byla schválena Radou města Frýdku-Místku
dne 12. 8. 2014, usnesením č. 35/117/2014
a Radou Obce Kozlovice usnesením č. 94/2014.
Nyní je předložen ZO dodatek č. 2 k této smlouvě, kde se aktualizuje období leden – prosinec
2016 pro zajištění provozu pravidelné osobní
dopravy, částka 460.000,- Kč za rok zůstává
stejná.
75/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
a pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0

8. Stavební úpravy hygienického zařízení
a společných prostor Mateřské školy
Kozlovice – smlouva o dotaci
Obec obdržela návrh smlouvy o poskytnutí
dotace k projektu CZ.1.10/4.1.00/05.01791
„Stavební úpravy hygienického zařízení a společných prostor Mateřské školy Kozlovice“.
Akce je kompletně dokončena a zaplacena. Viz
minulá jednání zastupitelstva.
78/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady pro projekt s názvem: Stavební
úpravy hygienického zařízení a společných
prostor Mateřské školy Kozlovice, registrační číslo projektu: CZ.1.10/4.1.00/05.01791.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: 14 : 0 : 0

6. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ
Kozlovice
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní
školy Kozlovice ze dne 27. 9. 2002 obsahuje
nový odst. 2 čl. VII, kde je nově zařazen pozemek parc. č. 804/34 (nové dopravní hřiště)
a vypuštěn pozemek parc. č. 804/8, který je
(a byl) v soukromém vlastnictví (oprava chyby).
76/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině
ZŠ Kozlovice ze dne 27. 9. 2002.
Hlasování: 14 : 0 : 0

9. Rozpočtové provizorium obce na rok 2016
Do doby schválení rozpočtu obce na rok
2016 (prozatím nemáme k dispozici dostatek
přesných podkladů, neurčitost s přístavbou
školy…) bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium na
rok 2016 je navrženo ve výši 15 mil. Kč – běžný

7. Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích
Nová OZV č. 3/2015 upravuje v Čl. 5 sazbu poplatku u druhého a každého dalšího
psa na výši 120,-Kč tak, aby byla v souladu se
Z. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Dále
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11. Snížení smluvní pokuty k nájmu
– lékárna
Náš spor s bývalou lékárnicí paní T. jsme
předali právníkovi. Tento nás upozornil, že
smluvní pokuta ve výši 1 % denně z dlužné
částky, která je stanovena ve smlouvě (smlouva ze dne 31. 3. 1999, o nájmu nebytových
prostor, kdy stranami této smlouvy byla Obec
Kozlovice jako pronajímatel a paní T. jako nájemce), je nepřiměřeně vysoká. Jedná se zřejmě
o písařskou chybu, kdy mělo být zřejmě uvedeno 0,1 % denně. Soud by v případě vysoké
pokuty mohl výrazně snížit náhradu nákladů
řízení, nebo by mohlo dojít také k situaci, že
by náhrada nákladů nebyla přiznána vůbec.
Proto by bylo vhodné, kdybychom smluvní
pokutu snížili na 0,5 % denně z dlužné částky, což je běžná výše v rozhodovací praxi
soudů.
81/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje snížení smluvní pokuty z 1 % na 0,5 %
denně z dlužné částky u smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 246/52/6/99-El. ze
dne 31. 3. 1999 mezí Obcí Kozlovice a paní
Mgr. A. T.
Hlasování: 14 : 0 : 0

provoz obce – mzdy, energie, plyn, PHM, údržba MK, neinvestiční výdaje, investiční výdaje,
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Kozlovice,
splátky úvěrů a úroků.
79/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložené rozpočtové provizorium obce na
rok 2016 ve výši 15.000.000,-Kč, viz příloha
zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 0
10. Lesní škola Měrkovice
Obci byla doručena žádost paní I. C. – koordinátorky Lesního klubu Bezinka Palkovice
o možnosti zřízení Lesní školy v objektu
bývalé školy v Měrkovicích. Rozhodnutí o pronájmu spadá do kompetence rady, nicméně
rada chce tuto žádost prodiskutovat zastupitelstvem.
Pan Eliáš: Občané Měrkovic nemají námitky, objekt bude aspoň využitý.
Pan Cviček: Jak skončil Sport Junior?
Pan starosta: Skončil, přestal fungovat.
Jsou nutné opravy objektu školy (především
bývalé třídy) – objekt bude sloužit i občanům
Měrkovic, škola tam bude pár dní v týdnu, nepotřebují žádné zvláštní vybavení, bude nutné
zajistit paní uklízečku, obědy vaří vždy jeden
z rodičů, na hygienické zařízení nejsou nároční,
výuka probíhá venku.
Ve třídě bude provedena instalace teplovzdušného krbu s rozvodem tepla i do
přilehlých místností, kuchyňská linka, budou
opraveny omítky, osvětlení a provedena výměna oken.
Pan Gola: Jsem zastáncem klasického školství, takže jsem zásadně proti takové výuce.
Objekt by se mohl využít jinak.
Pan starosta: Objekt školy řešíme dlouho,
doposud nikdo ze zastupitelů nedal nějaký reálný návrh na jeho využití. V případě Lesní školy
bude sepsána smlouva s výpovědní lhůtou, nic
neriskujeme.
80/2015 – Zastupitelstvo obce doporučuje radě obce pronájem budovy bývalé školy
na Měrkovicích za účelem umístění Lesní
školy schválit.
Hlasování. 13 : 1 : 0

12. Různé – diskuze
Pan starosta: Chtěl bych poděkovat všem
zastupitelům a členům rady za společný pracovní rok. Byl pracovně velmi náročný.
Pan Klímek: Já bych chtěl navrhnout ještě
jeden bod k projednání, a tím je peněžní dar
pro pana starostu a místostarostu za to, že
dlouhodobě vykonávají činnosti, které jsou nad
rámec povinností funkce starosty a místostarosty. Zastupitelé tento návrh podpořili a pan
starosta a místostarosta poděkovali.
82/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní dar Ing. M. T., bytem Kozlovice
č. p. 523 ve výši 44 tis. Kč za práci a přínosné
aktivity pro obec spočívající v dlouhodobém
zabezpečení provozu internetové WiFi sítě
kozlovice.net, aktualizaci, tvorbě a spuštění
nového webu Kozlovice, správu facebooku
obce a tvorbu fotoarchivu obce.
Hlasování: 11 : 0 : 3
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83/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní dar panu L. Č., bytem Kozlovice č. p. 102
ve výši 44 tis Kč za práci a přínosné aktivity pro
obec spočívající v dlouhodobém zabezpečení
provozu obecního vodovodu a vypracování
a zajištění koncepce programu zkvalitnění
nakládání s odpady v Obci Kozlovice.

Hlasování: 11 : 0 : 3
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 18:30 hodin, poděkoval všem za účast.
Zápis vyhotoven dne: 17. 12. 2015
Zapsala: Boráková

Zápisy ze zasedání rady obce
Zápis č. 18-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 21.12.2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

Zápis č. 2-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 3.2.2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Stavební úpravy hygienického zařízení a společných prostor Mateřské školy
Kozlovice – smlouva o dotaci ROP
3. Sídla spolků – SLPT Valašský vojvoda,
Stolní tenis Kozlovice, Spolek rodičů
4. Krátkodobý pronájem místností v budově
OÚ
5. Žádost ZŠ a MŠ Kozlovice o čerpání investičního fondu
6. Pachtovní smlouva – ZD Kozlovice
7. Dětský karneval
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství
9. Plán práce 2016
10. Kontrola rozpočtu, rozpočtové opatření
č. 9-2015
11. Honitba Kozlovice

1. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
„Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice“
2. Žádost o poskytnutí dotace MSK – podpora hospodaření v lesích
Zápis č. 3-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 9.2.2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Hosté: Ondřej Eliáš, předseda ﬁnančního výboru (bod 1 a 2 jednání)
1. Kontrola usnesení, informace starosty
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2016, rozpočtový výhled
3. Technický dozor stavby (TDS) na stavbu
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice
4. Jmenování velitele JSDHO Měrkovice
– hasiči
5. Pořízení nového multifunkčního zařízení
– kopírka
6. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace – školy
7. Internetová síť kozlovice.net – navýšení
rychlosti, modernizace
8. Provoz ve sběrném dvoře
9. Zabezpečení administrace žádosti o dotaci
z IROP – přístavba školy
10. Blahopřání k jubileu, sňatku a vítání
občánků

Zápis č. 1-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 13. 1. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice –
jmenování komisí, smlouvy AD a BOZP
3. Knihovna Kozlovice – ceník, provozní
a knihovní řád
4. Darovací smlouva COOP Beskydy
5. Rozpočet obce 2015 – závěrečný stav
6. Studie rekonstrukce zdravotního střediska
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Zápis č. 4-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 2. 3. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

5. Smlouva na dodávku oken – škola
Měrkovice
6. Statika budovy školy v Měrkovicích
7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena – vodovod Carbol
8. Dotace obce
9. Vypracování studií – návrhů (budova OÚ,
smuteční obřadní síň)
10. Souhlas se stavbou mostu naproti OÚ
č. 4848-15, souhlas s vynětím
ze ZPF
y

1. Kontrola usnesení, informace starosty
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
3. Odpadové hospodářství obce – revize bodu
z minulého jednání
4. Smlouvy s podnikateli – likvidace odpadů

Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola
- 3. února proběhl zápis do 1. třídy – do
školy přišlo 47 nadšených budoucích prvňáčků v doprovodu svých rodičů. Některé
děti zazpívaly pěknou písničku, jiné recitovaly básničku a všechny pod vedením
učitelů plnily různé úkoly, kdy měly dokázat, že zvládly všechny dovednosti potřebné
k přijetí do první třídy. Za odměnu si děti
odnesly dárečky vyrobené žáky naší školy.
Do 1. ročníku bylo přijato 43 žáků.
- V únoru proběhla v naší škole ve spolupráci
s Městskou policií Frýdek Místek pro žáky
I. stupně preventivní akce „Bezpečnost
především“. Tento preventivní projekt
se skládal z besed, v nichž si mladší žáci
připomněli základní pravidla provozu na

pozemních komunikacích a žáci 5. třídy
hrozby, se kterými se mohou potkat v tomto
věkovém období – nebezpečí internetu, kyberšikana a šikana.
- Ve spolupráci s Policií ČR jsme pro žáky 6.
– 9. ročníku připravili besedy, které se týkaly
sociálně patologických jevů včetně šikany.
Žáci shlédli komentovaný ﬁlm „Na hraně“,
který ukázal modelovou situaci, se kterou
se mohou setkat ve školním prostředí, a žáci
se dozvěděli, jakým způsobem řešit jednotlivé hrozby a jak předcházet následným
negativním důsledkům. Akce byla doplněna
přednáškou, která se týkala právního vědomí, trestní zodpovědnosti mladistvých a také
omamně psychotropních látek.

Zápis do 1. třídy (archiv škola)

Policie ČR ve škole (archiv škola)
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- První čtvrtek nového roku 2016 zpříjemnilo žákům představení brněnského divadla
Slunečnice, které si pro žáky připravilo program v anglickém jazyce, jehož smyslem
bylo zábavnou formou přivést mladé diváky
k angličtině.
- Před jarními prázdninami žáci školy absolvovali prožitkový hudební a pohybový
program s prvky muzikoterapie „MUZIKOHRÁTKY“.
- 19. února připravili žáci 9. třídy pro své
mladší spolužáky Karneval – k účasti na
Karnevalu musel mít každý žák masku – žáci 1. – 3. třídy měli pak plno práce s plněním
stanovištních úkolů, kterými si doplňovali
poznatky z oblasti různých povolání „dospěláků“ nebo tanečně cvičebními úkoly. Na
závěr proběhla diskotéka plná nafukovacích
balónků, se kterými si děti pořádně zadováděly. Finanční částku na odměny pro žáky
poskytla Rada rodičů.
- I v letošním roce proběhla v naší škole soutěž ve sběru kaštanů pro
lesní zvěř – nasbírané kaštany si odebírají

Talentmanie (archiv škola)

- Před Vánocemi proběhla celoškolní soutěž TALENTMANIE, ve které se s různým
programem a nacvičenými čísly představilo
celkem 44 žáků. Porota měla velmi těžký úkol,
aby vybrala z každé kategorie toho nejlepšího. Všichni byli překvapeni, co všechno naši
žáci umí a čím vším se zabývají. V kategorii
1. – 3. třída zvítězil František Lepík (2. A) - hra
na klavír, v kategorii 4. – 5. třída Veronika
Jarotková (4. A) – gymnastika, v kategorii
6. – 9. třída Zuzana Blahutová (7. A) – tanec.
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Veronika Zemanová (3. A), Anežka Lepíková
(5. B), Adéla Krpcová (7. A) a Filip Krpec
(8. A), biologická olympiáda – do okresního kola postupuje Veronika Toflová (9. A),
fyzikální olympiáda – do okresního kola postupuje Monika Kohutová (9. A), Květoslava
Raganová (9. A) a Filip Krpec (8. A).
- Probíhají již okresní kola některých soutěží vyhlášených MŠMT. V soutěži Finanční
gramotnost obsadilo družstvo ve složení
Jakub Lepík (8. A), Jan Štefek (8. A)
a Tereza Pustková (7. A) 2. místo, v olympiádě z českého jazyka obsadila Kristýna
Mazurová (8. A) 11. místo a v olympiádě z anglického jazyka obsadili Adéla
Krpcová (7. A) a Jan Fulnek (9. A) 15.
a 14. místo v okrese. Nejlepších výsledků
v okresním kole a postup do krajských
kol „vybojovali“ z naší školy žáci zatím
v těchto soutěžích: Matematická olympiáda - Květoslava Raganová, Ondřej Krpec
a Martin Prokop (9. A), SAPERE – vědět,
jak žít - I. kategorie: Markéta Vyvialová
(5. A), Denis Cibulec (5. B) a Vendula
Pěkníková (5. B), II. kategorie: Barbora
Tkáčová (9. A), Monika Vyvialová (9. A)
a Nikola Kubečková (8. A), Tuta Via Vitae:
Ivana Boráková (9. A), Jakub Lepík (8. A)
a Matouš Pustka (9. A).

Kaštany a myslivci (archiv škola)

kozlovičtí myslivci, kteří žáky s nejlepšími
výsledky odměnili hezkými cenami. Nejvíce
kaštanů 310 kg nasbírala Lenka Kociánová
(4. A), 135 kg Marek Zeman (4. A) a 131 kg
Veronika Zemanová (2. A).
- Některé třídy naší školy se zapojily do projektu Namaluj si svůj autobus. Nejlepší
návrhy žáků byly odeslány do soutěže a malíři vybraných prací byli odměněni pěknými
cenami. Autorkou nejúspěšnějšího návrhu je Jana Krpcová (6. A), která společně
s Markétou Mazurovou namalovala svůj námět na autobus ČSAD, který jezdí ve Frýdku
– Místku pravidelnou linku číslo 1.
- Proběhlo: školní kolo pěvecké soutěže
Loutnička, ve které se na prvních místech
v jednotlivých kategoriích umísili Amálka
Velká (1. A), Hynek Pindel (3. B), Alžběta
Závodná (4. B) a Anežka Tabachová (9. A),
dále recitační soutěž, ve které byli v jednotlivých kategoriích nejlepší Amálka Velká (1. A),

Ve škole stále sbíráme papír – vždy ve středu
ráno od 6.40 do 7.40 hod. Aktuální informace
o dění ve škole získáte na www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Přístavba školy
umisťovat do odborných učeben, které tím
nemohou plně sloužit svému účelu (experimentování žáků, rozvoji technického
a přírodovědného vzdělání žáků…). Přesto
nastane ve školním roce 2017/2018 situace,
že v budově školy bude chybět jakákoliv
učebna – viz tabulka níže.
- Nedostatek učeben v mateřské škole – od
školního roku 2010/2011 musela být v budově ZŠ, při dodržení hygienických požadavků,

Dovoluji si navázat na starostu obce pana Miroslava Tofla v úvodním slovu ohledně
přístavby školy a k plánované stavbě ještě doplnit následující, i když už o tom bylo hovořeno
a psáno mnohokrát:
Jaké jsou vlastně důvody, proč je zapotřebí
školu rozšířit?
- Nedostatek kmenových učeben v základní škole – z důvodu přibývajících žáků
v základní škole se musí kmenové učebny
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třídy na I. i II. stupni. Byť měla škola 18 tříd,
nikdy neměla dostatečné množství tříd kmenových, žáci dvou tříd I. stupně byli umístěni
v odloučeném pracovišti v budově bývalé základní školy ve Lhotce. S ubývajícím počtem
žáků, a tím nižší potřebou kmenových učeben
(v ročníku postupně jedna třída), došlo ke zrušení odloučeného pracoviště. Budovu školy
začala Obec Lhotka využívat k jiným účelům.
S postupným demograﬁckým nárůstem počtu narozených dětí se ve společném školském
obvodě začal v základní škole v Kozlovicích
opět projevovat nedostatek kmenových učeben.
Ten byl způsoben nejen přibývajícím počtem
dětí, ale také změnou systému vzdělávání, které
vedlo k potřebě vytvářet odborné učebny (fyzika, chemie, přírodopis, PC učebny, jazykové
učebny), ve kterých by neměly být kmenové
třídy umístěny.
Od školního roku 2011/2012 se silné ročníky navštěvující MŠ postupně přesouvaly do
základní školy a nedostatek kmenových učeben
se začal projevovat naplno. Odborné učebny, přestože mají sloužit k jiným účelům, se
staly třídami kmenovými. I přes toto řešení
nastane ve školním roce 2017/2018 situace, že
v základní škole bude chybět jakákoliv učebna.

na přechodnou dobu za souhlasu Krajské
hygienické stanice Moravskoslezského
kraje zřízena třída MŠ v kmenové učebně
základní školy. Důvod - v budově č. p. 666
nejsou prostory na vybudování další třídy.
V přijímacím řízení muselo být opakovaně
odmítáno větší množství dětí MŠ, což dělalo
problémy našim občanům při návratu do
práce po rodičovské dovolené. Toto prozatímní řešení je Krajskou hygienickou stanicí
Moravskoslezského kraje povoleno do konce školního roku 2016/2017.
- Ve školním roce 2018/2019 se díky demografickému vývoji v obci dostaneme do
situace, kdy bude v budově č. p. 186 chybět
nejen třída pro MŠ, ale bude zde chybět
i třída pro základní vzdělávání, a navíc už
základní škola nebude mít žádnou odbornou
učebnu, protože budou všechny obsazeny
kmenovými třídami – přehled ukazuje tabulka níže.
- KHS MK opakovaně konstatuje ve svých
zprávách, že kapacity ZŠ i MŠ jsou nedostatečné a chybí adekvátní prostory.
ZŠ Kozlovice je školou úplnou a do školního
roku 2003/2004 byly ve škole vždy 2 paralelní

Vývoj obsazenosti odborných učeben v budově základní školy v návaznosti na MŠ
Školní rok

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017
2017/2018
1. varianta

Odborná
učebna fyziky
a chemie
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou

Odborná
učebna
přírodopisu

Odborná
učebna PC

Třída MŠ
Odborná
umístěná ZŠ Pozn.
učebna PC II.
( u jídelny)
MŠ

obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou

MŠ
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
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MŠ
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou

MŠ
(konec
povolení)
obsazena
kmenovou
třídou

chybí
1 třída MŠ

Obecního úřadu v Kozlovicích
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou

2017/2018
2. varianta
2018/2019
1. var.
2018/2019
2. var.

obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou

obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou

obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou
obsazena
kmenovou
třídou

MŠ (nové
povolení)

chybí
1 třída ZŠ

MŠ

chybí
2 učebny ZŠ

obsazena
kmenovou
třídou

chybí
1 třída MŠ
i 1 učebna ZŠ

Počty narozených dětí v Kozlovicích
Rok
Počet narozených
dětí

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26

48

43

45

52

45

41

46

38

35

32

30

Studie vývoje počtu žáků a tříd ve škole v budoucích 10 letech
Šk. rok
Počet
dětí MŠ
Počet
tříd MŠ
Počet
dětí ZŠ
Počet
tříd ZŠ

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

106

106

134

134

134

134

134

134

134

134

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

314

340

365

390*

390*

390*

390*

390*

390*

390*

14

15

16

17

18

18

18

18

18

18

* předpoklad
V počtech nejsou zahrnuty děti z Obce Lhotka a děti nově přistěhované do obce.
Zastupitelstvo obce rozhodlo tento problém
řešit výstavbou nových výukových kapacit. Byla
zpracována studie Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
Kozlovice, která podrobně řešila všechny možné varianty - nástavbu, vestavbu, přístavbu, ale
i výstavbu zcela nové budovy pro MŠ a ZŠ. Jako
nejlepší řešení po stránce ﬁnanční, technické,
realizační a efektivní byla zvolena varianta přístavby stávající budovy ZŠ č. p. 186, přičemž:
- V 1.NP budou umístěny 2 třídy MŠ se
zázemím – tzn. jedna stávající třída MŠ umístěná v základní škole se přesune do přístavby
a uvolní prostor pro základní školu. V přístavbě přibude nově jedna třída pro mateřskou
školu – takže počet tříd MŠ se celkově zvýší
ze stávajících 4 na 5; dále budou v 1. NP šatny pro nově zřízené třídy ZŠ.

- Ve 2. NP bude umístěno 5 učeben pro základní školu a odborné učebny se budou
moci stát opět pouze učebnami odborně
zaměřenými.
- Nově bude zbudováno 1. PP, kde bude zázemí
pro MŠ i pro ZŠ (sklady, výhledově třída odborného výcviku pracovní výchovy ZŠ apod.).
- Bude zbudován výtah propojující starou
a nově přistavěnou část školy; ten bude umístěn ve staré části budovy ZŠ, takže zde dojde
k mírným bouracím pracím, jinak nebude
stará část budovy ZŠ projektem nijak dotčena.
Výstavba proběhne na pozemcích, které
jsou ve vlastnictví obce.
Stavbu provádí Beskydská stavební, a.s., Třinec. Předpokládaný konec výstavby červen 2017.
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V návaznosti na probíhající přístavbu školy věnujte pozornost i následujícím
informacím:
Informace pro všechny návštěvníky školy
– změny vstupu do školní budovy
Vzhledem ke skutečnosti, že od 15. 3. 2016
začaly probíhat stavební práce na plánované
přístavbě budovy základní školy, došlo k několika závažným změnám v jejím provozu.
Vstup do budovy školy pro všechny (žáky,
rodiče, zaměstnance školy, návštěvy)
- pouze žákovský vchod situovaný ze zadní
jednosměrné ulice;
- současný přední vchod je zcela uzavřen –
součást staveniště;
- vstup do knihovny a relaxačního sálu zůstává nezměněn (šedé dveře u hlavní silnice).
Parkování
- parkovací místa před školní zahradou
(u hlavní cesty) nelze používat, jsou vyhrazena stavební ﬁrmě a jsou součástí staveniště;

- parkovací místa před jídelnou slouží jen ke
krátkodobému zastavení;
- chodník kolem budovy školy je částečně
uzavřen – součást staveniště;
- odstavná plocha u žákovského vchodu (zadní ulice) není určena k trvalému parkování.
Bezpečnost žáků
- žáci byli podrobně seznámeni s bezpečným
pohybem v okolí školy, zákazem vstupu na
staveniště;
- v okolí školy lze díky stavebním pracím
očekávat zvýšený pohyb velkých vozidel,
proto o to více platí žádost, aby rodiče nevozili žáky auty až ke škole, nechávali své děti
vystoupit buď u kostela, nebo na zastávce
U Váhy – odtud děti chodníčkem kolem vody dojdou bezpečně až ke vchodu do školní
budovy.
V případě nejasností a případných dotazů se
obracejte na vedení školy.
Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Mateřská škola
Návštěva ostravského Divadla loutek se
stala již tradicí. V letošním roce jsme shlédli
představení Broučci, které je jedno z nejkouzelnějších z repertoáru divadla.
Pro zájemce jsme pořádali lyžařský výcvik
ve Ski areálu na Bílé. Za týden intenzivního
výcviku děti udělaly neuvěřitelné pokroky
a v závěru kursu se o tom mohli přesvědčit na
vlastní oči i rodiče. Lyžařský závod měl tolik výherců, kolik bylo dětí, a všichni byli odměněni
zlatou medailí.
Ale protože bylo načase uvítat jaro, vynesli jsme za zpěvu obřadních písní „Mařenu“
a utopili ji v potoce. Tentokrát byla vyrobena
z pečiva, aby po „smrti“ ještě posloužila jako
potrava vodním živočichům.
Přípravy na velikonoční svátky probíhaly
s dostatečným předstihem. Malovali jsme vajíčka, vyráběli různé velikonoční dekorace a do
příprav jsme zapojili i rodiče. V odpoledním
„velikonočním tvoření“ si společně s dětmi
mohli vyrobit vlastní obrázky a poté si jimi
vyzdobit své domovy.
Bc. Lenka Eliášová

Lyžařská škola (archiv škola)

I když letošní zima byla, co se týče sněhové
nadílky, velice skoupá, dětem v mateřské škole to náladu nepokazilo. Hned v lednu si děti
„zařádily“ nastrojeny do nejrůznějších karnevalových masek na maškarním reji. Soutěžily,
plnily úkoly, tančily a na závěr shlédly maňáskové divadlo O Bacilínkovi.
Předškoláky čekal jeden velký životní krok,
a sice zápis do první třídy. Pro srovnání, jak
vypadala škola kdysi a dnes, jsme navštívili muzeum „Obecná škola“. Děti si mohly vyzkoušet,
jak se sedělo v lavicích zhruba před sto lety
a jaké učební pomůcky tehdy školáci používali.
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MF Souznění a vánoční jarmark 2015
(foto Zdražil)

MF Souznění a vánoční jarmark 2015
(foto Zdražil)

Dřevnatka (foto Peloušek)

Blatouch bahenní (foto Peloušek)

Devětsil bílý
(foto Peloušek)

Příslib jara

Lýkovec jedovatý (foto Peloušek)

Ohnivec (foto Peloušek)

Talovín zimní (foto Peloušek)

Kvetoucí strom (foto V. Ulčák)

Sněženka předjarní (foto Peloušek)

Příslib jara

U základní školy
(foto obec)

Vnitřní rekonstrukce - škola Měrkovice
(foto obec)

(foto obec)

Oprava vodovodu

Výroční schůze Klubu důchodců 19.1.2016

(foto obec)

Kozlovice 2015
(foto Adámek)

Vandalové

(foto obec)

Obecního úřadu v Kozlovicích

Sloupek – JSME TO, CO JÍME
Jídlem uspokojujeme naši fyziologickou potřebu, ale také často potřebu bezpečí a jistoty.
Některé chutě nám připomínají vzpomínky se
silným emočním nábojem, pro někoho je jídlo nástrojem k utlumení nepříjemných pocitů
podobně jako alkohol nebo cigarety. Výběrem
toho, co a s kým jíme, dáváme najevo s kým si
chceme „sednout k jenomu stolu“. Můžeme se
rozejít od lože i od stolu nebo pozvat přátele na
společnou večeři. Zapřísáhlý vegan se však jen
obtížně setká s milovníkem domácích zabijaček.
Výběrem luxusní či lidové restaurace sdělujeme
okolí, s kým má tu čest. Svým postojem k jídlu
se tak můžeme vymezit i socioekonomicky. Jak
vedle sociálních potřeb jídlo uspokojí i potřebu
uznání si umí představit každá kuchařka nebo
kuchař, kterým se od hostů dostalo pochvaly za
výjimečný gurmánský zážitek. Na druhé straně
se dostává uznání těm, kterým se daří ovládnout
své chutě a stravovat se podle zásad zdravé výživy nebo podle nejnovější diety, se kterou budete
mít zaručeně za měsíc postavu jako modelka na
hranici anorexie. Uspokojení potřeby seberealizace prostřednictvím jídla může mít podobu
kuchařské kariéry, blogu o vaření nebo mentální
anorexie. Jídlo má v našem životě důležité místo,
ale mělo by zůstat prostředkem nikoliv cílem.
Ať už se jídlem přejídáme nebo se mu snažíte
vyhnout za cenu vlastního zdraví a často i života,

Můžete se zeptat deseti lidí z vašeho okolí, co je pro ně nejdůležitější. Odhadem devět
z deseti vám řekne, že nejdůležitější je pro ně
zdraví, potom asi rodina, práce, další hodnoty
a jejich pořadí už je u každého trochu jiné.
Zkuste se zeptat, co pro zdraví dělají. A co pro
svoje zdraví děláte vy?
Máte na své zdraví a zdraví svých dětí větší
vliv, než si možná připouštíte. Oblíbené výmluvy,
že “to máte po dědečkovi”, vás možná zbaví
nepříjemné odpovědnosti, ale genetické faktory
se na našem zdraví podílí jen z cca 10-15%. Náš
zdravotní stav je z více než 50 % určen životním stylem (Holčík, 2004, s. 32), a to dokonce
i u takových nemocí, které mají pověst nevypočitatelných zabijáků. Je prokázáno, že až 50-60 %
veškerého onemocnění rakovinou se dá předejít
účinnou prevencí, změnami v životním stylu
(Harvard Center for Cancer Prevention 1997).
Nejúčinější prevence je dosahováno v úpravě výživy, zvýšení úrovně pohybové aktivity, neužívání
tabákových výrobků a snížení užívání alkoholu.
Může se zdát zbytečné řešit jídlo, když naši
rodiče ani jejich rodiče nic takového neřešili,
a jak byli zdraví! To je pravda a my bychom
se taky zabývali tím, jak získat dostatečně
energeticky výživná jídla, kdybychom žili v prostředí, v jakém žili oni - se stejným množstvím
pohybu, bez počítačů, osobních automobilů,
bez potravin upravených
potravinářským průmyslem. Životní prostředí
a životní styl se však za
posledních sto let změnil
do té míry, že zkušenosti
a pravidla přecházejících
generací lze uplatnit jen
v některých případech.
Jídlo hraje v našem životě
zvláštní roli, dávno nejde
jen o zajištění dostatečné
výživy, o podmínku přežití, jak ukazuje Maslowova
pyramida potřeb.
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tak tím poškozujeme své zdraví. Jídlem se můžeme nechat ovládat nebo přijmout odpovědnost
za své chování a za své zdraví. Odpovědnost je
spojena se svobodou a naopak. Když začneme
pečovat o své zdraví, dostaneme s odpovědností
za své chování také svobodu zbavit se role oběti
svých náhlých popudů a chutí.
A co zdraví vašich dětí. Naše děti mají
tendenci přejímat naše postoje, proto “jim to
můžete říkat desekrát a stejně si dělá co chce”.
Děti se potřebují od nás učit, každý den znovu
zažívat, “jak” věci děláme správně. Jestli chceme, aby naše děti měly zdravý vztah k jídlu, tak
jim musíme ukázat, co to znamená.
Zdravé jídlo totiž neznamená jen prevenci obezity , znamená zdravé tělo. I hubené
děti mohou mít poškozená játra z nadbytku
fruktozy, která se dnes hojně užívá jako levná a rádoby zdravá náhražka cukru. A děti
s nadváhou 3 často trpí podvýživou, protože při
stravě bohaté na cukry a tuky jim chybí životně
důležité vitamíny a minerální látky.
Hippocrates řekl „Nechť je jídlo tvým lékem
a tvůj lék nechť je tvým jídlem.“ Zdravé jídlo léčí
tělo i duši4. Kvalitou stravy můžeme ovlivnit
chování svých dětí nebo třeba zvýšit jejich šanci
na studijní úspěchy.

Je vhodné se vyvarovat potravin, které zpracoval potravinářský průmyslu, tzn. přidal do
nich cukr, sůl, palmový tuk, barviva, konzervanty
a ochucovadla. Jíst přirozené potraviny, které si
sami vypěstujeme bez chemických hnojiv a postřiků, kupovat kvalitní potraviny místo polotovarů
z obchodních řetězců. My a naše děti tak budeme
mít kvalitní stravu, děti se naučí nejen, jak uvařit
jídlo ze základních surovin, naučí se přemýšlet
o tom, jaké důsledky má jejich chování pro jejich
zdraví. Naučí se, že když chtějí jíst dobré jídlo, tak
se vyplatí pečovat o půdu a o vodu. Nákupem potravin od místních farmářů, pěstitelů a chovatelů
navíc podpoříte lokální produkci. Raději dáme
peníze za kvalitní jídlo některému ze sousedů nebo
z místních podnikatelů, než platit za nezdravé produkty bohatým majitelům nadnárodních řetězců.
Tak dobrou chuť a neberte, prosím, jídlo ani
sebe příliš vážně. Život a jídlo jsou přece hlavně
radost.
PS: Ochutnat zdravá jídla můžete v sobotu
14. května na “Férové snídani”. U hasičské zbrojnice v Kozlovicích můžete na společné snídani
nabídnout ostatním, co dobrého jste připravili
z domácích, místních nebo fairtradových surovin. Nebo si jen dát dobrou kávu a popovídat si.
Těšíme se na vás.
Tereza Odstrčilová

Kulturní a sportovní život obce
Valášku to zpívá – a úspěšně – už od začátku roku 2016
Pravidelného čitatele těchto stránek jistě
nepřekvapíme, nicméně i v letošním roce nám
dovolte pochlubit se úspěchy souborových
dětí, které se jako každý rok účastní soutěží
dětských zpěváků lidových písní. První parta
na počátku března 2016 vyrazila do Frenštátu
p. R. na Sedmihlásek. Dvě písně zde zazpívalo
6 dětí z kozlovického Valášku, do krajského
kola, které je plánováno na počátek dubna do
Valašských Klobouk, pak postoupily hned čtyři
z nich: Markéta Němcová, Danuška Rokytová,
Yannick Rokyta a v rámci nesoutěžní kategorie
si zazpívá ještě i Ema Tabachová.

Zpěváček I. kolo Ostrava - zleva nahoře Natka, Amálka,
Andrianka, Barča, Anička, zleva dole Filip, Soﬁ, Matěj
z Valášku
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Druhá parta pak zamířila v půlce března do
Ostravy. Zde se v již tradičně vysoké konkurenci
velmi šikovných zpěváčků ze souborů Ostravička,
malá Ostravica, Grunik, Ondrášek neztratily
ani naše děti. Z 8 reprezentantů Valášku hned
5 postoupilo do dalšího kola: Natálka Stonavská,
Barča Thémová, Matěj Velký. Mezi zpěváčky
v nesoutěžní kategorii se také ve druhém krajském kole představí Amálka Velká a nejmladší
účastnice z všech čtyřletá Soﬁe Klementová.
Všem zpěváčkům budeme držet pěsti, aby
účast ve II. kole nebyla jejich poslední v rámci
této pěvecké soutěže a abychom si je mohli přijet
poslechnout na následnou ﬁnálovou přehlídku.
Ani tanečně však Valášek nezahálí: proběhlo celosouborové soustředění, na kterém
jsme nacvičili zcela nové pásmo „Jarní obrázky“, se kterým jsme mimo jiné vystoupili na
Velikonočním jarmarku v Ostravě. Dále nás čeká vystoupení v Kyjově, v Jistebníku, v létě pak
ještě na Soláni, ve Lhotce pod Ondřejníkem
a v půlce září také v Boršicích. Aktuální seznam
anoncí na připravovaná vystoupení naleznete
na našich webových stránkách www.valasek-kozlovice.cz.
Petra Prašivková, březen 2016

Sedmihlásek Frenštát I. kolo - zleva nahoře Maky,
Danuška, Yannick, zleva dole Bety, Ema, Eli z Valášku
(foto Petra Prašivková)

Dětský karneval

Pořadatelé (foto Magda Strakošová)

Tanec (foto Magda Strakošová)

V neděli 17. ledna proběhl v sále obecního
úřadu dětský Karneval, který zorganizovala farnost Kozlovice ve spolupráci s obcí. Karneval byl
plně obsazen a zúčastnilo se ho zhruba 130 dětí.
Již tradičně se vstupné vybíralo formou školních
potřeb – ty letos putovaly do ZŠ a MŠ Motýlek

z Kopřivnice, která je určena výhradně pro děti
s postižením. Paní ředitelka měla z tohoto daru
velkou radost a pod článkem si můžete přečíst
i její poděkování. Velký dík patří, i za nás organizátory, všem sponzorům a lidem, kteří se podíleli
na přípravě akce.
Kateřina Toﬂová
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Návštěvníci (foto Magda Strakošová)
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Poděkování (archív ZŠ a MŠ Motýlek)

Skauti
Za zpravodajské tříměsíční období jsme
s oddílem prožili následující: v prosinci jsme
se již tradičně zúčastnili Souznění, kde jsme
realizovali sbírku pro konkrétní osobu. Letos
jsme navíc obsadili jeden ze stánků a za prodané výrobky jsme pořídili do klubovny další
vybavení. Tradičně jsme se taky s celým oddílem sešli na vánoční schůzce, kde jsme oslavili
příchod Vánoc. Leden patřil oddílové návštěvě
aquaparku, kterou si všichni řádně užili, stejně
jako bobování, které proběhlo hned, jak byl
zpozorován první sníh. V únoru vyrazil celý
oddíl do tělocvičny, kde nás do bitvy vycvičil
sám Julius Caesar. V tomto měsíci taky proběhly
v každé družině jejich soukromé akce (přespání v klubovně Gekonů a Borůvek, víkendovka
Pavučin ve skautském domě v Kopřivnici, kde

si holky vyzkoušely mimo jiné společenský
oběd se vším všudy a čtyřhodinovou noční hru).
Poslední akcí v únoru byla roverská víkendovka na chatě Polana u Velkých Karlovic. Tady
jsme s ostatními vedoucími rozplánovali tábor
a tradičně si hráli jak malé děti venku i vevnitř.
V únoru jeden z našich vedoucích úspěšně
ukončil lesní školu se specializací na zdravovědu. Teď máme v oddíle kvaliﬁkaci na pořádání
zdravotnických kurzů, což se vždycky hodí! Na
březen připadá oddílová výprava na Javorník,
která už v době vydání zpravodaje bude
za námi.
Dále máme v plánu vypravit se na zkušenou
ke kozlovickým hasičům, vyrazit ke skautské
mohyle na Ivančenu, zorganizovat Den Země
pro základní školu, zúčastnit se skautských

Oddílové bobování (foto Martin Kubečka)

Rozverní roveři (foto Filip Pustka)
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Oddílový bazén (foto Šimon Blabla)

závodů, užít si víkendovku, no a pak už jen ﬁniš
příprav na tábor a hurá na prázdniny!
Zajímavostí tohoto půlroku je, že většinu
akcí připravují hlavně mladší vedoucí, což
přispívá jednak k oživení programu, a jednak
k postupnému přebírání zodpovědnosti, za což
jsme moc rádi.
(Fotky z tábora a jiných akcí najdete na stránkách oddílu kozlovice.skautifm.cz)
Vojtěch Tkáč - Wydrák

Pavučiny na víkendovce (foto Hana Chocholatá)

Hasiči Kozlovice
U hasičů bylo živo i v zimě. V prosinci loňského roku proběhla výroční valná hromada,
které se zúčastnila většina členů, včetně dětí,
a pozvaní hosté. Na schůzi proběhlo ocenění
členů za odvedenou práci, zhodnotil se rok 2015
a nastínily se plány na rok příští. Nezapomnělo
se ani na děti, které navštívil Mikuláš s pomocníky, a všem rozdali odměny. Další velkou akcí
byl Hasičský ples, který se konal 6. února v sále
obecního úřadu. Rádi bychom poděkovali všem
účastníkům, kteří se postarali o výbornou atmosféru a na tanečním parketu to rozjeli až do
ranních hodin. Zásluhu na tom jistě má i skvělá
kapela The another way, která zahrála vše od

tradiční hudby, české hity až po novinky letošního roku. Druhou únorovou sobotu se vydala
skupina 48 členů na zájezd. Ten byl určený pro
žáky, členy výboru a důchodce. Autobusem jsme
ráno vyjeli směr Ostrava – Zábřeh na Hasičskou
záchrannou stanici. Zde jsme měli možnost
prohlédnout si veškerou techniku a vozový park,
dále si projít společenskou místnost, tělocvičnu, posilovnu... Během toho náš „průvodce“,
profesionální hasič, statečně odpovídal dětem
na všechny jejich otázky. Poté jsme se přesunuli
do Kopřivnice, kde jsme navštívili Technické
muzeum a 3D kino. Na závěr jsme poobědvali v restauraci U váhy. V březnu proběhla ve
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Ukázka techniky na zájezdu (foto Radmila Toﬂová)

Frýdku-Místku Hadicová a uzlová štafeta. Té
se zúčastnily 2 družstva mladších a 1 družstvo
starších žáků. Mladší žáci vybojovali v obou
disciplínách třetí místo. U starších to bohužel
dopadlo trochu hůře – na uzlech skončili šestí
a na hadicích až čtrnáctí. Přesto k výsledkům
gratulujeme.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na Hasičský
den, který proběhne 18. června v areálu hasičské

Mladší žáci na soutěži (foto Zbyněk Pěkník)

zbrojnice. Těšit se můžete na představení naší
techniky a složek integrovaného záchranného
systému. Uvidíte zásahy „naživo“ s nejlepším
vybavením z celého Moravskoslezského kraje.
Chybět nebude ani bohaté občerstvení a večerní
Kateřina Toﬂová
zábava.

Soutěž v motání hadic na Hasičském plese (foto RadmilaToﬂová)
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Taekwondo v Kozlovicích
Zúčastnili se několika turnajů, přičemž na
posledním turnaji v Pelhřimově získal 2. místo
Oliver Hrnčárek a 3. místo Adam Krpec.
V rámci nácviku sebeobrany a chování v
krizových situacích pořádal oddíl semináře sebeobrany Pro defence pro děti a dospělé, který vedl
bývalý elitní voják cizinecké legie Stan Gazdík.
Členové klubu také vystupují na společenských a sportovních akcích, např.: Den obce,
Česko-korejské dny, Slavnosti bojových umění
a další.

Co je Taekwondo?
Jde o bojové umění, které se vyvíjelo
v Korei více než 2000 let. V překladu Taekwondo
znamená:
Tae - noha, kop.
Kwon - pěst, úder, blok.
Do - cesta válečníka jako ﬁlozoﬁcký směr.
Taekwondo se dělí na čtyři části:
Poomsae - sestava technik proti imaginárnímu soupeři, kde se provádí přesně dané
techniky podle technického stupně.
Kyorugi - sportovní zápas v chráničích, kde
je podstatou boje zasažení části těla soupeře
bodovanou technikou. Sportovní zápas je i
olympijskou disciplínou.
Hosinsul - sebeobrana k nácviku obranných reakcí proti jednomu i více útočníkům a
zbraním.
Kyokpa - přerážecí techniky k testování
techniky přesnosti a síly.
V Taekwondu, stejně jako v jiných bojových
uměních, se po zvládnutí požadovaných technik
a zralosti cvičence, udělují technické stupně.
Rozděleny jsou na žákovské od bílého po
červený a mistrovské černé.
Klub v Kozlovicích funguje již dva roky jako pobočka oddílu Sokol Taekwondo
Frýdek-Místek.
Členové klubu za toto období stačili nasbírat
spoustu zajímavých zkušeností.

Prerazece techniky Taekwondo (foto Václav Vašek)

Oliver a Adam turnaj Pelhřimov (foto Václav Vašek)
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Seminář se Stanem Gazdikem (foto Václav Vašek)

Tréninky vede hlavní trenér oddílu FrýdkuMístku Václav Vašek (2. Dan Taekwondo, 2.
trenérská třída).
Zájemci o trénink z řad dětí i dospělých
můžou přijít do malé tělocvičny, kde tréninky
probíhají, v tyto dny:
Úterý
15:00 - 17:00 Taekwondo od 7 let.
Neděle
16:00 - 17:30 Taekwondo od 7 let.

Neděle

17:30 - 19:00 sebeobrana,
kickbox od 15 let.
Kontakt: 604 256 521
Email: taekwondofm@seznam.cz
Stránky Kozlovického klubu:
www.yeomsogym.eu
Oddílové stránky: www.sktkd.cz
Václav Vašek

Volejbalové střípky
Ženský volejbal se i v této sezóně potýká
s menším počtem hráček. Důvody jsou různé
od krátkodobých po ta dlouhodobější zranění,
pracovní povinnosti a v některých případech
hezčí starosti v podobě mateřství. I přes to tvrdé
jádro zůstává a dále reprezentuje obec v Krajské
soutěži II. třídy žen.
Po podzimní části sezóny se ženy drží na
pátém místě. Bodové rozdíly jsou velmi těsné,
takže je velmi důležité hrát o každý bod. To se
bohužel nepodařilo v předehrávce 17. a 18. kola,
kdy se Kozlovice utkaly s týmem TJ Ostrava.
V obou utkáních naše ženy podlehly soupeři
(1:3, 0:3), a tak se z bodového zisku radovala
děvčata z Ostravy.
Jarní část sezóny se pro Kozlovice rozjíždí
v druhé polovině března a motivace posunout

se v tabulce je velká. První domácí utkání se
uskuteční 9. 4. 2016 tradičně v SRC Kozlovice.
Soupeřem bude tým VK Polanka nad Odrou,
která momentálně okupuje druhou příčku
tabulky. Vypadá to na velmi zajímavé utkání.
Další domácí zápas můžete vidět 23. 4. 2016
s Metylovicemi. I v tomto zápase můžete ženy
podpořit přímo v SRC Kozlovice.
Volejbalová mládež rovněž nezahálí a bojuje
v Krajském přeboru kadetek. Děvčata se zatím
v této soutěži rozkoukávají a zejména získávají
zkušenosti. Soutěž momentálně probíhá a poslední domácí zápas se koná 2. 4. 2016 v SRC
Kozlovice se soupeřem z Ostravy.
Více o volejbalovém dění se můžete dozvědět
na webu http://www.cvf.cz/
Hana Vyvialová
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Firma Pavel Zeman nabízí:
• drobné i větší stavební úpravy, koupelny a WC
• obklady, dlažby, sadrokartony, plovoucí podlahy (laminátové, celodřevěné, vinylové), zdění příček, vyrovnávání podlah, kameninové
koberce, rozvody vody, odpady, venkovní omítky, marmolit, sádrové
omítky atd.
• výroba vestavěných skříní, úložných prostorů a jiného nábytku z lamina na míru.

Tel.: 608 770 112
Pavel Zeman, Myslík 152, 739 41 Palkovice
e-mail: zemanpavelzeman@seznam.cz

V nabídce máme barvy na dřevěné konstrukce např. trámy, pergoly, stání, š ty,
podhledy, ploty, roubenky, sruby.
Nátěry na ocelové výrobky, brány, ploty, zábradlí, ocelové dveře, vrata, zábradlí,
pojezdové brány, mříže, svody, střechy, zemědělské a nákladní stroje.
Náš sor ment také obsahuje barvy na vnitřní omítky, betonové podlahy,
strukturální omítky, fasády s možnos tónování, míchací centrum.
Otevírací doba:
pondělí - pátek 7:00 - 17:00
sobota 7:30 - 12:00
______________________________________________________________
Dne 21. 4. poradenství s p. Miroslavem Koubkem v naší prodejně.
(známý z TV pořadů Rady ptáka Loskutáka a Receptář prima nápadů)
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Jaro v plném rozpuku

(foto S. Ulčák)

(foto V. Ulčák)
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