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Přístavba školy, foto škola

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto končí, děti opět chodí do školy, zahrádky
pomalu pustnou, pole pooraná – no prostě
krmáš je tu. A jak se u nás říká, co se nestihlo
do „krmáša“, to už se letos nestihne.
Jistě jste o dovolených navštívili mnoho
hezkých míst v Česku i ve světě, ale já věřím,
že jste se všichni rádi vraceli domů do „našich“
Kozlovic. Nejenom v duchu rčení „všude dobře

– doma nejlépe“, ale hlavně proto, že to tu máme
skutečně hezké.
Rád bych poděkoval všem, kteří se starají
nejen o svoje zahrady, ale i o kosení trávy
a údržbu před ploty. Radost pohledět.
Během letních měsíců proběhlo mnoho
kulturních a sportovních akcí – koncertů,
zábav, promítala se letní kina, probíhaly tábory
a kempy pro děti. Rád bych pořadatelům
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – prosinec 2016.
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poděkoval a zároveň vyslovil domněnku, že vše
proběhlo více méně v klidu a ke spokojenosti
všech.
Trochu smutné je, že se stále najdou takoví,
kteří sečou své zahrádky nebo řežou dříví
v neděli, že v popelnicích nacházíme to, co tam
nepatří, a že tu stále volně pobíhají psi a jiná
domácí zvířata.
Plot školka, foto obec

Přístavba školy prozatím probíhá bez větších
problémů a je dle schváleného harmonogramu
v předstihu. Budova má střechu, uvnitř se
dokončuje zdění příček a provádějí se rozvody
sítí (voda, topení, elektro a slaboproud).
V dohledné době bude provedena montáž oken
a dveří a začnou se provádět vnitřní hrubé
omítky. Dělá se vše pro to, aby práce mohly
pokračovat i v době mrazů.
Během prázdninových měsíců probíhala
realizace splaškové přípojky, která vede přes
ulici za školou. Děkuji obyvatelům ulice za
pochopení dopravního omezení, které se jich
v té době dotklo.
Rovněž chci poděkovat za trpělivost a pochopení paním uklízečkám ve škole, které trpělivě
uklízely a stavba jim to občas zase znečistila.
Poslední dík patří všem řidičům, že dodržují naši prosbu a dlouhodobě neparkují na
parkovišti před školou, které po dobu výstavby
slouží především stavbě a lidem, kteří si přijeli
nakoupit do večerky naproti.
V polovině srpna jsme konečně obdrželi
dlouho očekávaný dokument, tzv. Rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Po roce „papírové“ práce
jsme získali cca 14 mil. Kč na přístavbu školy
a můžeme konečně naplánovat, co dále. Jistě
uznáte, že mít, či nemít takové peníze je velký
rozdíl.
Dále Vás chci informovat, že jsme se se stávajícím provozovatelem ubytování v Domečku
(č. p. 356 – vedle restaurace U Viléma) dohodli
na ukončení jeho nájmu k 31. 1. 2017. Zájmem
obce je, aby někdo i nadále ubytovací služby
v tomto prostoru provozoval. Bude proto
vypsán záměr pronájmu za účelem provozování

Popelnice, foto obec

Písemně tyto občany žádáme o nápravu,
ale ne vždy se setkáme s kladným přístupem.
Ba naopak mi někdy připadá, že jsme my ti
špatní, když po někom něco chceme. Dopisy
a pokuty (které jsou až tím posledním řešením)
to úplně asi nespraví. Je potřeba, abychom na
sebe působili vzájemně a nebáli se třeba souseda
upozornit nebo ho požádat o nápravu.
A to mi připomíná, že se blíží topná sezona
a komíny vypouštějící jedy do okolí rovněž
k dobrému sousedskému soužití nepřispějí.
V letošním, co se počasí týká, řekl bych
„normálním“ roce, jsme si odzkoušeli funkčnost a návštěvnost našeho nového dopravního
a dětského hřiště na zahradě MŠ. Provoz jsme
docela bedlivě sledovali a domníváme se, že
provozní hodiny pro veřejnost jsou dostatečné
a vyhovující. Myšlenka jednoho společného
hřiště pro MŠ i veřejnost byla ekonomická
a správná. Hřiště za „vhodného“ počasí navštěvovalo cca 15 dětí denně a několik dospělých
jako doprovod.
V průběhu prázdnin jsme u MŠ opravili
plot – severní stranu.
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Rozhodnutí

ubytovacích služeb. Potenciální zájemci nechť
sledují úřední desku obecního úřadu, kde se
dozví podrobnosti. Záměr bude zveřejněn někdy
na začátku října.
Zahájili jsme práce na opravě vstupu a prostranství před naší smuteční obřadní síní na
hřbitově. Součásti je výměna vstupních dveří,
oprava průčelí budovy a chodníku vč. vylepšení
osvětlení hřbitova. Návrh, jak by to vše mělo
vypadat, najdete uvnitř Zpravodaje.

I pr o r ok
2017 jsme pro
Vás připravili
stolní kalendář. Tentokrát
s historickými
fotografiemi Kalendář obce 2017
Kozlovic.
Můžete si ho již zakoupit na OÚ, v kostele
a tradičně pak ve večerkách a restauracích.
V sobotu 10. 9. proběhla obecní slavnost
Kozlovice 2016. Děkujeme za velkou účast (více
jak 1 500 lidí), čímž jste nás velice potěšili. Vaše
účast a spokojenost je pro nás jedinou odměnou.
V neděli oslavy pokračovaly slavnostní mší
v našem kostele, vč. průvodu krojovaných složek.

Smuteční
obřadní síň,
vizualizace

Den obce
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno: 15. 9. 2016
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci červenci až září oslavili:
pan Jaroslav Tabach
pan Václav Víta
paní Božena Vašendová
pan Bohumír Žáček
pan Milan Pobuda
pan Václav Kocián
paní Ludmila Chýlková
paní Alenka Valčíková
paní Johana Zemanová
pan Metoděj Tobola
paní Božena Buchtová

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

pan Štěpán Pustka
pan Miroslav Němec
paní Rozália Štefková
paní Vlasta Lakomá
pan Josef Tkáč
paní Marie Bordovská
paní Růžena Lovásová
paní Lenka Pustějovská
pan Antonín Koza
pan Augustin Zeman
pan Tomáš Jalůvka

83 let
86 let
86 let
87 let
87 let
87 let
87 let
87 let
88 let
88 let
89 let

paní Emilie Pustková 90 let
paní Marie Tománková 90 let
paní Drahoslava Hubeňáková 90 let
pan Václav Jurečka
90 let
paní Marie Pavlíčková 91 let

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

Od poloviny června do srpna zemřeli:
ve věku 66 let pan Bohumil Foldyna
ve věku 76 let pan František Krpec
ve věku 75 let pan Jindřich Stavinoha
ve věku 87 let paní Marie Bordovská
ve věku 80 let paní Marie Stillerová		
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
ve věku 78 let paní Marie Opělová

Od června do srpna se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Viktorie Vyoralová
Dorotka Přinosilová
Stela Harabišová
Olivie Kosová
Karolína Sedlačíková
Alžběta Vašendová

Evelína Šigutová
Nela Uhrová
Oliver Machetanz
Emma Richterová
Greta Vondrová

Rodičům přejeme při
jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně
štěstí do života.
OÚ - Pustková

Úřední hodiny
obecního úřadu Kozlovice
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:00 – 11:30
07:00 – 11:30
07:00 – 11:30
NEÚŘEDNÍ
07:00 – 11:30

12:00 – 17:00
12:00 – 14:00
12:00 – 17:00
DE N
12:00 – 13:00

Oznámení
Obecní úřad
bude na krmášové pondělí
3. 10. 2016 uzavřen.

Žádáme občany, aby dodržovali úřední
hodiny obecního úřadu. V neúřední hodiny si
úředníci plní další úkoly, plynoucí z jejich pracovní náplně.

Děkujeme za pochopení. OÚ

Děkujeme za pochopení. OÚ
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Poplatky
Několika zapomnětliv ým domácnostem a občanům připomínáme, že vodné za
r. 2015 je (bylo) splatné nejpozději do 31. 5.
2016 a poplatek za psa na r. 2016 nejpozději
do 31. 3. 2016. Věříme, že ti, jichž se tato
poznámka týká, dají své závazky neprodleně
do pořádku.
Do 15. 10. 2016 obdrží předpis hřbitovního poplatku za nájem hrobového místa
a služby s tím spojené ti občané, jejichž
poplatková povinnost připadá na r. 2016.

Hřbitovní poplatky se účtují 1× za 10 let,
platit můžete v hotovosti nebo převodem na
účet obce uvedený na předpisu poplatku.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, využití, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů („za
popelnice“) na rok 2016 stanovený v obecně
závazné vyhlášce ve výši 492,-Kč/rok/osobu je
splatný nejpozději do 31. 10. 2016.
OÚ - Kahánek

Volby do zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu České republiky
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 138/2016 s datem rozeslání 6. 5. 2016 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu České republiky (volí se ⅓
členů Senátu a tyto volby se letos v našem volebním obvodu neuskuteční).
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz se vydává pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu v územním
obvodu kraje.
Volič může požádat o vydání voličského
pr ůkazu ode dne v yhlášení voleb, a to
osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 hodin
dne 5. 10. 2016) nebo písemným podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb (do 30. 9. 2016) obecnímu úřadu. Toto
podání musí být v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, nebo jej zašle
voliči poštou.

Volby do zastupitelstva kraje se budou
konat v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016.
V první den voleb v pátek 7. října 2016
proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00
hodin, v druhý den voleb v sobotu 8. října
2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V Kozlovicích budou opět zřízeny tři
volební okrsky. Sídla volebních místností
jsou:
- volební okrsek č. 1 – Hospůdka
„U Kovačka“, 739 47 Kozlovice č. 72
- volební okrsek č. 2 – Obecní úřad
Kozlovice, zasedací místnost, 739 47
Kozlovice č. 343
- volební okrsek č. 3 – Hostinec „Ve Dvoře“,
739 47 Kozlovice č. 701.
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči
nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje, tj. do 4. října 2016 (pokud by
se stalo a volič by z nějakého důvodu neobdržel hlasovací lístky, budou mu vydány přímo
ve volební místnosti).
Volič musí prokázat svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR.

OÚ - Tobolová
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Informace z knihovny
P r á zdniny nám skonč il y a s nimi
i prázdninový provoz knihovny. Od září
opět běžný provoz. Je vidět, že máme
v Kozlovicích velké čtenáře. O prázdninách
se vypůjčilo 1 382 knih, což na jednoho
čtenáře vychází 5,27 knih. Velký zájem byl
i o stolní hry.
Od 1. 8. 2016 jsme nově zavedli v knihovně
balení učebnic. Tuto službu v y užili jak

registrovaní, tak i neregistrovaní čtenáři.
Obalilo se přes 400 učebnic.
V pondělí 10. října v 18.00 hod. v knihovně
proběhne beseda s Patrikem Kotrbou na téma
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela
aneb pěšky z České republiky až k oceánu na
západ Španělska. Všichni jste srdečně zváni.
Markéta Navrátilová, knihovnice
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Czech POINT
Na našem obecním úřadu lze využít služeb
Czech POINTu, což je Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál, který poskytuje
široké veřejnosti ověřené výstupy z registrů
veřejné správy, a to výpis z:
– bodového hodnocení řidiče
– insolvenčního rejstříku
– katastru nemovitostí
– rejstříku trestů
– živnostenského rejstříku
– rejstříku trestů právnických osob
– snímku z katastrální mapy – zatím jen
Měrkovice
– seznamu kvalifikovaných dodavatelů

– výpis z Veřejných rejstříků – obchodní,
spolkový, nadační, ústavů, společenství
vlastníků jednotek a obecně prospěšných
společností
Dále provádíme konver ze
dokumentů a zřizování datových
schránek. Více
na webu obce www.kozlovice.cz pod odkazem
Obecní úřad/Czech POINT.
OÚ - Boráková

RADARY V NAŠÍ OBCI
Radar u Vinotéky směr Frýdek-Místek

Srpen 2016 - celkem projelo 54 215 vozidel
rychlostí nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
15 786
50
14 210
50 – 60
20 421
60 – 70
2 901
70 <
897
- 50 km/h překročilo 45%
- maximální rychlost 23. 8. 17:17 109 km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 96
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 126 vozidel.

Červen 2016 - celkem projelo 57 838 vozidel
rychlostí nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
17 421
50
14 012
50 – 60
13 167
60 – 70
10 748
70 <
2 490
- 50 km/h překročilo 46%
- maximální rychlost 19. 6. 15:56 112km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 110
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 156 vozidel.

Radar u fary směr Frenštát
Červen 2016 - celkem projelo 59 625 vozidel
rychlostí nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
23 828
50
6 877
50 – 60
6 470
60 – 70
1 660
70 <
729
- 50 km/h překročilo 32%
- maximální rychlost 18.6. 8:10 96 km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 116
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 128 vozidel.

Červenec 2016 - celkem projelo 52 501vozidel
rychlostí nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
14 350
50
12 186
50 – 60
17 321
60 – 70
7 959
70 <
821
- 50 km/h překročilo 49%
- maximální rychlost 22. 7. 21:55 105 km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 98
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 120 vozidel.
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Srpen 2016 - celkem projelo 55 000 vozidel
rychlostí nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
20 705
50
15 483
50 – 60
11 534
60 – 70
6 481
70 <
797
- 50 km/h překročilo 34%
- maximální rychlost 23.8. 17:17 103 km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 68
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 137 vozidel.

Červenec 2016 - celkem projelo 53 712
vozidel rychlostí nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
20 063
50
15 248
50 – 60
11 330
60 – 70
6 284
70 <
787
- 50 km/h překročilo 34%
- maximální rychlost 22. 7. 20:51 106 km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 75
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 145 vozidel.

OÚ - Kozlovice

KALENDÁŘ AKCÍ
01. 10. 2016
10. 10. 2016
15. 10. 2016
15. 10. 2016
04. 12. 2016
10. 12. 2016
26. 12. 2016

Pouťová disco party
Beseda s cestovatelem Patrikem Kotrbou
Turistický zájezd - Hostýnské vrchy
Večer s CM Vojtek
Rozsvícení vánočního stromu
MF Souznění - jarmark s obchůzkou koledníků
Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu

Odpady - informace
Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že
v sobotu 8. října 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 např. 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.
Kompletní – nerozebrané lednice, mrazničky,
sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací
hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí,
vysavače, žehličky, výbojky, monitory, tiskárny,
televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní
domácí spotřebiče nepatří do nebezpečného
odpadu, ale odevzdávají se ve sběrném dvoře.

Sběrná místa a časový harmonogram
Horní konec u bývalých garáží ČSAD

07:30 – 07:40 hod.

Horní konec u bývalého obchodu

07:45 – 07:55 hod.
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Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č. p. 153, p. Uhrová

08:00 – 08:10 hod.

U čekárny ČSAD „U Váhy“

08:15 – 08:25 hod.

Kozlovice u hasičárny

08:30 – 08:40 hod.

U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku č.p. 405, paní Pešlová

08:45 – 08:55 hod.

U bývalého sklenářství

09:05 – 09:15 hod.

Restaurace „Ve Dvoře“

09:20 – 09:30 hod.

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

09:40 – 09:50 hod.

Měrkovice u hasičárny

10:00 – 10:10 hod.

Střed obce - sběrný dvůr

10:20 – 10:30 hod.

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

Sběr velkoobjemového odpadu
– 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
18. října 2016 do středy 19. října 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!
Kontejner y 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
– Horní konec u bývalého obchodu

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

Popelnice na tuky
Nutností je
odkládání tuku
v uzavřených použitých PET lahvích,
nebo v jiném obalu
z PVC.

Obec Kozlovice ve spolupráci s firmou
EKO-PF připravila pro občany Kozlovic
možnost bezplatného odkládání použitého
potravinářského oleje a tuku do separačních
nádob – zelených popelnic umístěných ve
sběrném dvoře.

OÚ - Boráková
9
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Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné
popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují
i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo,
kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné)
obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví
i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných
zářivkách obsažena i řada druhotných surovin:
hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu
použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou například pro zatravňovací
dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo
se používá jako technický materiál,
nebo dokonce pro výrobu nových
zářivek. Znovu je tak možné pro další
výrobu použít 95 - 100 % materiálu,
ze kterého byla zářivka vyrobena.

do 12:00 hod. a od 14:00 do 19:00 hod., v sobotu
od 8:00 do 14:00 hod. Obsluha sběrného dvora
ji zdarma převezme a vloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České
republice funguje již od roku 2005. Vytváří
síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu
sběrných kontejnerů do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
Kozlovice finanční prostředky, které
bychom jinak museli vynaložit na
recyklaci nebezpečných odpadů.
Prostřednictvím systému EKOL AMP se během loňského roku
podařilo recyklovat téměř 5 milionů
zářivek a výbojek. To představuje cca
25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu dvou Slapských přehrad.
Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho
města a nevyhazujte úsporky do koše.

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou
úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci,
rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku
v elektro obchodě při nákupu nové. Nebo
můžete nefunkční zářivku spolu s dalším
elektroodpadem odvézt do sběrného dvora
v Kozlovicích, každé úterý a čtvrtek – od 7:00

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
OÚ - Boráková

Některé důvody nevyvezení popelnic
Většinou se jedná o nevyvezení popelnic z důvodu toho, že
obsahují rostlinné zbytky, které
mají být uloženy buď v kompostéru, nebo v kontejneru před
sběrným dvorem a do popelnice
nepatří. Každé pondělí jsem
svědkem toho, jak z popelnic trčí
zelené rostliny. Nebo obsahují
tříditelné odpady, které mají být

také odstraněny do nádob na kov,
sklo, plasty atd. Takové odpady
nemohou být uloženy na skládce.
Musíme myslet i na budoucnost
našich dětí!
Další důvod je v neprůjezdnosti ulic. Stává se, že jsou před
domy zaparkovaná auta a svozový
vůz se do ulice prostě nevejde.
Proto malé osvěžení pro řidiče:
10
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Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů v § 25 odst. 3 říká: „Při stání musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“
Další problém jsou neořezané větve stromů,
zasahující do komunikace. Pokud by tam svo-

zový vůz vjel a větve polámal, určitě by se vám
to nelíbilo.
Usnadněme proto práci zaměstnancům
Frýdecké skládky, a. s., a i ostatní občané, ke
kterým se svozový vůz přes zaparkované auto
nedostal, budou určitě rádi.
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 emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz, mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 2-2016 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 16. 6. 2016
v 17.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluveno: 1 člen - Mgr. Hana Ulčáková
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané
obce.

-

1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Přezkum hospodaření KÚ MSK – výsledek:
Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2015 nebyly
dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby
a nedostatky.
- Proběhla kontrola výkonu přenesené působnosti KÚ MSK - aplikace zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
správa místních poplatků zavedených na
území obce, vybírání správních poplatků
a aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrolou nebyly
zjištěny žádné zásadní nedostatky. Neukládají
se žádná opatření.
- Darovací smlouva COOP Beskydy - chtějí hlásit prodej delší než 5 dnů, čeká se na souhlas
představenstva COOP. Zatím není vypracován
geometrický plán. Pan Š. chce věnovat své
pozemky před obchodem.
- Pozemky bývalého zahradnictví - bude
sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě,
pro letošek a začátek příštího roku chce p.
Žáčková ještě nechat stávající stav.
- Kříž U Kříže – řeší se daňová stránka na FÚ,
zaměření je hotovo, GP ještě ne, zjišťuje se
dotace na opravu – pro letošek nejsou žádné
vypsány.
- Probíhá výměna oken na budově zdravotního

-

-
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střediska – všechna okna jsou vyměněna,
omítky se budou řešit později, až budeme
mít jasno, co se bude dít s druhým patrem.
Je zpracovaná variantní studie, která řeší
možnost využití.
Dokončují se práce na rekonstrukci – vnitřních úpravách školy v Měrkovicích. Je potřeba
navrhnout způsob provozování. Už teď je
mnoho žádostí o možnost provést tam akci.
Lesní školka vzala svou žádost o užívání
zpět. Dořešují se detaily a úklid. Přímotopy
se zrušily, náklady na vytápění v zimě byly
okolo 30 tis. Kč, nyní se bude topit dřevem,
kterého je dostatek. Je tam nový teplovzdušný
krb s rozvodem do dalších místností.
Škola dovybavila dětské hřiště dalšími herními
prvky – tak jak bylo slíbeno.
Proběhl Dětský den pořádaný Radou rodičů,
který byl dotován z rozpočtu obce ve výši 40
tis. Kč, obec dále provedla technické zabezpečení (posekání areálu, odpady, elektřina,
voda …), hasiči bezplatně zapůjčili kompletní
vybavení areálu. Požadovaný nástřik pěny
za použití pěnidla, které používají hasiči při
zásazích, nebyl z hygienických důvodů proveden. Nabídnuto bylo provedení nástřiku
koupelnové pěny za pomoci vyvíječe pěny
(shodný účinek), toto však bylo odmítnuto.
Úspěšně proběhl druhý ročník Traktoriády,
který byl rovněž obcí podpořen, účast nejen
kozlovických občanů byla hojná.
V sobotu 18. 6. proběhne akce Jsme v bezpečí. Bude se jednat o ukázku techniky
a zásahů integrovaného záchranného systému
(IZS) – hasičů, záchranné služby a policie
Moravskoslezského kraje. K vidění bude to
nejlepší z MSK. Součástí akce bude „žehnání“
nového dopravního automobilu našich hasičů.
Pořadatelem je SDH Kozlovice ve spolupráci

číslo 3  září 2016

Starosta obce: Ředitelka školy přepracovala
návštěvní řád, loňský rok byl víceméně zkušební,
je třeba sledovat dopolední a odpolední provoz.
Jsou přidané nové atrakce. Kameru by měla řešit
ředitelka školy.
Pan Gola: Kontrolní výbor má návrh na
pana starostu, jestli by bylo možné se pravidelně scházet vždy 2-3 týdny před plánovaným
zastupitelstvem.
Starosta obce: Schůzky jsou možné, vše je
na domluvě, další zastupitelstvo bude přibližně
v polovině září.

s obcí a SMOPO. Akce tohoto typu se konají
především ve větších městech, je to výjimečná
akce. Bude simulace autonehody a práce
záchranářů, záchrana osoby ve 40 metrové
výšce, ukázka práce sacího bagru, 60t jeřábu,
vystoupí Lvíčata Klimkovice, kynologové
z Kozlovic, vše s odborným komentářem
a promítáním na velkoplošnou obrazovku.
Pokračovat se bude taneční zábavou. Ve stánku
Střední zdravotnické školy Frýdek - Místek si
mohou občané nechat změřit cukr, tlak a zkusit
masáž srdce. Na akci poskytlo finanční prostředky SMOPO, obec, hasiči a další.

20/2016 - Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy kontrolního výboru na vědomí
a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 1

19/2016 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0

2.2 Finanční výbor
Finanční výbor nezasedal, k tomuto bodu
nebylo přijato usnesení.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Pan Gola: Kontrolní výbor zasedal dne 27. 4.
2016 a provedl kontrolu usnesení RO č. 15/2015
– 5/2016 a ZO č. 5/2015 – 1/2016. KV nemá
připomínky k těmto usnesením.
Dále byla vznesena připomínka, že byl
p. Cviček v loňském roce požádán o odborný názor
na možný typ autobusové zastávky na točně U Pily.
Na zastupitelstvu bylo řečeno, že nová zastávka se
bude řešit až po celkové rekonstrukci točny.
Pan Cviček: Byla by tam možná nějaká transparentní, tzn. průhledná zastávka.
Pan Gola: Dále nás zajímají odpovědi na
otázky: Jak dlouho platí záměr prodeje, který
schválí zastupitelstvo? Co se děje v případě
neprodeje? Musí zastupitelstvo záměr prodeje
zrušit?
Starosta obce: Tato lhůta není nikde uzákoněna. Obecně by záměr neměl být starší než
6 měsíců. Pokud je záměr starší, schválíme
a vyvěsíme ho raději 2x. Záměr se nemusí rušit.
Není nijak právně závazný a vynutitelný.
Pan Gola: Kontrolní výbor potvrdil, že před
výstavbou dětského hřiště se vždy hovořilo
o tom, že hřiště bude určeno pro školku a pro
veřejnost bude přístupné odpoledne a o víkendech a prázdninách. Za zvážení stojí upravení
otvírací doby a také instalace kamery.

3. Závěrečný účet a účetní závěrka obce
za rok 2015
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce
za rok 2015 zveřejněn na úřední desce Obecního
úřadu Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi jej všichni členové
zastupitelstva. Při projednávání závěrečného
účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkum hospodaření
provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ostrava. Při přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly
vzneseny žádné dotazy.
21/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet Obce Kozlovice a souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2015,
a to bez výhrad.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Na základě Vyhlášky MF ze dne 22. července
2013 o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek
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5. Schválení individuálních dotací pro rok
2016
Zastupitelstvu byly předloženy žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce nad 50.000 Kč.
Žádosti podal FC Kozlovice, z. s. – fotbalový
klub.
První žádost – jedná se o dotaci na činnost
spolku, údržbu majetku ve vlastnictví spolku,
náklady na energie, přípravu hracích ploch,
nákup nové nádrže na vodu, její přeprava a vybudování základových patek.
Druhá žádost – jedná se o dotaci na zavlažování fotbalového hřiště (vrt, automatický
zavlažovací systém, kabeláž).

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 2015 ,
- Komentář k výsledku finančních kontrol dle
zákona č. 320/2001 Sb. za rok 2015,
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu
s vyhl. č. 270/2010 Sb. k 31. 12. 2015.
22/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku za rok 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: 14 : 0 : 0

25/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění, výši a za
účelem takto:
FC Kozlovice, z. s.
Kozlovice 521, PSČ 739 47
IČ: 43963391
Účel užití dotace:
Dospělí: 110.000,- 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: 160.000 Kč.
Hlasování: 14 : 0 : 0

4. Závěrečný účet SMOPO za rok 2015
Zastupitelstvu byly předloženy podklady
o závěrečném účtu SMOPO za rok 2015 a zpráva
kontrolního výboru.

26/2016 - Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální finanční dotace FC
Kozlovice ve výši 160.000 Kč.
Hlasování: 14 : 0 : 0

23/2016 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí
závěrečný účet obcí Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice za rok 2015. Závěrečný
účet byl projednán a schválen Valnou hromadou Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
dne 25. 5. 2016.
Hlasování:
14 : 0 : 0

Starosta obce: ZO byla předložena další
žádost FC, a to na zavlažování fotbalového hřiště
s odůvodněním, že jarní zregenerování hřiště
po zimní přestávce stojí nemalé úsilí, ale hlavně
finanční prostředky (také s přispěním obce),
které se v době letních veder znehodnocují. Se
stávajícím systémem a zdrojem vody nejsou
schopni zabránit naprostému vyschnutí a znehodnocení travnaté plochy. V minulosti jedno

24/2016 - 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 2015 ze
dne 27. 4. 2016.
Hlasování: 14 : 0 : 0
14
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27/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci ve výši a za účelem
takto:
FC Kozlovice, z. s.
Kozlovice 521, PSČ 739 47
IČ: 43963391

z nejlepších hřišť v okolí už tuto pověst ztrácí.
Mnoho okolních hřišť již umělé zavlažování má.
FC má velký majetek, který bez dotací nedokáže
udržovat. Obec je v současné době asi jediná,
která může pomoci. FC musí hledat sponzory.
A nyní předávám slovo zástupcům FC Kozlovice
Ing. Herotovi a p. Žáčkovi.
FC: Po špatných letech, kdy se stav hřiště
zhoršuje, jsme přistoupili k řešení, které mají
i okolní vesnice. Byli jsme se na jiných hřištích
podívat a poptali jsme se, jak jsou spokojení.
Akce se skládá ze tří částí: 1. vrt, který je už
vyhotoven, 2. zásobní nádrž, dnes je dovezena,
3. zavlažovací systém, který sám vyjíždí z trávníku. Ve zkušebním vrtu zatím voda je, uvidíme,
jakou silou bude přitékat. Vrt musí být zahlcen
neustále 20 % vody, nesmí vyschnout. Pokud
se ukáže, že je vrt vydatný, může se napojit na
zavlažovací systém. Elektrický přívod bude
napojen samostatně. Bylo požádáno o nabídky
několik firem, vybrali jsme firmu Unigeo, ověřili
jsme si její práci na jiných hřištích. Stavební
povolení se začne vyřizovat, až bude zavlažování
zprovozněno.
Dále byly z řad zastupitelů položeny otázky
na zástupce FC Kozlovice, např. zda vědí, že je
nutné zahájit vodoprávní řízení, jaký je to vrt,
zda zjišťovali vliv na okolní studny, kde je vrt
umístěn, kdy bude zavlažování hotovo, jaká
je denní spotřeba vody, zda zkoušeli dotační
programy, atd.
Zástupci FC Kozlovice všechny dotazy
zodpověděli.
Pan Klímek: Víte, co ještě budete nutně
potřebovat? Řešil se plot, hospoda, co je ještě
v havarijním stavu?
FC: V budově byly havarijní elektroinstalace,
kanalizace, rozvody vody, to vše jsme museli
opravit, momentálně nejsou v plánu opravy
většího rozsahu.
Pan Klímek: Já osobně zavlažování podporuji, FC má velký majetek ve velké hodnotě, tudíž
má i větší náklady na údržbu, provádí záslužnou
práci s dětmi.
FC: Předem děkujeme za finanční prostředky,
sami bychom je nikde nesehnali.
ZO se shodlo na přidělení dotace.

Účel užití dotace:
Vybudování zavlažování fotbalového hřiště vrt, automatický zavlažovací systém, kabeláž
na pozemku parc. č. 801/29 k. ú. Kozlovice
– částka 250.000 Kč.
Výše schválené dotace celkem: 250.000,- Kč
Hlasování: 14 : 0 : 0
28/2016 - Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální finanční dotace FC
Kozlovice ve výši 250.000 Kč.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Zástupci FC odcházejí v 18.00 hodin.
6. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 2/2016
Zastupitelstvu byl v podkladech předán rozbor hospodaření (plnění rozpočtu) za období
leden až květen 2016 a návrh potřebných změn
vyplývajících ze skutečnosti. Starosta jednotlivé
změny vysvětlil a zdůvodnil.
V příjmové části rozpočtu se jednalo především o navýšení §Podpora ostatních produkčních činností v lesním hospodářství o 950 tis. Kč.
Důvodem je nucená těžba dříví – kůrovec.
Ve výdajové části rozpočtu pak mimo jiné
navýšení §Tělovýchovná činnost o 250 tis. Kč
– dotace FC a §Využívání a zneškodňování
komunálního odpadu o částku 400 tis. Kč na
rekultivaci skládky. Zastupitelé s navrženými
změnami souhlasili.
Starosta dále informoval zastupitelstvo, že
se obec nekompromisně staví k neplatičům
a nedoplatky vymáhá i soudní cestou. Zákon ani
jinou možnost neumožňuje.
Pan Cviček: Nešlo by zasílat fakturu na vodné
i stočné a najednou? A třeba posílat složenky?
Pan Gola: Nejde to sloučit?
Starosta obce: Asi ne – různá splatnost.
15
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Zasílání složenek by se vše dost prodražilo
a u poplatků by to stejně nešlo. Na termíny
splatnosti poplatků, vodného a stočného upozorňujeme na webu a ve Zpravodaji. Možná by
bylo dobré tuto problematiku probrat někdy
samostatně, protože to není tak jednoduché,
jak to vypadá.

plocha, jiná plocha o výměře 225 m 2 k. ú.
Kozlovice. O záměru rozhodlo ZO usnesením
č. 12/2016. Záměr byl vyvěšen dne 29. 3. 2016
a svěšen dne 19. 4. 2016. Nikdo jiný než původní
žadatelé, manželé M., neprojevil zájem, ani
nepodal připomínku. Cenu schválilo ZO podle
schváleného metodického postupu obce ve výši
308 Kč/m2 (200 +90+90+50+10 x 0,7). Jelikož
se schvaluje záměr ještě na pozemek o výměře
cca 25 m2, bylo by vhodné, aby byl prodej obou
parcel schválen najednou.

29/2016 - Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 2 v celkové výši
1.012.670 Kč dle přiloženého návrhu, který
je přílohou zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 0

31/2016 - Zastupitelstvo obce odročuje schválení prodeje pozemku parc. č. 1873/13 k. ú.
Kozlovice ostatní plocha, jiná plocha o výměře
225 m2, cena 308 Kč/m2.
Hlasování: 14 : 0 : 0

7. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice
– postup prací
Práce postupují v souladu se schváleným
harmonogramem. Je dokončena spodní stavba
vč. základové desky – začíná se zdít 1.NP. Dále je
hotova nová přípojka elektro, částečně přípojka
splaškové kanalizace a přeložka vody. V budově
stávající školy začaly práce na hloubení výtahové
šachty. Musel být částečně upravený technologický postup, protože odkopáním základů
se zjistilo, že škola nemá betonový základ, ale
základ z ložených kamenů.
Dotace - Ministerstvo financí nás nad rámec
původních požadavků požádalo o doložení výběrového řízení a smlouvy s dodavatelem na vybavení školy nábytkem. Dnes proběhlo výběrové
řízení a následně pak rada schválila dodavatele.
Po podpisu smlouvy bude vše odesláno na MF
a to nám vydá Rozhodnutí o přidělení dotace.

8.2 Záměr prodeje části parc. č. 3990/12 k. ú.
Kozlovice – manželé M.
Byla předložena žádost manželů Ing. O. a P.
M., oba bydlištěm 739 41 Palkovice 855, o koupi
části obecního pozemku parc. č. 3990/12,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
cca 25 m2. V územním plánu je tento pozemek
veden jako plocha dopravní infrastruktury
silniční. Prodejem této části nedojde k omezení
vstupu na navazující obecní pozemek parc.
č. 1873/16. Žadatelé před nedávnem požádali
o koupi pozemku parc. č. 1873/13 – viz bod
8.1. Záměr prodeje tohoto pozemku schválilo
ZO na svém zasedání 1-2016, dne 16. 3. 2016.
M. si následně uvědomili, že v případě, že jim
bude prodej schválen, nedojde k zarovnání hranice mezi pozemky parc. č. 1873/5 a 1873/13.
Stavební komise doporučuje prodej části parc.
č. 3990/12 s upozorněním, že v souběhu s hranicí v místě dělení pozemku vede kanalizační
řád obce DN 300 PVC ve vzdálenosti cca 1,5 m.
Stavební komise prodej doporučuje a navrhuje
2 možnosti:
1) Odměřit pozemek tak, aby zůstalo zachováno ochranné pásmo kanalizace 1,5 m od
vnějšího líce stěny potrubí.
2) V případě, že dojde k narušení ochranného
pásma, zřídit věcné břemeno ve prospěch
oprávněného (obce).

30/2016 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Před projednáním 8. bodu odchází pan Král z místnosti, v průběhu projednání bodu 8 se vrací zpět.
8. Prodej, záměr prodeje a směna pozemků
8.1. Prodej parc. č. 1873/13 k.ú. Kozlovice
– manželé M.
Na minulém zasedání zastupitelstva obce
byla předložena žádost manželů M. o koupi
obecního pozemku parc. č. 1873/13 ostatní
16
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725/12 (276 m2), 750/3 (186 m2), 750/6 (25
m2), 750/7 (80 m2), 750/8 (180 m2), 750/10
(261 m2), 750/11 (72 m2), 760/2 (175 m2).
Celková výměra pozemků směnovaných ze
strany p. S. činí 1765 m2.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Jedná se o pozemek sousedící s parc.
č. 1873/13 k. ú. Kozlovice, který jsme odsouhlasili k prodeji, proto cena bude stejná, tj. 308
Kč/m2.
Zastupitelstvo se dohodlo, že se záměrem
souhlasí a k odměření dojde dle možnosti č. 1
navržené stavební komisí – zachovat ochranné
pásmo.

8.4 Majetkoprávní vypořádání pozemků
Myslíkovského potoka
ZO byl předložen dopis LČR ohledně majetkoprávního vypořádání pozemků vodního toku
Myslík po stavbě „Úprava Myslíkovského potoka
km 0,390-0,790“, a to pozemku parc. č. 4097/6
– vodní plocha – koryto vodního toku přirozené
nebo upravené o výměře 733 m2 v k. ú. Kozlovice,
Obec Kozlovice. Lesy ČR chtějí pozemek odkoupit s právem hospodařit.
Starosta obce: Okolní obce již většinou
pozemky pod toky darovaly správci toků. Ani po
prostudování zákona o vodách nevidím důvod
pozemek odprodat.
Pan Klímek: Díval jsem se do zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, a v § 50 pro nás
nevyplývají jiné povinnosti, než které děláme
doposud.

32/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části pozemku parc. č. 3990/12,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 25 m2 v k. ú. Kozlovice manželům Ing. O.
a P. M., bytem 739 41 Palkovice 855. Bude
zachované ochranné pásmo kanalizace.
Předběžná cena 308 Kč/m2.
Hlasování: 14 : 0 : 0
8.3 Záměr směny pozemků v prostorách ZD –
p. S.
Zastupitelstvu obce byla na čtvrtém zasedání
v roce 2015 předložena žádost pana S. ohledně
směny pozemků v areálu zemědělského družstva. Žádost byla zdůvodněna tím, že koryto
potoka v lokalitě za areálem ZD bylo samovolně
změněno a potok již nevede v dřívější trase po
obecních pozemcích, ale po pozemcích žadatele. ZO předběžně souhlasilo s navrhovanou
směnou pozemků dle žádosti pana S. s tím, že
záměr směny bude schválený až po předložení
geometrického plánu. Pan S. nyní předložil
geometrický plán č. 2823-39/2015 ze dne 31.
5. 2016 s nově odměřenými parcelami. Z GP
vyplývá, že výměra pozemků, které obec nově
směnou obdrží (celkem výměra 1765 m2) je
větší než pozemky, které smění (celkem výměra
1673 m2).

34/2016 - Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 4097/6 k.
ú. Kozlovice o výměře 733 m2 Lesům České
republiky, s. p., Správě toků – oblast povodí
Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.
Hlasování: 14 : 0 : 0
9. Různé
9.1 Rozhledna na Skalce
Okrašlovací spolek Rozhledna, se sídlem na
Čeladné, požádal Obec Kozlovice o finanční
podporu na plánovanou výstavbu rozhledny na
ondřejnickém vrcholu Skalka. Předběžná cena
výstavby činí 4 mil. Kč.
Jedná se o rozhlednu, která je z Kozlovic
dostupná pěšky, a Kozlovice by ji měly podpořit.
Starosta probíral tuto tématiku se starostou
Kunčic (Ing. Hrubiš) a dověděl se, že do „spolku“
chtějí vstoupit obce Kunčice a Čeladná se vkladem po 1 mil. Kč, a stát se tak nositeli projektu.
Dále byla konzultována možná finanční pomoc

33/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr směny pozemků. Předmětem směny
ze strany obce je dle nově vyhotoveného GP
č. 2823-39/2015 ze dne 31. 5. 2016 parc.
č. 4101/10 (1385 m2) a parc. č. 4101/12 (288
m2). Celková výměra pozemků směnovaných
ze strany obce činí 1673 m 2. Předmětem
směny ze strany pana S. je parc. č. 725/9
(96 m2), 725/10 (102 m2), 725/11 (312 m2),
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naší obce. Navrhuji stavbu podpořit částkou
100 tis. Kč – momentálně jen formou příslibu.
Proběhla diskuze, kde všichni zastupitelé s podporou výstavby rozhledny souhlasí. Rovněž se
shodli na částce možné podpory ve výši 100 tis.
Skutečná částka bude schválena, až bude vše
ohledně výstavby jasné.

Starosta obce: Budeme muset nově vybudovat zastávku Rybí. Momentálně je to zastávka
v nejhorším stavu. Bude vhodné konzultovat
s biskupstvím, které dělá úpravy kolem.
Pan Ulčák: Máme požadavky od občanů na
úpravu schodů na obecním úřadě pro kočárky
(na poštu).
Starosta obce: Řeší se s připravovanou kompletní rekonstrukcí 1. NP budovy obecního úřadu.
Dále požádal o slovo jeden z přítomných
občanů (pan N.), který informoval zastupitele
o problémech s místní komunikací „drážky“
a stavbou plotu a přístřešku pro automobily
naproti jeho domu. Argumentoval nedodržením
příslušných vzdáleností (odstupů) dle zákona
a špatným geodetickým zaměřením.
Starosta obce: Celý problém asi vznikl v r.
2002, kdy Pozemkový úřad prováděl vytýčení
hranic okolních parcel a tyto byly vytýčeny tak, že
zasahují do místní komunikace – dle map z roku
1957 se zdá, že to není správně. Momentálně
v obci probíhá obnova katastrálního operátu
přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby a částečná revize katastru
nemovitostí, kde rovněž dochází k různým
„překvapením“.
Aby se problém vyřešil, schválila rada obce
vypracování projektové dokumentace na úpravu
místní komunikace ve zmiňovaném úseku, která
projde regulérním územním a stavebním řízením, a zde by se měly případné námitky vyřešit
v souladu se stavebním a silničním zákonem
a tím snad celý problém ukončit. Věc není v kompetenci zastupitelstva obce.
Během diskuze odchází paní Bc. Nevludová.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve
20:00 hodin, poděkoval všem za účast.

35/2016 - Zastupitelstvo obce podporuje
výstavbu rozhledny na Skalce a dává příslib
finančního příspěvku ve výši 100 000 Kč.
Hlasování: 14 : 0 : 0
9.2 Diskuze
Starosta obce: Kdy začne sezona beach-volejbalu se sociálním zázemím a jaký byl koncert
Michala Davida?
Pan Pustka: Na koncert jsou kladné ohlasy,
bylo 1.868 návštěvníků, pro volejbal se musí vše
uklidit a připravit.
Starosta obce: Opravujeme bývalou školu
v Měrkovicích, dělají se dokončovací práce, bude
to tam pěkné. Možná bychom mohli udělat další
zastupitelstvo tam.
Pan Konečný: Mohly by se přidat ještě jedny
dveře před byt pana Konečného.
Starosta obce: Musí se vypracovat provozní
řád, nejsou tam maličkosti jako koše, věšák,
nádobí. Je tam krb, komín – vše zrevidované,
nové WC, chodba. Dřevo na topení máme
vlastní, takže náklady na vytápění budou minimální. Už teď je zájem o využívání na různé akce.
Zkuste popřemýšlet o společenské přípustnosti
poplatku za užívání. Budeme muset určit i nějakého správce tohoto objektu.
Obecně nám přibývá majetku a jeho provozování nám přináší nemalé problémy.

Zápisy ze zasedání rady obce
Zápis č. 9-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 8. 6. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

výkon činnosti technického dozoru (TDS) na
stavbě Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice.
1. Kontrola usnesení, informace starosty
2. Akce – Jsme v bezpečí, Traktoriáda
3. Dar – Občanské sdružení při Dětském centru
Kopřivnice
4. Žádost o pronájem pozemku (pan Jiří Krpec)

Hosté: bodu 7. jednání Ing. Luděk Novotný
(Hutní projekt FM), který pro obec zajišťuje
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5. Schválení účetní závěrky 2015 Základní školy
a Mateřské školy Kozlovice, p. o.
6. Schválení rozdělení výsledku hospodaření
do fondů - Základní škola a Mateřská škola
Kozlovice, p. o.
7. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice – JŘBU
a dodatek SoD č. 1

10. Obecná pravidla oceňování životních událostí občanů obce
11. Těžba dřeva v obecních lesích - kůrovec
12. Plán práce (program rozvoje obce) – 2016,
2017, 2018
Zápis č. 12-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 12. 8. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

Zápis č. 10-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 16. 6. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

1. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice –
postup výstavby, JřBU 2, dodatek SoD č. 2
2. Kontrola usnesení a informace starosty
3. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3
4. Oprava střechy – Základna
5. Nábytek škola Měrkovice – stoly, židle
6. Obecní slavnost – program, rozpočet
7. Žádost o výpověď nájemní smlouvy dohodou
– č. p. 356 (Domeček)
8. Smlouva o nakládání s komunálním odpadem
– Škodík
9. Schválení výjimky počtu dětí – MŠ

1. Výběrové řízení Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
Kozlovice – vybavení nábytkem
2. Nákup venkovních laviček a stolů
Zápis č. 11-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 13. 7. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouva o zřízení služebnosti – CETIN
(přeložka škola)
3. Stolní kalendář obce na rok 2017
4. Knihovna Kozlovice – nabídka balení učebnic, ceník 6/2016
5. Dovybavení školy v Měrkovicích – nábytek,
nádobí…
6. Kontrola plnění rozpočtu – skutečnost
k 30. 6. 2016
7. Nová autobusová zastávka Kozlovice pila
– nákup
8. Likvidace jedlých olejů v obci
9. Prezentační video o obci

Zápis č. 13-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 31. 8. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Cesta Drážky
3. Výběrové řízení na dodavatele opravy střechy
Základny
4. Kompostér
5. Rozšíření osvětlení hřbitova – nabídka
6. Souhlas obce se stavbou na jejím pozemku
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Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola
žáky 9. ročníku a jsou zaměřeny na přípravu
k přijímacím zkouškám) a předmět etická
výchova pro 7. ročník;
– vyučujeme dva nepovinné předměty: náboženství a sborový zpěv;
– od letošního školního roku jsme zavedli
již v druhé třídě výuku anglického jazyka,
žáci mají zařazenu jednu hodinu týdně, od
3. ročníku se žáci učí anglický jazyk 3 hodiny
týdně a od 7. ročníku druhý cizí jazyk,
v 7. třídě ruský jazyk, v 8. třídě německý
jazyk, v 9. třídě německý a ruský jazyk;
– máme opět širokou nabídku volnočasových

Ve školním roce 2016/2017
– navštěvuje základní školu 321 žáků;
– žáci jsou rozděleni do 15 tříd, z toho jsou opět
dvě první třídy;
– všechny ročníky se učí podle nově upraveného ŠVP ZV Rosnatka;
– žákům na II. stupni nabízíme tyto volitelné
předměty: můj region, ekologický seminář,
seminář z dějepisu, zeměpisu a biologie, společenskovědní seminář, technické kreslení,
anglická a německá konverzace a sportovní
hry, seminář z matematiky a čtenářskou
gramotnost (ty jsou určeny především pro

Naši prvňáčci, foto škola
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aktivit - zájmové kroužk y spor tovní,
keramické, výtvarné, hudební, divadelní,
včelařský, angličtina hrou - aktuální nabídku
kroužků najdete na webových stránkách
školy;
– pro žáky jsou ve školním roce naplánovány
kulturně výchovné a vzdělávací akce - začátkem října představení M. Dolinové pro žáky
4. – 9. třídy „Ten trapas nepřežiju“, v prosinci
divadelní představení „Čert Všudybyl
a princezna Zlobilka“ pro žáky 1. – 3. třídy,
v březnu pro všechny žáky školy program
„Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci“, v listopadu mají žáci
9. a části 8. ročníku naplánovanou exkurzi
do firmy Hyundai a pivovaru Radegast
Nošovice, během školního roku žáci navštíví
vybrané divadelní představení v Ostravě a na
Den dětí pojedou do kina.

žáků po prázdninách na školní prostředí,
vytvoření pravidel práce ve třídě a bezpečnost pohybu žáků ve škole.
– Žáci 6. ročníku absolvovali třídenní adaptační kurz, jehož hlavním cílem je předcházet
problémům mezi vrstevníky tříd v oblastech
vztahových a komunikačních a v oblasti
sociálně patologických jevů.
– Žáci I. stupně se zapojili do projektu „Příroda
kolem nás“, jehož úkolem bylo přiblížit hravou formou okolní přírodu a její ochranu.
– Žáci 8. a 9. tř íd y v r ámci projek t u
„Českoslovenští legionáři“ navštívili
v Ostravě legionářský vlak, tedy spíše
repliku vlaku, který používali legionáři
v letech 1918 – 1920 během občanské války
v Rusku, jedná se o putovní výstavu, při její
prohlídce žáci poznali, jak legionáři během
války žili a proč vlastně bojovali. Další
aktuální informace o dění ve škole získáte na
www.skola.kozlovice.cz.

A co se dělo v prvních dnech školního roku?
– První dva dny se ve všech třídách uskutečnil
tradiční projekt „Hravě spolu zvládnem
školu“, který je zaměřen na aklimatizaci

Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Dotační program Podpora aktivit
v oblasti prevence rizikových projevů chování
u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017
projektem snažíme žákům ukázat různé způsoby
řešení problémových situací, které mohou nastat, jak předcházet
různým sociálně patologickým jevům, jak si
vzájemně pomáhat. Důležitým prvkem je stmelování kolektivu třídy.
Projekt má dvě části. Jeho první část
„Adaptační pobyt žáků 6. ročníku“ se koná
mimo budovu školy, žáci vyjíždějí se svými třídními učiteli, výchovným poradcem a školním
metodikem prevence na třídenní pobyt mimo
domov.
Druhá část projektu probíhá během celého
školního roku, kdy na adaptační pobyt navazují
cílené aktivity primární prevence - komuni-

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšení kvality výuky a celkové atmosféry školního
prostředí na 2. stupni základní školy. Ke splnění
tohoto cíle jsme začali pravidelně realizovat
projekt, jehož nedílnou součástí je adaptační
pobyt určený pro žáky 6. ročníku.
Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je
realizován jako třídenní akce, ve které se žáci
ocitají v uzavřeném kolektivu, který není rušen
okolními vlivy prostředí a může nerušeně
pracovat.
Přechod žáků z I. stupně na II. stupeň
základní školy způsobuje podle výsledků dotazníkových šetření i názorů psychologů žákům
celkem velké problémy, často u nich dochází
ke zhoršení prospěchu a na rozdíl od I. stupně
přestávají „rádi chodit do školy“. Proto se tímto
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v oblasti prevence rizikových projevů chování
u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017.

kační kruhy kolektivů tříd s třídními učiteli,
výchovnou poradkyní a školním metodikem
prevence, dále jsou jeho součástí sociometrické
dotazníky, besedy a přednášky, jež se týkají vztahových a komunikačních problémů v třídních
kolektivech.
Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit
ve třídě a tím i ve škole přátelskou atmosféru
a ovzduší spolupráce vzájemně mezi dětmi
a také mezi žáky a učiteli. Rádi bychom měli i na
druhém stupni žáky, kteří „rádi chodí do školy“
a ve škole se cítí dobře.
Letošní ročník proběhl ve dnech 5. - 7. 9.
2016 v Rekreačním středisku Českých drah
v Kunčicích pod Ondřejníkem, Z velké části
byl hrazen z dotace Moravskoslezského kraje,
o kterou škola požádala v rámci podpory aktivit

Mgr. Jiří Brus, školní metodik prevence

Adaptační pobyt, foto škola
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Mateřská škola
Mateřskou školu bude navštěvovat v letošním školním roce celkem 105 dětí. Do budovy MŠ,
kde sídlí tři heterogenní třídy dětí ve věku 3-6 let (Motýlci, Sluníčka a Berušky) dochází 83 dětí,
do homogenní třídy Skřítků v budově ZŠ 22 dětí 5-7 letých.
Kdo bude o děti po celý rok pečovat?
Ředitelka Mgr. Hana Ulčáková
Vedoucí učitelka Bc. Lenka Eliášová
Vedoucí kuchyně Bc. Monika Klegová

V jarních měsících byly na části zahrady,
kde je umístěno dopravní hřiště, nainstalovány
další herní prvky – lanová dráhy, visutý most,
houpačka - hnízdo, pružinové bludiště a kreslící
tabule. Zahrada tak dostala novou podobu, která
umožňuje dětem i dalším návštěvníkům pestré
a atraktivní vyžití. V letošním školním roce bude
ještě „ vylepšována“.
Po uzavření prázdninového provozu v MŠ
byla zahrada plně k dispozici všem malým
návštěvníkům. Jen ti „odrostlejší“ si zapomněli
přečíst návštěvní řád. Pokud by tak učinili, věděli
by, že věk uživatelů dopravního hřiště a zahrady
MŠ je omezen a i herní prvky jsou určeny pro
věkovou skupinu dětí předškolního a mladšího školního věku. K zajištění bezpečnosti je
nezbytný také doprovod dospělých. Věříme, že
si všichni společně budeme vážit možnosti trávit
volné chvíle v zajímavém a podnětném prostředí
dětského hřiště a jeho vybavení budeme šetřit.

Učitelky:
Motýlci – Mgr. Ivona Blablová, Adriana
Vyvialová
Sluníčka – Pavla Košťálová, Zuzana
Sucháncová
Berušky – Lucie Halamíčková, Bc. Lenka
Eliášová
Skřítci – Ivana Bražinová, Miroslava
Jedličková
Kuchařky – Hana Lassáková, Marie Cvičková
Školník – Václav Holub, Martin Kahánek
Domovnice / topič – Lenka Žáková, Věra
Juřicová
Součástí MŠ je také zahrada, ve které jsme
před rokem slavnostně otevřeli nové dopravní
hřiště. Slouží nejen dětem MŠ, ale také široké
veřejnosti, které jsou vyhrazeny návštěvní
hodiny po uzavření provozu MŠ, v době pracovního volna a o prázdninách.

Bc. Lenka Eliášová

Pobyt na zahradě

Ranní hry, foto Adriana Vyviálová
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Rada rodičů na Dni Obce Kozlovice
V sobotu 10. září proběhl v areálu u hasičské
zbrojnice tradiční Den obce. Stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme se podíleli spolu
s dalšími složkami obce na zajištění občerstvení
nejen pro návštěvníky, ale také pro účinkující.
Měli jsme na starosti dětské účinkující, pro
které jsme měli připravenou malou svačinku.
Všichni ostatní návštěvníci si mohli v našem
stánku pochutnat např. na párku v rohlíku,
grilovaném hermelínu a dalších dobrotách.
Samozřejmě nechybělo také pivo Valašský vojvoda, další alko i nealko nápoje, nějaké pamlsky

a drobné hračky pro děti. Už po několikáté jsme
se řídili heslem „Když nejde Mohamed k hoře,
musí jít hora k Mohamedovi“ a roznášeli jsme
pivo přímo mezi návštěvníky Dne obce.
Výtěžek z prodeje bude jako vždy určen pro
potřeby žáků základní i mateřské školy.
Poděkování patří nejenom všem členům
Rady rodičů, kteří se na přípravách, samotném
prodeji i následném úklidu podíleli, ale hlavně
vám všem, kteří jste si u nás něco koupili.
Markéta Malá, Rada rodičů

Den obce, pohled směr vystupujicí, foto Markéta Opělová

Sloupek (o rodině z pralesa)
Tak jsem si říkala, jak se nám podařilo za
těch pár let se začlenit. Ránu mému přesvědčení, že jsme zapadli mezi místní, zasadil
sousedův syn, když se se mnou podělil o svůj
postřeh: “Teto, vy jste taková divná rodina.”
“Jako jak divná?” pátrám.
“No, jako z pralesa,” objasní mi svůj
pohled na věc.
“Aha,” souhlasím neurčitě a ptám se dál,
jak to jako myslí.
“Jako ta divná omítka a že nemáte televizi.
Strejda se snad vůbec nedívá na zprávy!”
vytasí na mě zásadní argument.
A je to venku. Jsme divní, protože nemáme
televizi.
Naše rodina “z pralesa” užívá výdobytky
naší vyspělé civilizace (např. pračka, myčka,
mobilní telefony, kuchyňský robot apod.).

Jsme napojeni na síť elektrické energie a naši
závislost na ní si uvědomím pokaždé, když
dočasně o tuto samozřejmost přijdu. Ale
nemáme televizi a naše děti nehrají počítačové
hry. Počítač je u nás pracovní nástroj a pouštíme si na něm příležitostně filmy nebo dětem
večerní pohádku.
Když chtěla babička udělat vnučce radost
a koupit jí “takový ten dětský” tablet, tak
jsme se domluvily, že to necháme na později.
Nechci pro děti ani “chytrý mobil”. V předškolním věku je hra hlavní činností dítěte
a pomáhá rozvíjet jeho osobnost, proto si děti
mají hrát, učit se vztahům při hře s dětmi,
poznávat svět všemi smysly, doprovázet při
běžných činnostech své rodiče. Když je doma
s Xboxem nebo iPadem, tak strádá jeho tělo
i duše.
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Pracuji s dětmi, které místo toho, aby si
hrály s vrstevníky, hrají na počítači. Pracuji
i se zoufalými rodiči dospívajících, kteří
“kašlou na školu” a svůj život nežijí v naší
realitě, ale v té virtuální.
Nedávné výzkumy mozku metodou zobrazování ukazují, že tato zařízení ovlivňují šedou
kůru mozkovou v přední části mozku, která
má na starosti kontrolu výkonných funkcí,
včetně regulace podnětů – stejně jako to dělá
kokain. Technologie vyvolávají tak velké
vzruchy, že způsobují růst hladiny dopaminu
– chemická látka uvolňovaná při průchodu
vzrušivého impulzu nervovými buňkami,
vyvolávající pocit slasti a nejvíce zapojená
v procesu vzniku závislosti – podobně jako
sex. Případy závislosti na digitálních technologiích jsou krajním příkladem zneužívání
digitálních technologií dětmi (nebo zneužívání dětí digitálními technologiemi?), jde
však jen o špičku ledovce, pod hladinou jsou
další negativní jevy, které se snadno zametou
pod koberec normálního, rozuměj většinového, (nevy)chování dětí. Negativní důsledky
(zne)užívání digitálních technologií vyplývají
ze změny životního stylu, především sociální
izolace a zdravotní problémy (nadváha, potíže
s pohybovým ústrojím), na které se nabalují
další potíže.
Vedle odpůrců užívání digitálních technologií dětmi najdete i významnou lobby,
která vidí v digitálních technologiích učební
pomůcku a prostředek k rozvoji myšlení dětí.
Dokonce chtěli zavést “plošnou tabletizaci”
do základních škol. Rodiče snadno uvěří, že
televize nebo tablet dítěti neuškodí. Mají ho
přece všichni, my jsme se taky dívali v dětství
na televizi a nezanechalo to na nás žádné
vážné následky. A jak je ten malý chytrý, on
to s tím počítačem umí líp než jeho táta! Ten
nebude mít takové potíže s tím naučit se užívat
nové programy, jako jsme v práci měli my. A
jaké mají počítačoví experti platy!
Proč jsou tedy na technologie opatrní
právě ti rodiče, kteří jsou profesí technologickými designéry nebo technologickými

inženýry? Steve Jobs byl notoricky známý jako
rodič s nízkým prahem přijímání technologií.
Technologičtí manažeři a inženýři ze Silicon
Valley posílali své děti do Waldorfských škol,
kde se technologie neužívaly. Zakladatelé
Googlu Sergey Brin a Larry Page chodili do
netechnologické Montessori školy, stejně
jako tvůrce Amazonu Jeff Bezos a zakladatel
Wikipedie Jimmy Wales.
Ruku na srdce, kolik času jste v dětství před
obrazovkou strávili? Měli jsme k dispozici
zlomek programů s nezáživným obsahem
nebo zrněním. Dnes můžete přepínat dnem
i nocí a stále najdete rychle se měnící zajímavé
obrázky, které vás zbaví nutnosti zůstat sám
se sebou nebo vymyslet nějakou činnost sám.
K času před obrazovkou televize přičtěte čas,
který děti a dospívající tráví s ostatními digitálními technologiemi (tablet, chytrý mobil,
počítač. iPad, Xbox).
A víte vlastně kolik času jim dítě věnuje?
Psycholog Jeroným Klimeš doporučuje večer
odevzdat mobil a vypnout wifi, jinak se může
stát, že vaše dítě po půlnoci píše sms, hraje hry
nebo píše příspěvky na sociální sítě. Jak to po
probdělé noci vypadá s pozorností následující
den během vyučování si asi umíte představit.
Vedle množství času s digitálními technologiemi hraje podstatnou roli také náplň
činnosti. Jak lze předpokládat, je rozdíl, jestli
dítě hraje agresivní hry, hledá informace pro
svoji školní práci, vytváří si představu o světě
a vztazích ze sociálních sítí, sleduje youtubery
nebo pornostránky nebo píše projekt.
Děti pro svůj zdravý vývoj potřebují
kontakt s ostatními lidmi. Hry rozvíjí jejich
představivost, tvořivost i spojení se skutečným
přirozeným světem. Pohlcující svět obrazovek
tento vývojový proces bohužel zpomalují
a otupují. Víme také, že děti jsou k propadnutí
závislostem mnohem náchylnější, pokud se
cítí osamělé, odcizené, zbytečné a znuděné.
Pokračování v příštím čísle.
Tereza Odstrčilová
25

Obecního úřadu v Kozlovicích

Naše farnost
Zprávy z farnosti
Ač se to mnohým z nás zdá k neuvěření, tak
dlouho očekávaný čas léta a prázdnin je nenávratně pryč. Vraťme se ale ještě na chviličku do
června, kdy proběhl – troufám si říct – velmi
vydařený den farnosti na hřišti v Měrkovicích.
Chvílemi to sice vypadalo, že se bez deštníků
neobejdeme, ale vše nakonec dopadlo skvěle,
mraky se krátce vypršely a sluníčko nám pak
svítilo až do konce. Nechyběla tak fotbalová
utkání, shlédli jsme krásně připravené vystoupení mažoretek ze ZŠ Tichá, za dětmi dojeli dva
zábavní klauni, piva a klobásek nepochybělo.
Děti mezi nekonečným skákáním na nafukovacích hradech stihly splnit několik připravených
soutěží, za které byly odměněny výbornou
zmrzlinou. Příjemnou atmosféru doplnil také
pan harmonikář, který moc pěkně hrál k tanci
i poslechu.
26. června jsme v naší farnosti uvítali generálního vikáře Mons. Martina Davida a také otce
Jana Larische, kteří k nám dorazili na slavnostní
mši svatou konanou u příležitosti 110. výročí
narození a 30. výročí úmrtí P. Stanislava Dubiny.
U této příležitosti byla vydána i kniha s názvem
„P. Stanislav Dubina, dobrý a věrný služebník
Boží“ (autor: Jan Larisch). Tuto knihu si můžete
vyzvednout vzadu v kostele, je zdarma.
O prázdninách proběhl tábor pro děti z farnosti ve Frýdlantě nad Ostravicí. Zúčastnilo se
ho 40 táborníků, kteří se rozhodně nenudili!

Kromě výletu do ZOO v Ostravě, koupání na
koupališti a pěšího výstupu na Ondřejník, hráli
spoustu nových a zajímavých her, nechyběly
táboráky i společné mše svaté.
Konec července byl spjatý s velkou událostí
– a to světovým dnem mládeže v polském
Krakově. Světová setkání mládeže s papežem
se obvykle konají co tři roky, účastní se jich
statisíce mladých lidí a málokdy se stane, že jsou
takto blízko, dá se říct „za humny“ (např. příští
světové dny mládeže budou až v Panamě). Z naší
farnosti vyrazili do Krakova 2 mladí a věřím,
že si ze setkání s papežem Františkem přivezli
mnoho zážitků.
Ale ani ostatní mladí farníci nezaháleli
a v yrazili s otcem Stanislavem zdolávat

Farní den, foto Pavel Strakoš

Pobyt mládeže v Alpách, foto farnost

Pouť na Svatý Hostýn, foto Daniel Lokaj
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Farní tábor, hry, foto Vojtěch Tofel

Farní tábor, foto farnost

rakouské Alpy. Všichni si to určitě náramně
užívali a hlavně se vrátili živí a zdraví, včetně
pana faráře. Fotografie si můžete prohlédnout
na webu farnosti (farnostkozlovice.cz).
V srpnu okolo svátku Nanebevzetí Panny
Marie putují naši farníci spolu s otcem
Stanislavem každoročně na Svatý Hostýn.
Letos vyjely tři, do posledního místa obsazené
autobusy. Kromě společné křížové cesty, mše
svaté a krátké adorace, jsme mohli projít také
svatou bránou milosrdenství.

Víte, že? … Kostel svatého Michaela archanděla v Kozlovicích byl postaven v letech
1731-1742 (vysvěcen 4. srpna 1742 biskupem
Jakubem A. Lichtenštejnem) v těsné blízkosti
stávajícího, z valné části dřevěného, kostela
postaveného pravděpodobně okolo roku 1300.
Pozůstatkem po původním kostelíku by mohla
být jeho sakristie, později přestavěná na márnici
a v současnosti kaple Panny Marie Příborské.
Jiřina Pindelová

Kulturní a sportovní život obce
Souznění - 18. ročník
specialit. Festival, který je ojedinělou mezinárodní
přehlídkou tohoto typu u nás, ozdobí v neděli
slavnostní mše svatá v Ostravě-Mariánských
Horách s následným koncertem. Žánrově pestrý
Galakoncert, setkání s uměleckými řemesly,
výstavu dětskýchpohlednic s vánoční tématikou
a bohatou gastronomickou ochutnávku nabídneme
letos nově v neděli v Domě kultury ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Slibně se rozvíjí spolupráce se
zeměmi V4, především s Polskem a Slovenskem,
což se odrazí v rozšířeném programu.
Festivaloví účinkující obohatí navíc sváteční
program na náměstích v Ostravě, Frýdku-Místku a ve
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

8. – 11. 12. 2016 – Frýdek-Místek, Ostrava,
Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice (Beskydy),
Frenštát pod Radhoštěm, Ostrava–Mariánské
Hory.
Mezinárodní festival adventních a vánočních
zvyků, koled a řemesel Souznění se koná ve
svátečním předvánočním čase na několika místech Moravskoslezského kraje. Bohatý program
napříč žánry nabízí nejen koncerty a představení
v zajímavých prostorách (kostely, koncertní sály,
exteriéry), ale také doprovodné výstavy, umělecká
řemesla, filmovou projekci a ochutnávku domácí
i zahraniční gastronomie. Festival otevře premiérově ve čtvrtek slavnostní koncert v kostele
sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku. V pátek se
festivalové dění přesune poprvé taky do Kunčic
pod Ondřejníkem, do sálu restaurace Huťařství.
Součástí Souznění je oblíbený sobotní Vánoční
jarmark v Kozlovicích s následným zvykoslovným
programem, koncerty a nabídkou regionálních

Další informace na www.souzneni-festival.cz
Zdeněk Tofel, ředitel a dramaturg festivalu
facebook.com/souzneni
tofel.zdenek@post.cz
mobil:+420/604 245 814
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Koncert Michala Davida
nezapomenutelný zážitek, který pro vás na
Michal David, jeden z nejpopulárnějších
příští rok připravujeme.
českých zpěváků, skladatel a hudebník, který
Petra Krpcová
většinou vystupuje ve velkých halách, přijal
naše pozvání a vystoupil
v Kozlovicích. Koncert
s kapelou za doprovodu
moderátora a Dj rádia
KISS Morava Lumíra
Mořkovského proběhl
v sobotu 11. 6. 2016
v ar e á lu Re st aur ac e
Na Koupališti, k ter ý
byl téměř v yprodaný.
Devatenáct set návštěvníků si užilo fantastickou
atmosféru dvouhodinového koncertu pod širým
n e b e m , kd e z a z n ě l y
největší hity, jako např.
Non stop, Céčka, Pár
přátel a mnoho dalších. Koncert
byl zakončen velkolepou retro
diskotékou.
Michal David byl nadšený
z publika, jaké se v Kozlovicích
sešlo, a odměnil je několika
přídavky.
Během koncertu opět proběhla sbírk a na K arolínk u
z Kopřivnice.
Za pořadatele děkuji všem,
k teř í nám pomohli př i př ípravě a reali zaci koncer tu,
všem návštěvníkům, a už
nyní se můžete těšit na další Koncert Michala Davida, foto Tamara Pustková

Netradiční taneční v Kozlovicích
Taneční Klub PIERRO FORTE Ostrava
přichází do Kozlovic. Klub je držitelem mnoha
ocenění z MS, ME a MČR. Vítězové světov ých pohárů. V tanečním klubu tančíme
Latinskoamerické, Karibské tance a rádi se
s vámi podělíme. Netradiční taneční budou
probíhat vždy o víkendu, ať se pozitivně naladíte do pracovního týdne.

Začátek kurzu připravujeme na 22. 10.
2016 od 16 hodin s tancováním pro děti, od 17
hodin Ladys style pro jednotlivce a od 18:15
Taneční kurzy pro páry.
Moc se těšíme na vzájemnou spolupráci
a vše zúročíme na Valašském bále. Bližší info
na tel. 732 250 564, nebo mail: pierro.forte@
email.cz, webové stránky www.pierroforte.cz.
28
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Skauti
S koncem června sice skončily naše pravidelné schůzky, ovšem o prázdninách jsme
nelenili a setkávali se na jiných akcích. Tou nejvýznamnější byl určitě letní stanový tábor, který
nás letos tematicky přenesl do světa antického
Řecka. Zde jsme se, pod velením odvážného
kapitána Odyssea, snažili dostat přes moře na

rodný ostrov Ithaku. Cestou jsme překonávali
nejrůznější nástrahy, které na nás nastražil
nejen oceán, ale také bytosti z mytologie a olympští bohové, se kterými není lehké pořízení. Ale
skautský tábor není jen o celotáborové hře – je
také o zážitcích, nočních hrách, netradičních
aktivitách, učení se nových dovedností, zábavě

Chemický workshop, foto Filip Pustka

Slavnostní slibový oheň, foto Hana Chocholatá

Olympští bohové a bohyně, foto Veronika Eliášová

Roverský čundr po Malé Fatře, foto Daniel Lokaj

Tradiční táborová hra, baseball, foto Hana Chocholatá
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Workshop - boj s holemi, foto Hana Chocholatá

Závěrečná bitva, foto Hana Chocholatá

a o přátelství. To všechno nechybělo ani letos
a díky tomu si to užily jak děti, tak vedoucí, kteří
je měli na starosti.
Konec července patřil čundru, který naše
rovery zavedl na Slovensko, kde zdolávali část
Malé Fatry. Byla to náročná cesta, během které
si každý z roverů ověřil, kam až sahají jeho síly.
Naštěstí nebyl nikdo sežrán medvědem a nikdo
to nevzdal, takže se celá výprava šťastně vrátila
domů se spoustou zážitků.
V srpnu se družina Temper vydala na průzkum Prahy. Během několika dní si holky prošly
město, užily si skvělou atmosféru a nechyběla
ani úniková hra (Exit game).
Dva z našich vedoucích se letos o prázdninách vydali na zážitkové kurzy, kde měli
možnost rozvíjet sami sebe a načerpat inspiraci
do dalšího působení v oddíle.

V budoucnu nás kromě schůzek čeká hned
v září oddílové setkání na zahájení roku, později
pak také družinové akce, víkendovka a podílení se
na Souznění. Několik vedoucích se navíc chystá
účastnit se vzdělávacích akcí, které jim pomohou
zlepšit se v tvorbě programu i ve vedení.
V prvním týdnu nového školního roku
proběhl v ZŠ Kozlovice nábor nových členů.
Měly by tak vzniknout dvě nové družiny – jedna
dívčí a jedna klučičí. Obě družiny povedou
mladší vedoucí, kteří se na tuto roli připravovali již v průběhu celého roku. Doufáme, že
se vše podaří a nevzniknou nám pouze dvě
skupiny dětí, které plní program, ale dvě party
kamarádů.
(Fotky z tábora a jiných akcí najdete na
stránkách oddílu kozlovice.skautifm.cz)
Alžběta Tkáčová - Cviky

Dětská včelí farma Kozlovice
Tak jsme ji otevřeli. V sobotu 3. září zde
proběhl první včelařský, pilotní openairfest.
Programově byl připraven pro členy ZO ČSV
Kozlovice a přizvané „sponzory“ nevčelaře,
kteří nějakým způsobem přispěli k transformaci
původně dvora pro sběr druhotných surovin
v ekologický, včelařský areál. Celá akce měla
komorní ráz, příjemným zpestřením byla trojřadá Hlaváčkova harmonika Rosti Křístka a jeho
neomylné prsty při hře.
V areálu využíváme dva původní objekty,
plechový přístřešek jako stanoviště několikaterých včelstev a zděnou budku. Ta je technickým

zázemím pro výkon včelařiny. Zde získávají praktické dovednosti děcka navštěvující včelařský
kroužek při ZŠ Kozlovice. Nesmírně obětavým
vedoucím tohoto kroužku je zkušený včelař, náš
člen, Jaroslav Barták. Zásluhou několika včelařů
a sponzorských nevčelařů stojí v areálu nový,
poměrně rozlehlý objekt klubovny. Je vybudován díky finanční dotaci Grantového programu
na podporu komunit Plzeňského Prazdroje,
a.s., Radegast lidem a finanční a technické podpoře Obce Kozlovice. Výjimečnou zásluhu na
tom, že areál farmy a objekt klubovny je v „obyvatelném“ stavu má dlouholetý jednatel naší
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ZO a současný místopředseda Standa Ulčák.
Zasloužil by si za to pamětní desku.
Areál farmy se nachází v centrální části obce,
leč v ne přímo dostupné lokalitě. Chci i touto
cestou poděkovat panu Kamilu Vašendovi. Díky
jeho vstřícnému a konstruktivnímu jednání
máme k farmě hned několik přístupový tras.
První je po polní cestě za hřbitovem pro pěší
a kola a za sucha autem. Druhá přes skautský
areál vedle hřbitova a zadní brankou na polní
cestu vedoucí kolem hřbitova, rovněž pro pěší
a kola. Třetí vede přes skautský areál a kolem
garáží na místní komunikaci k farmě. Vhodná
pro přejezd autem za mokra. Prostředí včel je
prostředím navýsost ekologickým. Proto i naši

farmu považujeme za ekologickou lokalitu.
Samotná farma i její bezprostřední okolí není
určena k parkování aut návštěvníků farmy.
Proto žádáme všechny návštěvníky farmy, aby
respektovali tuto lokalitu jako bezautovou zónu.
Máme teď v Kozlovicích nové, zajímavé
místo pro kulturní a společenské vyžití včelařů.
Komunitní potenciál areálu farmy, zejména
nové klubovny, přesahuje možnosti reálného
využití jen samotnými včelaři a mohl by být využíván i pro jiné komunitní aktivity.
Aleš Eliáš,
jednatel ZO ČSV Kozlovice

41. ročník fotbalového turnaje Mini Cup v Měrkovicích
Letošní ročník proběhl v sobotu
25. června 2016 v poklidném
duchu, jak už to v posledních
letech bývá zvykem. Za skvělého doprovodu mluveného slova
a vtipných poznámek Tomáše
Machálka se vzájemně utkalo
6 týmů - Měrkovice, FC Felčar,
Myslík, FC Bučina, FC Radegast
a Chaos. Pro domácí Měrkovice to
letos skončilo o vlas, a to druhým
místem. Jinak bylo pořadí takové:
1. FC Radegast, 2. Měrkovice,
3. FC Felčar, 4. FC Bučina, 5. FC
Myslík a 6. Chaos.
Doprovodný program pro děti
hasiči připravili v podobě show
Adolfa Dudka, jak mu familiárně
Tomáš Machálek říkal – Dolfa. Jeho
obrázky znáte z dětských knížek
a časopisů. Dětem se to moc líbilo.
Na večerní zábavu přijeli zahrát
kluci ze skupiny Dazzer. A bylo
fajn!
O r g a n i z át or y by l i ha sič i
z Měrkovic za spolupráce Obce
Kozlovice. Více na www.merkovice.cz.
Radek Zdražil

Mini Cup, foto Radek Zdražil
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Traktoriáda
Vážení spoluobčané,
k amar ádi a př í z n i vc i
tohoto představení, jako je
setkání traktůrků domácí
výroby. Rok se s rokem
sešel a 11. 6. 2016 mohl
začít druhý ročník tohoto
představení konaného
v areálu za Kovářovým
lesem s výhledem na naše
tři krásné Ondřejníky.
Nikoho nechci vyzdvihovat, ale zmínit se
musím.
Ve l k é p o d ě k o v á n í
patří našim dobrovolným
hasičům pod vedením
p. Krále, p. Pavláta za profesionální občerstvení, jak mi bylo sděleno od všech zúčastněných.
Také musím poděkovat p. Zdeňku Toflovi
za propagaci ve všech dostupných médiích,
panu Tomáši Machálkovi, členu divadelního
spolku Kozlovice, za profesionální moderování,
manželům Chýlkovým, Juchelkovým, sestrám
Ulčákov ým, slečně Tabachové, kolegům

z motosportu Kozlovice, fotografovi p. Fojtíkovi
a dětem ze základní školy.
A na závěr: Pokud zdraví a Lysá hora dovolí,
tak se těším na třetí ročník - červen 2017.
Pane starosto, Tobě a celému kolektivu
přeji štěstí, zdraví, lásku a těším se na další
spolupráci.

Vladimír Kuchař

Traktoriáda 2016, foto Jaroslav Fojtík
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Ahoj, příznivci sportu a stolního tenisu zvláště!
Od 1. června 2016 je kozlovický „pingpong“ samostatným spolkem zapsaným ve
spolkovém rejstříku pod názvem Stolní tenis
Kozlovice, z. s. Do té doby jsme fungovali pod
hlavičkou TJ Sokol.
Ve druhé polovině
prázdninového měsíce
j s m e z a h áji l i p ř í pravu na nastávající
sezónu, a to historicky
prvním Letním kempem stolního tenisu
v Kozlovicích.
Především jsme se
zaměřili na naše nejmladší naděje. Náplní pětidenního soustředění
byla fyzická a stolně tenisová příprava, ale
hlavně utužení už tak povedené party, čemuž
také napomohly každodenní odpolední aktivity, jako například návštěva golfového hřiště,
kina, bowlingu, bazénu a lanového centra. Celý
kemp jsme zakončili opékáním, stezkou odvahy
a hromadným přespáním všech zúčastněných.

Konec kempu však neznamená, že povolíme ve
snaze k dosažení co nejlepších výsledků v této
sezóně. I nadále pravidelně trénujeme a s dětmi
máme v plánu jezdit na krajské a okresní

bodovací turnaje a také občasné zařazení do
mužských soutěží.
Náš stolní tenis má v mistrovských soutěžích přihlášených 6 družstev, z čehož A team
hraje krajský přebor. Sezonu začínáme 24. září.
Mikuláš Pustka, Vojtěch Tofel

Stolní tenis, foto Mikuláš Pustka
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Volejbal ženy – letní příprava
V sobotu dne
20. 8. 2016 se volejbalistky z Kozlovic
zúčastnily již 30. ročníku turnaje mužů
a žen v Kopřivnici.
Ženských týmů bylo
přihlášeno celkem
8, byly tedy vytvořeny dvě skupiny po
čtyřech. Ve skupině
hrálo každé družst vo s každým na
dva hrané sety do
25 bodů. Naše ženy
si zahrály s t ý my
z Ostravy-Svinova,
F u l n e k u a z e Ženy na turnaji v Kopřivnici, foto Jaromír Konůpka
Štramberku. S kažv sezóně, která začíná již v sobotu 24. 9. 2016,
dým týmem uhrály volejbalistky remízu, což
dařit. Volejbalistky zvou všechny příznivce
jim pomohlo ke konečnému druhému místu
volejbalu (nejen) na domácí zápasy v hale SRC
ve skupině, a tudíž i k postupu do finálové
Kozlovice, a to vždy od 9:00 a 13:00 hodin
čtveřice. Ve finálové skupině se utkaly s týmem
v těchto termínech:
z Bílovce a dvěma týmy z Fulneku. Holky bojovaly statečně, ale nakonec jim chyběly pouhé 3
24. 09. 2016 – Kozlovice – Frýdek-Místek
body ke třetímu místu, takže v turnaji skončily
01. 10. 2016 – Kozlovice – Palkovice
čtvrté. Zaslouženě, gratulujeme!
15. 10. 2016 – Kozlovice – TJ Frenštát p. R.
Volejbalistky se pilně připravovaly na
03. 12. 2016 – Kozlovice – VK Raškovice
novou sezónu, o čemž vypovídá nejen účast na
21. 01. 2017 – Kozlovice – SK Metylovice
výše zmíněném turnaji. Celé léto ženy tréno04. 02. 2017 – Kozlovice – Hnojník
valy dvakrát týdně, jednou na antuce a jednou
na beach volejbalovém kurtě. Věřme, že ženám
Mgr. Alena Mužíková
tyto tréninky byly prospěšné a bude se jim

Chystáme se na novou sezónu…
HC „Tornádo“ Kozlovice si v minulé sezóně
zahrálo 2. ligu amatérů v Kopřivnici. Po
postupu z nižší ligy jsme byli zvědaví, zda jsme
schopni konkurovat týmům, které v 2. lize
hrají. Hned od úvodních utkání jsme poznali,
že je mnohem rychlejší a nebudeme to mít
vůbec jednoduché. Dnes můžeme konstatovat,
že jsme první test ustáli a loňskou sezónu jsme
zakončili na 6. místě z osmi týmů, které tuto

ligu hrají. A to jsme na konci bojovali s velkou
marodkou a z toho pramenícím nedostatkem
hráčů v některých zápasech, kde nám uteklo
pár bodů, které chyběly k postupu do Play-off.
Letos začíná liga v polovině září a my se pokusíme naši loňskou pozici minimálně obhájit…
Petr Němec
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Ski klub Kozlovice o prázdninách
Závodníci Ski klubu Kozlovice o prázdninách nejen odpočívali, ale také poctivě
trénovali a závodili. Mimo jiné byli na týdenním výcvikovém táboře ve slovinské Panici,
kde mají 8 moderních skokanských můstků
s lanovkami, 7 pokrytých umělou hmotou
s celoročním provozem. Nejmenší má kritický bod 15 m a největší mamutí můstek
225 m, na kterém každoročně na jaře probíhá
finále světového poháru ve skoku na lyžích.
My jsme využili nejvíce můstek K - 30, K 40 m a K - 57. Během týdne kluci udělali kolem
80 skoků a všichni si vylepšili osobní rekordy.
Celý týden bylo nádherné počasí. Mimo
tréninkové povinnosti jsme se také chodili
koupat do nedalekého jezera u Kraňske Gory.
Jedno odpoledne jsme si zajeli na nákupy do
sousedního města Tarvisia v Itálii.

Po návratu jsme byli o víkendu vyzkoušet
skokanskou formu na Malou cenu Lomnice
nad Popelkou.
VT v Planici měl na výkony kluků určitě
kladný vliv.
V závodu družstev obsadili 6. místo Petrů
Matouš a Dohnal Jiří, 13. místo Matušinský
Lukáš a Kysel Štěpán, 15. místo Jalůvka
Jakub a Černý Jiří. Startovalo 31 družstev.
V závodu jednotlivců v kategorii žáci 9-10
zvítězil Matušinský Lukáš, Jalůvka Jakub byl
11. a v kategorii žáci 11-12 byl Dohnal Jiří 8.,
Petrů Matouš 10., Kysel Štěpán 26.
Na z á vo d e c h s t a r t o v a l i z á vo d n í c i
z Rakouska a Slovinska.
Pavel Fizek

Naši malí skokani, foto Pavel Fizek

35

Obecního úřadu v Kozlovicích

Oznámení - POSILOVNA
2. 9. 2016 se v Kozlovicích ve 2. patře
obchodního domu Coop otevřela posilovna
Hardcore Gym Kozlovice. Provozní doba
Po - So 8:00 - 21:00, Ne 8:00 - 20:30. Ceník
nabízených služeb: Posilovna - měsíční permanentka 499,- Kč, 10 vstupová 650,- Kč
(platnost 2 měsíce). Vstup 70,- Kč, vstup student, senior 60,- Kč, Solárium horizontální,

vertikální 8,- Kč/min. Aerobní sál (Power
Plate, kruhové tréninky dospělí, děti a další...)
75,- Kč, lekce (permanentka 70, Kč) 45,- Kč
lekce dítě (permanentka 40,-).
Veškeré informace na facebook Hardcore
Gym Kozlovice nebo na recepci v posilovně.
Aleš Josiek
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Den obce sobota
(Jaroslav Fojtík)

Den obce sobota
(Jaroslav Fojtík)

Den obce sobota
(Jaroslav Fojtík)

Den obce neděle
(Stanislav Ulčák)

Jsme v bezpečí
(Jan Zahradník)

Jsme v bezpečí
(archiv obec)

(neznámý autor)

Beach volejbalové hřiště na koupališti (neznámý autor)

Nové zavlažování hřiště

(archiv obec)

Zdravotní středisko má nová okna (archiv obec)

Oprava plotu MŠ

Obecního úřadu v Kozlovicích

číslo 3  září 2016

Staňte se součástí
legendární značky!
TATRA TRUCKS a.s. hledá nové kolegy na pozice:

• Obráběč kovů • Brusič na kulato
• Operátor CNC • Seřizovač CNC
• Automechanik
Nabízíme Vám:
• Práci na moderních strojích • Náborový
příspěvek • Firemní vzdělávání • Příspěvek
na penzijní připojištění • Práci v přátelském
kolektivu ve výrobní společnosti s dlouholetou
tradicí
Danuše Schindlerová
danuse.schindlerova@tatra.cz
Bc. Darie Prymusová
darie.prymusova@tatra.cz
tel.: 556 492 492

TATRA VÁS DOSTANE DÁL

tatra.cz

PRÁCE V TATŘE
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Obecního úřadu v Kozlovicích
INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích
Vydává Obec Kozlovice, IČO 00296821. • Distribuce zdarma do všech domácností na území Obce Kozlovice,
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odbornou jazykovou úpravou. • Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – prosinec 2016.
Grafika, sazba a tisk: KLEINWÄCHTER,
Frýdek – Místek.
44

