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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych se s Vámi opět podělil o naše radosti, ale i starosti. V mnoha případech jsou
vlastně společné a máte na nich velký podíl.
Chci zdůraznit, že těch radostí je určitě více.
Přivítali jsme nové občánky, setkal jsem se
s vedoucími dětských kolektivů, rozsvítili jsme
vánoční strom, úspěšně proběhl MF Souznění
a vánoční jarmark, tělocvičny jedou naplno a o
Kozlovicích je slyšet i ve světě. Dovybavili jsme
Vás kompostéry a technika obce se rozrostla
o nový nákladní automobil IVECO. V soutěži
Keramická popelnice, kde se hodnotí, jak obce třídí odpad, jsme se v kategorii do 15 tis.
obyvatel umístili na 2. místě v kraji. Bezplatný

internet i bezplatná MHD funguje a bude tomu tak i nadále. Přešli jsme bez jakýchkoliv
problémů na novou svozovou firmu odpadů,
přežili jsme horké léto bez výpadků zásobování
kvalitní pitnou vodou.
To byly ty věci příjemnější.
Na druhé straně nám po obci stále volně
pobíhají psi, některé sekačky a jiná technika neutichala ani o nedělích, nedodržujeme povolenou
rychlost, v kontejnerech při sběru objemného
odpadu jsme našli a museli dotřídit min. 30%
věcí, které tam nepatřily. Jako nejméně příjemné
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – březen 2016.

Obecního úřadu v Kozlovicích

velká míra neurčitosti v tom, za kolik celé dílo
vysoutěžíme (jaká bude skutečná cena) a zda
budeme úspěšní s některou se žádostí o dotaci.
Varianta optimistická – cena díla bude
25 mil. Kč a získáme dotaci 85%. V tomto
případě můžeme směle realizovat i další akce
takřka bez omezení.
Varianta pesimistická – cena díla přes
30 mil. Kč, žádná dotace. V tomto případě si
bude muset obec vzít úvěr. Ale ani tato varianta
není nepřekonatelná a je reálná.
Věřím, že tuto stavbu podporuje většina
obce, protože co bychom neudělali pro naše děti. V návaznosti na to ubere starosti rodičům
i prarodičům. Domnívám se, že v dalším čísle
zpravodaje Vám budu moci podat již zcela přesné
informace i co se týče dalších akcí na rok 2016.
V září ukončili svoji pracovní činnost dva
zaměstnanci obecního úřadu – paní Dana
Holubová a pan Jiří Tobola. Touto cestou bych
jim chtěl za práci ve službách obce poděkovat.
Složitost světa kolem nás jistě nikomu
velkého optimismu nepřidává. Ale nějak bylo
a nějak bude. Snažme se a nepřidávejme si
zbytečných starostí vytvářením malicherných
a zcela zbytečných problémů.
Přeji Vám, abyste se na Vánoce těšili stejně jako Vaše děti a vnuci, a stejně radostně je
prožili. Zároveň přeji hodně zdraví do roku
příštího.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

vidím některé „neutěšené“ sousedské vztahy.
U několika občanů evidujeme nedoplatky, které
budeme „usilovně“ vymáhat.
„A TAK TU ŽIJEM“
Více informací naleznete uvnitř Zpravodaje.
Myslím, že podávat výčet letošních uskutečněných prací nemá význam. Jednak jsem
Vás o nich průběžně informoval během roku
a věřím, že alespoň v některých případech je
to vidět.
Nutno podotknout, že u některých prací je
lepší, když je vidět raději není. Mám na mysli
například opravy či obnovu našeho vodovodu,
kdy kopeme přes zahrady a cesty. V těchto případech je nejlepší, když to nakonec vypadá tak,
že jsme nic nedělali, že jsme tam vůbec nebyli. Věřím, že i to se nám ve spolupráci s vámi
povedlo.
Příští rok nás čeká to, k čemu vzhlížím
s radostí, ale i s velkou dávkou respektu.
Zastupitelstvo rozhodlo o realizaci projektu
(výstavbě) Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice – přístavbě školy. Je to složitá stavba,
která bude realizována za plného provozu školy
a aby to nebylo tak jednoduché, je v centru obce
u hlavní silnice. Podobné to bylo před několika
léty při stavbě tělocvičny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v řádech desítek milionů (cca 30 + vybavení), bude
to mít vliv na všechny další naše plány. Je tu

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci říjnu až prosinci oslavili:
pan Stanislav Urbiš
80 let
paní Anežka Červenková 80 let
pan Jan Krpec
80 let
pan Vladimír Šrámek
80 let
pan Jan Červenka
80 let
pan Jan Pustka
81 let
paní Anna Tomková
81 let
pan Alois Kocián
81 let
pan Antonín Jurek
82 let

pan Břetislav Tomek
83 let
paní Božena Cibulcová 83 let
paní Marie Toﬂová
83 let
paní Jiřina Tobolová
84 let
paní Marie Zátopová
84 let
paní Marie Krpcová
85 let
paní Štěpánka Jarotková 85 let
paní Marie Stanková
87 let
pan Miroslav Tkáč
87 let
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pan Josef Červenka
paní Ludmila Vyvialová
paní Štěpánka Krpcová
paní Marie Koníčková

88 let
89 let
92 let
94 let

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

číslo 4  prosinec 2015

Od října do listopadu zemřeli:
ve věku 71 let pan Ladislav Pavlíček
ve věku 56 let paní Dana Potyková
ve věku 67 let paní Soňa Chýlková

Rodinám vyslovujeme
hlubokou soustrast.

Od září do listopadu se naše obec rozrostla o tyto nové občánky:
Adam Tejček
Lukáš Kryštof
Gabriel Filip

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

OÚ - Pustková

Vítání občánků
V pátek 23. října 2015 proběhlo v sále
obecního úřadu letos již druhé vítání našich
nejmenších občánků.
Na tuto malou slavnost bylo pozváno 18 dětí,
z toho 12 chlapců a 6 děvčátek. Jako obvykle
byly pro ně připraveny dárky. Od obce rodiče
s dětmi převzali ﬁnanční částku 3000 Kč, hračku, pamětní knížku a maminky kytičku. Lékárna

Kozlovice dětem věnovala dárkový balíček.
Slavnostní uvítání dětí mezi občany naší obce provedla ředitelka školy Mgr. Hana Ulčáková
a starosta obce Ing. Miroslav Tofel. Setkání
doprovázela cimbálová muzička Valášek.
Všem rodičům ještě jednou přejeme hodně
radosti a spokojený rodinný život.
OÚ - Pustková

Vítání občánků, archiv obec

Oznámení
Ve středu 23. 12. 2015 a ve čtvrtek 31.12.2015 bude Obecní úřad Kozlovice uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

OÚ

Opisování stavu vodoměrů
V průběhu druhé poloviny prosince 2015
navštíví Vaše domácnosti a ostatní odběratele
zaměstnanci obce za účelem opsání stavu vodoměru pro výpočet vodného za r. 2015, popř.
stočného za 2. pololetí 2015. Nebude-li někdo zastižen doma, zanechají lístek s žádostí

o nahlášení stavu vodoměru na obecní úřad
s uvedením kontaktního telefonu nebo emailu.
V případě, že údaj o stavu vodoměru nebude nahlášen v požadovaném termínu,
bude spotřeba vody vypočtena podle odběru za
předcházející období. Žádáme proto všechny
3
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Změna ceny vodného a stočného pro rok 2016

občany o pomoc na tomto úkolu (zpřístupnit,
opsat si vodoměr, nahlásit…) a současně děkujeme za spolupráci. Cena vodného za rok 2015
je 24,- Kč/m3, stočného 36,66,- Kč/m3.
Současně s touto informací upozorňujeme,
že někteří odběratelé dosud neuhradili vodné za
r. 2014 splatné do 31.5.2015! Věříme, že toto
upozornění bude impulsem k urychlené platbě,
a tím se předejde nepříjemnostem spojeným s případným přerušením dodávky vody neplatičům.

Rada Obce Kozlovice schválila s účinností
od 1.1.2016 nové ceny:
vodné

25,00 Kč/m3

stočné

37,18 Kč/m3

Uvedené ceny se týkají vody odebrané nebo
odvedené kanalizací od 1.1.2016.
OÚ

Služby občanům v roce 2016
Bezplatné právní služby
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic
(formou ústních konzultací) budou poskytovány v zasedací místnosti obecního úřadu každý
sudý týden v úterý, v době od 15.30 do 17.30
hodin, dne: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3.,
5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7.,
26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10.,
1.11., 15.11., 29.11. a 13.12.

25.5., 8.6., 22.6., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9.,
12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. a 21.12.
Česká pojišťovna
Obchodní zastoupení České pojišťovny na
Obecním úřadě v Kozlovicích v zasedací místnosti každé pondělí v době od 14 do17 hod.
Čištění komínů v Kozlovicích
29. ledna
15. - 30. června
21. října

Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů bude
poskytovat ing. Tomáš Svoboda, tel. č. 603
867 494, každý lichý týden ve středu, v době od 14.00 do 14.45 hodin, dne: 6.1., 20.1.,
3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5.,

Kontakt: Robert Welszar, tel. 721 168 804,
Josef Papřok, tel. 728 073 808
OÚ - Pustková

Nový nákladní vůz IVECO pro svoz odpadů
Tento vůz byl pořízen díky více než 3,8 milionového projektu, který byl podpořen Operačním
programem Životní prostředí. Vůz bude svážet
sklo, kov, papír, plasty, bioodpad a nahradí již
pomalu dosluhující Avii.
Od začátku minulého týdne mohou občané
Kozlovic vídat v provozu nové nákladní vozidlo
IVECO, které obnovilo náš vozový park. Nové
vozidlo bylo zakoupeno v rámci projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady v obci
Kozlovice“. Až 85% nákladů projektu pokryla
dotace získaná z Operačního programu Životní
prostředí.
Obci Kozlovice umožní nové vozidlo výrazně zkvalitnit stávající systém sběru a nakládání

s odpady, a to především po ekonomické, ale
i ekologické stránce. Díky svému technickému
4
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řešení bude použitelné pro svoz a odvoz skla, kovu, papíru, plastu a také bioodpadu. Pořízením
vozidla byla naplněna poslední část projektu, kterým usilujeme o zlepšení našich služeb
v oblasti odpadů. Pro připomenutí, k projektu
patřilo i pořízení 200 ks kompostérů a 3 ks
objemných kontejnerů. Vůz s kontejnerovou
nástavbou a jeřábem má hodnotu 2,7 milionů
korun. Nový nákladní automobil IVECO byl zakoupen v rámci dotace OPŽP a z tohoto důvodu
nelze tento vůz používat pro jiné účely než svoz
odpadů po dobu 5ti let. To je dáno podmínkami
dotačního titulu. Pro účely poskytování služeb

Vůz IVECO, archiv obec

autodopravy občanům a ﬁrmám bude nadále
sloužit stávající automobil AVIA.

Stolní kalendář obce na rok 2016
Stolní kalendář obce na rok 2016 je stále v prodeji na těchto místech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

knihovna
kostel sv. Michaela a sv. Barbory
Večerka Sámoška
Potraviny U Drobka
Restaurace Na Koupališti
Hospůdka U Kovačka
Potraviny Ve Dvoře
Zahradnictví Žáčková
Restaurace U Váhy
obecní úřad
Restaurace Ve Dvoře

Kalendářem můžete obdarovat
své blízké na Vánoce.
Cena je 40 Kč/ks.

Stolní kalendář, archiv obec

Vyhlášení výsledků soutěže O keramickou popelnici
V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které
obce a města Moravskoslezského kraje zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti
tříděného odpadu. Soutěž konkrétně hodnotí
množství vytříděného odpadu přepočtené na
jednoho obyvatele města nebo obce.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny
aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném
sběru využitelných složek. Hodnotí se také systém hospodaření s odpady pro občany.
5
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Na vyhlášení výsledků dne 26. 11. 2015
byla naše obec oceněna 2. místem v rámci
Moravskoslezského kraje v kategorii obcí od
2500 -15000 obyvatel a částkou 30.000,-Kč,
která je určena pro další využití v systému sběru využitelných komunálních odpadů a jejich
třídění.
Za to patří dík Vám, uvědomělým občanům,
kteří poctivě třídíte veškerý odpad.
OÚ – Boráková
Keramická popelnice, archiv obec

Opravdu házejí Češi použité baterky do koše?
zase ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy
obsažené v bateriích mají škodlivý vliv také na
lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme
k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se
dostane do recyklačního procesu, tím méně
přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě
nových. Zdraví nebezpečné materiály, které
mnohé baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze
přitom recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně
15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti
kilogramů baterií poslouží k výrobě mosazi pro
jeden saxofon? Nejen proto by měla každá
použitá baterie skončit v nádobách na elektrozařízení nebo ve sběrném dvoře.
Ročně se v České republice vytřídí přes
1 000 tun použitých baterií a akumulátorů,
což odpovídá hmotnosti přibližně 366 sloních
samcům. Zdá se vám to hodně? Toto množství
však představuje pouze třetinu všech dodaných
baterií na trh.

Navzdory původním předpokladům neházejí Češi použité baterie do odpadkových košů.
Přibližně 50 procent baterií se povaluje v domácnostech. V průměrné české domácnosti se
nachází 49 baterií, z toho minimálně 8 použitých.
V České republice bylo vyprodukováno
2 822 346 tun směsného komunálního odpadu v roce 2013 a 2 910 531 tun v roce 2014.
Z toho vyplývá, že ročně se v odpadu nachází
422 až 435 tun přenosných baterií. Toto množství představuje přibližně 15 % všech baterií
dodaných na trh.
Tříděním baterií a akumulátorů
chráníme především sami sebe
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i přes
své malé rozměry mohou napáchat v přírodě
výrazné škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce.
Zde mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším
komunálním odpadem do spalovny, znečišťují

OÚ - Boráková

Informace z knihovny
Blíží se čas adventu a s ním i předvánočního shonu, a proto Vás všechny zvu na krátké
zastavení v knihovně. Vždyť příjemnou vánoční
atmosféru a pohodu lze prožít i s knihou.

V měsíci listopadu proběhly v knihovně besedy s prvňáčky. Děti se seznámily s literaturou
pro malé čtenáře, povídali jsme si o knihách,
přečetli jsme si příběh o písmenkách a nakonec
děti plnily lehké úkoly, za které dostaly malou
6
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odměnu. Do našeho knižního fondu přibylo
mnoho knižních novinek. Od příštího roku
se můžete těšit na obohacený výběr časopisů.
Pravidelně budou docházet D- test, Epocha,
Paní domu a Dekor.
V době vánoční prázdnin bude knihovna uzavřena od 22. 12. – 4. 1. 2016. Prvním výpůjčním
dnem v následujícím roce je úterý 5. 1. 2016.
Do nového roku 2016 přeji hodně zdraví,
štěstí a velký výběr nových knih.
Navrátilová Markéta, knihovnice

Nový rok s knihou, autor M. Navrátilová

Doporučení vlastníkům lesa
hmoty z jednoho hektaru lesa, a to za jeden kalendářní rok.
2) Pokud jste provedli těžbu, čímž vznikla
holina, pak ji musíte v zákonné lhůtě dvou let
zalesnit. Pokud tuto podmínku ze závažného
důvodu nesplníte, pak můžete orgán státní
správy lesů požádat o „odklad zalesnění“.
Zvláště upozorňuji ty vlastníky lesů, kteří mají
v lesní hospodářské osnově holinu zapsanou,
aby tuto situaci začali neprodleně řešit a zavolali mi. Doporučuji Vám tuto situaci vyřešit do
konce tohoto roku, a to nejen z důvodu možnosti získání dotací na zalesnění.

Chtěl bych Vás upozornit na dvě důležité
skutečnosti, které by Vám měly pomoci při
řádném hospodaření.
1) Doporučuji vyzvednout si „lesní hospodářskou osnovu“, kterou Vám bezúplatně
vydají na Městském úřadu ve Frýdku –Místku,
odboru životního prostředí a zemědělství, ulice
Palackého 115, v kanceláři ing. Gongoly a p.
Krobota, 4.poschodí. Měli byste si uvědomit, že
v lesní hospodářské osnově se udává maximální množství dříví, které můžete během 10 let ze
svého lesa vytěžit, pokud orgán státní správy lesů toto množství odůvodněně nenavýší. Pokud
si lesní hospodářskou osnovu nevyzvednete,
pak můžete bez povolení vytěžit jen 3 m3 dřevní

Ing. Tomáš Svoboda, odborný lesní hospodář
Mobil: 603 867 494, E-mail: olh@email.cz

Zpráva velitele výjezdové jednotky hasičů
V roce 2015 pracovala výjezdová jednotka
SDH Obce Kozlovice v počtu 17 členů. Z tohoto počtu je 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev,
5 strojníků a 8 hasičů. Jako každý rok probíhalo
školení všech členů jednotky, preventivní prohlídky a cyklické školení velitelů.
V prosinci loňského roku dostala naše
jednotka z dotací Moravskoslezského kraje digitální vozidlovou radiostanici MATRA, která
byla namontovaná do CAS 15 Renault. Díky této
digitální radiostanici máme pokrytí signálem i v
oblasti Hukvald a Rychaltic, kde jsme s analogovou radiostanicí Motorola signál neměli.
V říjnu proběhlo zazimování techniky.
Během pátečního odpoledne se stihla udělat

Výjezdová jednotka, autor Toﬂová

veškerá naplánovaná práce. Vymyly a naleštily
se výjezdové vozy, provedly se drobné opravy
a zkoušky agregátů a úklid v hasičské zbrojnici.
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Výjezdová jednotka, autor Toﬂová

Všem zúčastněným bych chtěl velice poděkovat
za odvedenou práci.
V říjnu také naši strojníci provedli, dá se
říct, generální opravu vodního čerpadla u CAS
25 Škoda 706 RTHP. Čerpadlo vymontovali,
rozebrali, provedli výměnu ložisek, přetěsnili
a zkompletovali.
V letošním roce jsme byli Integrovaným
Bezpečnostním Centrem Moravskoslezského
kraje povoláni k 32 událostem. Z toho bylo 5 požárů, 27 technických pomocí (čerpání

vody, likvidace bodavého hmyzu, spadlé stromy
a další).
Mimo tuto činnost jednotka prováděla
dovoz vody, čištění kanálů, údržbu techniky
a technických prostředků.
Za odvedenou práci a dobře zvládnuté zásahy v roce 2015 bych chtěl členům výjezdové
jednotky poděkovat.
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2016.
Tomáš Pavlát, velitel jSDH Kozlovice

Naše řeka Ondřejnice
Řeka pramení v pohoří
a Stará Ves nad Ondřejnicí,
jimiž řeka protéká, ale i obce
Ondřejník na severních svazích
hory Skalka v nadmořské výšce
Chlebovice, Lhotka, Staříč
755 m. Což je zároveň nejvyša Krmelín odkud do Ondřejnice
ší bod v povodí. Tok je dlouhý
míří některé její pravostran29,9 km. Plocha povodí zaujíné přítoky. Řeka ústí do Odry
v chráněné krajinné oblasti
má 99,4 km2. Kapacita koryta
kolísá od pětileté po stoletou voPoodří.
du. V horní třetině délky toku je
Ondřejnice má dvacet
šest pravostranných přítoků,
spád velmi vysoký, tok má bystřinný charakter. Ve zbývající
z nichž je nejdelší potok Košice.
dolní části toku se spád snižuje.
Z patnácti levostranných přítoOndřejnice ústí zprava do
ků, je nejdelší Telecí potok.
Tok má další významnější
řeky Odry u Proskovic v nadmořské výšce 220 m v chráněné
přítoky zprava — Myslíkovský
krajinné oblasti Poodří. V obpotok, Říčka, Lhotecký potok,
Rybský potok, Krnalovický
lasti soutoku Ondřejnice Naše Ondřejnice, autor Bjaček
s Odrou se vyskytují bažiny
potok, Ptáčnický potok,
a mokřiny. Výškový rozdíl mezi nejvyššíma
Horní Kotbach, Dolní Kotbach, Machůvka
nejnižším bodem povodí dosahuje 744 metrů.
a Jarkovský potok; zleva — Brusná nebo
Sklenovský potok.
Do povodí řeky Ondřejnice patří obce
Kozlovice, Hukvaldy, Fryčovice, Brušperk
Zdroj: Mgr. Šárka Teichmannová, Brušperk
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V souvislosti s novelou zákona o REþDQVNêFKSUĤND]HFK a zákona o cestovních
dokladech bude ve dnech

24. prosince 2015 Då 31. prosince 2015 odstávka systému
pro nabírání åiGRVWt o vydání REþDQVNêFK SUĤND]Ĥ D FHVWRYQtFK GRNODGĤ a
MHMLFK SĜHGiYiQt 'ĤYRGHP WRKRWR SĜHUXãHQt MVRX technické úpravy, které
Y\åDGXMtRGVWiYNXV\VWpPX

Podávat åiGRVWLRvydání REþDQVNého SUĤND]u a cestovního pasu a
SĜHGiYDW vyrobené doklady EXGHPRåQpQDREHFQtFK~ĜDGHFK obcí
s UR]ãtĜHQRX SĤVREQRVWt Y KODYQtP PČVWČ 3UD]H QD ~ĜDGHFK
PČVWVNých þiVWí QHMSR]GČMLdo 23YþHWQČ

dny pracovního volna
--------- odstávka
ůǌĞƉŽĚĂƚǎĄĚŽƐƚŝƉƎĞǀǌşƚ vyhotovený osobní doklad
9 GREČRGVWiYN\ EXGHPRåQp SRåiGDWRY\GiQtREþDQVNpKRSUĤND]X bez
VWURMRYČþLWHOQêFK~GDMĤs GRERXSODWQRVWLPČVtF,
]DMHKRåY\GiQtQHEXGHY\EtUiQVSUiYQtSRSODWHN.
0LQLVWHUVWYRYQLWUDRGERUVSUiYQtFKþLQQRVtí, listopad 2015
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KALENDÁŘ AKCÍ
Poslední akce roku 2015
18. 12. 2015 Předvánoční retro mejdan
21. 12. 2015 Proč jen Japonsko? Aneb, cvičíme s Lenkou
26. 12. 2015 Turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných
Rok 2016
08. 01. 2016 Hasičský bál v Měrkovicích
16. 01. 2016 Myslivecký ples
17. 01. 2016 Dětský karneval
23. 01. 2016 Valašský bál
29. 01. 2016 Pyžamový ples
30. 01. 2016 Farní ples
05. 02. 2016 Maškarní ples
06. 02. 2016 Hasičský ples
12. 02. 2016 Předposlední ples
20. 02. 2016 Muzikálový ples-Mama Mia
01. 04. 2016 Talk Show Zdeňka Trošky a Yvety Blanarovičové

Naše farnost
Vánoční program v kostele 2015
9:00
10:30

24. 12. Štědrý den
14:30
Kozlovice
– Bohoslužba slova „Otvírání betlému“
21:00
Lhotka
22:30
Myslík
24:00
Kozlovice

17:30

Lhotka
Kozlovice – Česká mše vánoční
Eduarda Marhuly
Lhotka – Vánoční příběh
– areál u školky

1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie
7:30
Kozlovice
9:00
Lhotka
10:30
Kozlovice

25. 12. Boží hod vánoční
7:30
Kozlovice
9:00
Lhotka – Česká mše vánoční
Eduarda Marhuly
10:30
Kozlovice
14:00 – 15:00 Kozlovice – možnost
prohlídky betlému

„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je
tam udržet celý rok.“
Charles Dickens
Tento citát bych rád použil i jako vánoční přání. Přeji všem spoluobčanům, ať láska
„Dítěte“, kterou zakoušíme o vánočních svátcích, vás provází i celý další rok 2016.
Radostné a požehnané svátky ve vašich rodinách přeje a v modlitbě vyprošuje

26. 12. Svátek svatého Štěpána
7:30
Kozlovice
9:00
Lhotka
10:30
Myslík
27. 12. Svátek Svaté Rodiny
7:30
Kozlovice

o. Stanislav
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Historie Kozlovic nejen ve fotograﬁi
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotograﬁe, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte k fotograﬁím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz, mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.
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Kozlovická salaš (historie se snoubí se současností)
V horní části středu Kozlovic,
na pozemcích mezi hlavní cestou
a bezejmenným potůčkem vzniká z iniciativy Pavla Šmíry nová
turistická atrakce pro občany obce i turisty - vzorová beskydská
salaš. V historii salaše neodmyslitelně patřily ke koloritu našeho
regionu Beskyd, Podbeskydí
i samotných Kozlovic. Vždyť jen
v blízkém masivu Ondřejníku
bylo hned několik salaší, které
představovaly malý samostatný
zemědělsko-hospodářský areál
s ubytováním a přístřeškem pro
baču - tzv. kolibou, přístřešky
pro ovečky (ovčín, pajty), a přesunovatelnými ohrádkami, tzv.
košáry.
Na tuto polozapomenutou
tradici chceme navázat a ukázat současné generaci, jak
naši předkové žili a hospodařili v souladu s přírodou. Proto
vzniká v Kozlovicích vzorová
salaš jako kulturně vzdělávací
atrakce regionu. Areál bude pomyslně rozdělen na dvě části
- v přední se návštěvník ve vstupním objektu opravené staré
stodoly seznámí s historií beskydského salašnictví, způsobem

zpracování ovčích produktů a výrobků z nich. Následovat bude
samotná roubená koliba, kde se
návštěvník seznámí na vlastní
oči s jedinečným avšak odlehlým
a nelehkým životem bačů, a roubený ovčín pro ustájení oveček.
Na přední část bude volně navazovat výběh oveček s košárem
a pajtou pro úkryt ovcí před sluncem. Slavnostní otevření areálu
je plánováno na rok 2016.
Kozlovická salaš bude tvořit
jakousi pomyslnou první etapu
v budoucnu plánovaného miniskanzenu - muzea podbeskydské
vesnice - který by měl reprezentovat přesné kopie existujících
či zaniklých dřevěných domů
a objektů z blízkého okolí samotných Kozlovic a regionu kolem
Ondřejníku.
Jan Štěpánek

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. 4-2015 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 17. 9. 2015
v 18. 00 hodin v budově OÚ

Přítomno:
Omluven:

14 členů zastupitelstva
1 člen (Ing. Jiří Tkáč)

Jednání zastupitelstva se nezúčastnili žádní
občané obce.
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1. Kontrola usnesení a informace starosty
Usnesení z minulého Zastupitelstva obce jsou
splněna snad až na smlouvy o právu provést
stavbu – Chodníky horní konec – bude probráno v bodu 4. dnešního jednání.
Starosta podal následující informace:
- Pro zvýšení bezpečnosti bylo před školou doplněno dopravní značení a byly instalovány
radary. Z radarů máme první data – max. naměřená rychlost 140 km/hod. Více informací
ve Zpravodaji.
- 29. 6. začala stavba Stavební úpravy hygienického zařízení a společných prostor MŠ
Kozlovice (dodavatel na základě výběrového
řízení Beskydská stavební a.s.) a přesně dle
smlouvy byla 21. 8. 2015 dokončena a předána (bez vad a nedodělků). Nadále usilujeme
o dotaci na tuto akci. Více v bodě 6 tohoto
jednání.
- V MŠ proběhl den otevřených dveří vč. otevření nového dětského hřiště. Hřiště bude
postupně dovybaveno dalšími herními prvky.
Dětem byly rozdány bezpečnostní reflexní
pásky – jako reklamní předmět obce.
- Výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku - Likvidace komunálního a objemného
odpadu – Kozlovice vyhrála ﬁrma Frýdecká
skládka, a.s. První svoz proběhne 5. 10.
2015.
- Zásobování pitnou vodou v letních měsících – bylo vydáno opatření obecné povahy.
Občané byli vyzváni k šetření pitnou vodou
rozhlasem. Tato opatření byla účinná, ale
vody je stále velmi málo.
- Dotace na přístavbu ZŠ – prozatím žádné
nové zprávy. Máme domluvenou schůzku
u správce IROP. Zřejmě bude svoláno ještě
jedno ZO jen ohledně této stavby – je potřeba se rozhodnout. Dnes bylo uveřejněno
Oznámení předběžných informací ve věstníku veřejných zakázek ohledně této akce.
- Bylo opraveno oplocení na multifunkčním
asfaltovém hřišti. Hřiště se otevírá a uzamyká dle provozních hodin.
- Úspěšně proběhla obecní slavnost –
Kozlovice 2015.

42/2015 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0
Před projednáváním bodu 2 se dostavil zastupitel pan Václav Holub.
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Mgr. Lukáš Gola oznámil, že kontrolní výbor
nezasedal.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
2.2 Finanční výbor
Finanční výbor prodiskutoval možnosti
pro zřízení denního stacionáře pro seniory
v Kozlovicích. Dohodl se, že zajistí co nejvíce
informací pro to, aby se zastupitelstvo rozhodlo, zda tento projekt zrealizuje.
Finanční výbor se shodl, že samotný objekt
stacionáře je k řešení až poté, co ﬁnanční výbor zjistí více podrobností od provozovatelů
podobných zařízení. Zároveň je potřeba zjistit,
zda bude někdo ochoten takovéto zařízení na
území Kozlovic provozovat.
Finanční výbor pověřuje předsedu finančního výboru k jednání se starostou
obce, s kompetentními zástupci Magistrátu
města Frýdek-Místek a k oslovení a zjištění
informací a požadavků ze strany potenciálních
provozovatelů.
Finanční podmínky zřízení a provozování
tohoto zařízení bude ﬁnanční výbor řešit až po
zjištění potřebných informací.
Pan starosta: K této problematice je potřeba
důkladně prostudovat zákony a sbírat informace. Navrhuji pověřit členy ﬁnančního výboru
tímto úkolem.
Mgr. Hana Ulčáková: Ráda a ochotně se také
zapojím.
43/2015 – Zastupitelstvo obce bere předložený zápis a informace předsedy FV na
vědomí a pověřuje finanční výbor, aby se
problematikou podrobněji zabýval.
Hlasování: 14 : 0 : 0
13
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3. Záměr prodeje a směny pozemků
3.1 Záměr prodeje části pozemku parc. č.
4073/1 k. ú. Kozlovice
Záměr byl vyvěšen na úřední desce. Nikdo jiný
než původní žadatel pan L. M. neprojevil zájem, ani nepodal připomínku. Prozatím nebyl
vyhotoven geometrický plán, na jehož základě
proběhne schválení vlastního prodeje.

46/2015 – Zastupitelstvo obce předběžně
souhlasí s navrhovanou směnou pozemků
dle návrhu pana J. K. Vlastní záměr směny
bude schválen až po předložení geometrického plánu, ze kterého bude jasné, že výměra
pozemků, které obec nově směnou obdrží,
bude stejná nebo větší než pozemky, které
smění (které jsou nyní v jejím vlastnictví).
Geometrický plán vyhotoví žadatel o směnu.
Zároveň bude přerušeno oplocení v úseku, kde protíná stávající obecní parcelu č.
3927/1.
Hlasování: 14 : 0 : 0

44/2015 – Zastupitelstvo obce předběžně
souhlasí s prodejem části stávajícího pozemku par. č. 4073/1 k. ú. Kozlovice dle
zveřejněného záměru. Vlastní schválení prodeje proběhne po předložení geometrického
plánu budoucím kupujícím.
Hlasování: 14 : 0 : 0

3.3 Žádost o směnu pozemků – narovnání skutečného stavu (pan P. S.)
Zastupitelstvu byla předložena žádost
pana P. S. ohledně směny pozemků v areálu
zemědělského družstva. Pan P. S. v zastoupení T. P. předložil spolu s žádostí i plán s nově
odměřenými parcelami. Dle tohoto plánu nyní potok vede po pozemcích parc. č. 750/6,
725/7, 725/6, 750/2, 760, 750/3 a 750/5 k. ú.
Kozlovice v majetku p. P. S. Původně potok vedl
v pozemku parc. č. 4101/9 k. ú. Kozlovice ve
vlastnictví obce. Výměra pozemku ke směně ze
strany obce je dle žádosti cca 1537 m2.
Stavební komise v terénu zjistila, že potok vede
ve skutečnosti jinak, než je zavedeno v KN a navrhuje uvést vše do skutečného stavu. Stavební
komise navrhuje, aby pozemky ke směně od p.
P. S. odpovídaly výměře obecního pozemku.

3.2 Záměr směny pozemků (pan J. K.)
Na prvním jednání ZO v tomto roce jsme
schválili usnesení tohoto znění:
12/2015 – Zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhy pana J. K. na směnu nebo prodej
části pozemku parc. č. 3927/1, k. ú. Kozlovice.
ZO navrhuje variantu s prodejem pozemku
pod chatou a posunutím komunikace jižním
směrem. Pozemek na novou trasu komunikace
bude obci darován. Pan J. K. nechá vypracovat geometrický plán. Zároveň bude přerušeno
oplocení v úseku, kde protíná stávající obecní
parcelu č. 3927/1.
Hlasování: 13 : 0 : 0
Pan J. K. nechal vypracovat zaměření, které
jste obdrželi v podkladech. Tento podklad jsem
nechal znovu prověřit stavební komisí (zápis
viz podklady), která doporučuje mj. následující:
Stavební komise se sešla na místě a zhodnotila situaci tak, že z morálního i etického hlediska
doporučuje provést směnu pozemků o stejné výměře, tak jak navrhuje pan J. K. s tím, že cesta
bude zachována a posune se jižním směrem na
části pozemků p. J. K. parc. č. 386/5 a 387.

47/2015 – Zastupitelstvo obce předběžně
souhlasí s navrhovanou směnou pozemků
dle žádosti pana P. S. Vlastní záměr směny
bude schválen až po předložení geometrického plánu, ze kterého bude jasné, že výměra
pozemků, které obec nově směnou obdrží,
bude stejná nebo větší než pozemky, které
smění (které jsou nyní v jejím vlastnictví).
Geometrický plán vyhotoví žadatel o směnu.
Hlasování: 14 : 0 : 0

45/2015 – Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 12/2015 ze dne 5. 3. 2015.
Hlasování: 14 : 0 : 0

4. Projekt – Chodníky horní konec
Na druhém jednání ZO v tomto roce jsme
schválili usnesení:
14
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33/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje předložené smlouvy o právu provést stavbu
s vlastníky dotčených pozemků dle projektové
dokumentace Chodníky Kozlovice – horní konec
(I. a II. etapa), pověřuje starostu jejich podpisem
a vkladem do katastru nemovitostí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
Právo stavby s vkladem do katastru je nová
věc, se kterou nemají úřady zkušenost. Velké
problémy rovněž nastaly s bankami, které jsou
u některých pozemků (kterých se smlouvy týkají) věřiteli. Celou věc projektant ještě jednou
projednal se stavebním úřadem a ten nepožaduje smlouvy se zápisem do katastru, ale budou
postačovat běžné smlouvy o provedení stavby,
které jsme používali doposud. Navrhuji proto postupovat tímto směrem. Nové smlouvy o právu
provést stavbu zastupitelé obdrželi v podkladech.

s panem A. Eliášem (Měrkovice). Provedli celkové zmapování – kde se co nachází, vlastnictví,
pozemky, fotodokumentace.
Pan starosta: Na základě těchto podkladů
se můžeme rozhodnout, jak dále. Předávám
slovo panu Klímkovi, aby provedl prezentaci.
Zastupitel Klímek provedl prezentaci zdokumentování dvaceti staveb, s odůvodněním,
které stavby doporučuje komise převzít do
vlastnictví obce a které ne. Vše dopodrobna
zdůvodnil a připojil i fotodokumentaci. U sedmi z těchto objektů bylo doporučeno zabývat se
možností převodu do vlastnictví obce.
Pan starosta: Je morální povinností obce
postarat se o tyto chátrající stavby.
50/2015 – Zastupitelstvo obce souhlasí se
záměrem přijetí vybraných drobných sakrálních památek do vlastnictví obce a pověřuje
pana Klímka a pana starostu k podniknutí
potřebných kroků.
Hlasování: 14 : 0 : 0

48/2015- Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 33/2015 ze dne 11. 6. 2015.
Hlasování: 14 : 0 : 0
49/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje nově
předložené smlouvy o právu provést stavbu
s vlastníky dotčených pozemků dle projektové dokumentace Chodníky Kozlovice – horní
konec (I. a II. etapa) a pověřuje starostu jejich podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0

6. Stavební úpravy hygienického zařízení a společných prostor Mateřské školy
Kozlovice – dotace
Na tuto akci byla podána žádost o dotaci
z ROP (Regionální operační program). O této
žádosti jste byli informováni s tím, že se jedná
o tzv. dodatečnou výzvu a nejsou stanoveny
pravidla, kolik v případě úspěšnosti bude dotace činit, ani kdy bude rozhodnuto.
Jak jsem sdělil v informacích (bod č. 1 jednání) stavební úpravy byly dokončeny, v současné
době jsou uhrazeny i všechny faktury se stavbou související. Tato stavba byla schválená
s plánem práce na tento rok a byla zahrnuta
v rozpočtu obce, který ZO schválilo.
Rada obce Regionální radě potvrdila, že tuto akci provede bez ohledu, zda dotaci obdrží,
či ne v souladu s výše uvedeným. Navíc jsme
Regionální radě dodali výpisy z účtů, že je vše
uhrazeno a stavba dokončena.
Přes to všechno jsme od Regionální rady
obdrželi e-mail tohoto znění:
… v návaznosti na sjednocení podmínek procesu hodnocení vám zasílám doplňující informace

5. Drobné kulturní (sakrální) památky v obci
Již v loňském roce jsme probírali žádost, kde
byl darem obci nabízen kamenný kříž U kříže
vč. pozemku. Tehdy jsme tuto žádost zamítli
s tím, že celou problematiku těchto drobných
sakrálních staveb (kulturní dědictví obce) je
potřeba řešit jako celek.
Na katastru obce se nachází množství kapliček, křížů, božích muk a dalších drobných
sakrálních staveb. O některé se lidé starají,
jiné chátrají. Jedná se o historický kulturní
odkaz našich předků – vesměs „obyčejných“
lidí. Domnívám se, že je věcí obce, aby tyto
zachovala i pro další generace.
Na základě žádosti rady obce se této problematiky ujal pan Klímek (zastupitel) spolu
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Obecního úřadu v Kozlovicích

k výzvě k projektu CZ.1.10/4.1.00/05.01791.
Jelikož schválení podání žádosti o dotaci,
a rovněž i vyčlenění zdrojů na ﬁnancování projektu, je v kompetenci Zastupitelstva, je nutné,
aby také doložení skutečnosti, že si je město
vědomo možného neobdržení dotace a že je připraveno financovat v plné výši ze svých zdrojů,
bylo provedeno ze strany Zastupitelstva, tedy
jeho usnesením.
Usnesení Rady by postačovalo pouze tehdy,
pokud by k těmto úkonům byla Rada pověřena
Zastupitelstvem.
Přestože jsou v rozpočtu města na rok 2015
ﬁnanční zahrnuty a projekt je již zhotoven, ve
studii proveditelnosti je několikrát jednoznačně
uvedeno, že se počítá s obdržením dotace ROP.
Níže posíláme návrh textu usnesení Zastupitelstva.
Na základě výše uvedeného žádám, aby zastupitelstvo schválilo předložené usnesení.

provést rada, nikoliv ZO. ZO nemá tyto úkony
ve vyhrazených pravomocech (viz zákon o obcích). Viz např. odpověď v časopise Veřejná
správa, která byla v podkladech.
52/2015 – Zastupitelstvo obce bere smlouvu
č. 15248554 o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životní prostředí se
SFŽP na vědomí a postupuje radě obce, jako
kompetentnímu orgánu ke schválení.
Hlasování: 14 : 0 : 0
8. Různé
8.1 Žádosti o změnu územního plánu
Zastupitelstvu obce byly předloženy žádosti
o změnu územního plánu: pan L. D., I. K., P. N.
a paní J. J.
Magistrát Města FM odbor územního
plánování a stavebního řádu v těchto dnech
zahajuje práce na tzv. Zprávě o uplatňování
Územního plánu Kozlovice v uplynulém období
– což nařizuje stavební zákon. Zpráva stanoví, zda je potřeba dělat změnu ÚP, či nikoliv.
Všechny doposud podané žádosti budou předány zpracovateli „Zprávy“ k posouzení.

51/2015 -Zastupitelstvo Obce Kozlovice si je
vědomo, že u podané žádosti o dotaci, oblast
podpory 4.1 Rozvoj venkova, výzva č. 5 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, nemusí žádnou
dotaci z ROP Moravskoslezsko obdržet, a je
připraveno projekt proﬁnancovat v plné výši
ze svých vlastních zdrojů.
Hlasování: 14 : 0 : 0

53/2015 - Do doby vypracování Zprávy
o uplatňování Územního plánu Kozlovice
v uplynulém období, kterou dle zákona vypracuje Magistrát Města FM odbor
územního plánování a stavebního řádu se zastupitelstvo k žádostem nebude vyjadřovat.
Hlasování: 14 : 0 : 0

7. Zkvalitnění nakládání s odpady v Obci
Kozlovice – dotace
Jak bylo konstatováno minule, obec byla
úspěšná se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí – oblast podpory 4.1
– Zkvalitnění nakládání s odpady. Momentálně
již byly dodány kompostéry, které byly formou
výpůjčky rozdány občanům a dále byly dodány
velkoobjemové kontejnery. Dodávka nákladního
automobilu proběhne dle smlouvy v listopadu.
Nyní je potřeba podepsat smlouvu se
Státním fondem životního prostředí ČR
(SFŽP), kterou nám předložili. I v tomto případě se domníváme, že schválení by měla

8.2 Nákupní středisko Jednota
Proběhlo jednání COOP Beskydy, spotřební
družstvo, se sídlem v Českém Těšíně za účasti Ing. Starečeka (předseda představenstva)
a Ing. Ratveiského (generální ředitel a místopředseda představenstva) na téma plánů
s nákupním střediskem v Kozlovicích.
Představitelé COOP informovali obec o plánovaných opravách objektu – kotelna, nová okna,
zateplení fasády, … Dále obec informovali, že
jednají o dlouhodobém pronájmu celého II.NP
za účelem zřízení fitcentra (posilovny, masáže,
sauna,…).
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1. Kontrola usnesení a informace starosty
Starosta podal následující informace:
- Usnesení z minulého Zastupitelstva obce
jsou splněna.
- Proběhl dílčí přezkum hospodaření – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
- Z regionální rady jsme obdrželi oznámení
o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Stavební úpravy
hygienického zařízení a společných prostor
MŠ Kozlovice.
- Probíhají opravy vodovodu – nejstarší část
horní konec.

O pronájem projevil zájem pan J. Byl vznesen dotaz, zda by s tím obec souhlasila – i když
tento souhlas nepotřebují.
Dále proběhla diskuze, co s pozemky kolem prodejny, které jsou v jejich vlastnictví.
O opravě, či přebudování COOP neuvažuje
a obec opravu provést nemůže, když jí pozemky
nepatří.
Nicméně Kozlovice by si jistě opravené centrum zasloužily (vše kolem je již hotové).
Představitelé COOP vyjádřili názor, že by se
nebránili jednání o prodeji, či jiném způsobu
převedení těchto pozemků na obec. Požádali
jsme je, aby nám speciﬁkovali svoji představu
a obec o tom informovali.
Pan Gola: Nemohla by objekt koupit obec?
Pan starosta: COOP nemá zájem o prodej,
pouze o pronájem celého podlaží, jako celku
a hlavně všechny volné finanční prostředky
zřejmě „pohltí“ plánovaná přístavba školy.

58/2015 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Mgr. Lukáš Gola oznámil, že kontrolní výbor zasedal a provedl kontrolu plnění usnesení
Rady obce č. 8/2015 – 13/2015 a Zastupitelstva
obce č. 2/2015 – 4/2015. Kontrolní výbor nemá
připomínky k těmto usnesením. Dále proběhla
diskuze nad zveřejňováním různých zápisů ve
zpravodaji. Bylo by dobré opět lidem připomenout, že z důvodu ochrany osobních údajů nelze
publikovat všechny informace, a také napsat
informaci, že byl příspěvek redakčně zkrácen.
Pan starosta: Ochrana osobních údajů je vykládána různě, každý právník má na
to trochu jiný názor (pohled), osobní údaje
jsou dnes lehce zjistitelné z portálů přístupných veřejnosti – např. katastr nemovitostí.
Ve Zpravodaji obce je umístěna věta: „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 zastupitelstva nejsou zestručňovány
– jen u jmen jsou iniciály. Každý občan má
možnost přijít na zasedání ZO a vše si podrobně vyslechnout. Zapisovatelka neprovádí
doslovný přepis zasedání ZO, daný problém
se snaží zapsat, ale každý má svůj styl zápisu

54/2015 - ZO bere informace starosty
o proběhlém jednání s představiteli COOP
Beskydy, spotřební družstvo, o dalších
plánech na vědomí. ZO podporuje zamýšlené zřízení fitcentra ve II. NP nákupního
střediska a očekává podání nabídky ohledně pozemků kolem prodejny, které COOP
vlastní.
Hlasování: 14 : 0 : 0
8.3 Diskuze
V diskuzi se o slovo nepřihlásil nikdo
z přítomných.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
ve 20:05 hodin, poděkoval všem za účast.
Zápis vyhotoven dne: 21. 9. 2015
Zápis č. 5-2015 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 21. 10. 2015
v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno:
15 členů zastupitelstva
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili žádní
občané obce.
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a formulaci. Proto volíme ověřovatele zápisu,
kteří text schvalují.

61/2015 – Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje radu obce prováděním rozpočtových
změn v plném rozsahu. Toto pověření platí
do 31. 12. 2015.
Hlasování: 15 : 0: 0

59/2015 – Zastupitelstvo obce bere informace a vysvětlení starosty na vědomí
a ztotožňuje se s ním.
Hlasování: 15 : 0 : 0

4. Dotace MSK – Nákup dopravních automobilů pro JPO (hasiči)
Rada obce dne 30.3.2015 vyslovila souhlas
se zapojením do projektu připravovaného MSK
s názvem „Nákup dopravních automobilů pro
JPO“, kde se předpokládala spoluúčast obce
ve výši cca 580 tis. Kč. Jedná se o dovybavení
jednotek hasičů JPOII a JPOIII. Naše jednotka
je zařazena do JPOIII. Naše obec byla vybrána
i díky vysoké úrovni připravenosti své výjezdové jednotky. JSDHO vlastní v současné době
(mimo jiné) cca 20 let starý automobil Ford
Transit, který již nesplňuje požadavky na něj
kladené. Jedná se zřejmě o jedinečnou neopakovatelnou příležitost, protože jde o vozidlo
v ceně 3.842.960,- Kč a naše spoluúčast bude
činit jen 576.453,08 Kč. Je to vozidlo plně vybavené – dýchací přístroje, spojovací technika,
hasící technika, elektrocentrála, motorová
pila, …
Celý tento projekt zabezpečuje Moravskoslezský kraj, který ho soutěžil, celý ho
administruje a finančně zaštiťuje. Naši spoluúčast je potřeba schválit a zaslat formou
dotace. Potřebné rozpočtové opatření bylo již
provedeno.
Ing. arch. Václav Cviček: Barva vozu bude
červená?
Bc. Petr Pavlát: Barva bude oranžová reﬂexní a zadní dveře budou šrafované. Barvy se na
automobily stříkají v 10 vrstvách, je to dost drahé, my budeme mít reﬂexní polepy. Vybavení
automobilu je kvalitní – nádrž na 300 l vody, naviják, hadice, elektrocentrála, vysílačky
aj., vše v proﬁ kvalitě a cenách přesahujících
potřebnou částku spoluúčasti. V automobilu
je 9 míst k sezení, tudíž bude používáno i na
hasičské soutěže a pro výjezdy malého rozsahu,
např. likvidace bodavého hmyzu, autonehody,
ale prvotní zásah u požáru. Je nutný řidičský
průkaz skupiny C.

2.2 Finanční výbor
Finanční výbor nezasedal. I nadále členové
ﬁnančního výboru zjišťují co nejvíce informací pro zřízení denního stacionáře pro seniory
v Kozlovicích.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
3. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
ZO bylo předloženo plnění rozpočtu k 30. 9.
2015. Z důvodu přijetí a schválení dotací je potřeba provést rozpočtové opatření č. 7. Navrhované
změny jsou patrné z podkladů, které zastupitelé
obdrželi. Podrobné vysvětlení podal starosta obce.
Naše příspěvková organizace ZŠ a MŠ
Kozlovice byla úspěšná se svou žádostí o dotaci
pod názvem Technické a jazykové dovednosti na
ZŠ Kozlovice (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0417).
Jedná se o tzv. průtokovou dotaci, což znamená,
že peníze jdou z účtu ministerstva na účet MSK,
následně na účet obce a ta je musí přeposlat škole. Jinými slovy, prostředky jdou přes rozpočet
obce, kde musíme upravit příjmovou i výdajovou stránku. Výše dotace je 432.976,- Kč.
Mgr. Hana Ulčáková: První část dotace ve
výši asi 210 tis. Kč je přiřazena programu gramotnosti v polytechnické výchově (vybavení
a zařízení dílen) a druhá část dotace je přiřazena jazykovému programu (zakoupení online
vzdělávacích jazykových programů, včetně online konverzace s rodilými mluvčími.
Dále je potřeba do rozpočtu přidat novou
položku (do příjmů) 4122 Neinvestiční přijaté
transfery od krajů – dotace na hasiče a les a dále
upravit některé paragrafy v příjmech i výdajích.
60/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v celkové výši
609.000,-Kč dle přiloženého návrhu, který je
přílohou zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
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62/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši
576.453,08 Kč Moravskoslezskému kraji na
projekt Nákup dopravních automobilů pro
jednotky požární ochrany.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování : 15 : 0 : 0

Kritickým rokem se jeví školní rok 2017 –
2018. Aby se přístavba do tohoto data stihla
realizovat, je nejvyšší čas k rozhodnutí, jak dále.
V současné době neexistuje žádný dotační titul, který by podporoval výstavbu školky
a školy v jednom projektu. V listopadu (snad)
bude vypsána výzva z IROPu na podporu výstavby školek. V příštím roce někdy v srpnu
výzva na výstavbu škol, ale jen specializovaných učeben – nikoliv na výstavbu kmenových
tříd, což potřebujeme my.
V tomto plánovacím období dotací EU
(2013 – 2020) se nepočítá s dotačním titulem,
který by společnou výstavbu školky a kmenových tříd školy podporoval. Nicméně, časem
může být vše jinak.
Dlouhou dobu jsme šetřili a s úvěrem (možná
i bez), jsme schopni školu postavit, i když celková předpokládaná investice činí cca 33 mil. Kč.
Je potřeba stavět, když něco potřebujeme, a ne
podle toho, zda dotace jsou, či nikoliv.
Z jednání se vzdálil pan Libor Král.
Ing. arch. Václav Cviček: Již před dvěma
roky jsem říkal, že získat dotační titul na školu
i školku bude problém.
Pan starosta: Společných škol a školek je
v republice naprojektováno mnoho – není to
nic zvláštního. Z dostupných informací vím,
že požadavky na dotace jsou za cca 15 miliard
Kč a tato listopadová výzva počítá s alokací jen
cca 1 miliarda 700 mil. Kč! Pravděpodobnost
získání dotace je velice malá.
Pan Libor Král se dostavil na jednání.
Pan Bc. Petr Pavlát se vzdálil z jednání.
Pan starosta informoval zastupitele o existenci rozpočtového výhledu obce.
Pan Bc. Petr Pavlát se dostavil na jednání.
Pan starosta důkladně zastupitele s rozpočtovým výhledem seznámil, včetně simulace
možnosti ﬁnancování výstavby – dotace, úvěr,
vlastní zdroje.
Bc. Lenka Nevludová: Nemůžeme se přihlásit, až budou schválené dotace?
Pan starosta: Nemůžeme, dotace nejsou jisté,
navíc by se posunul začátek stavby a v kritických
rocích 2017 – 2018 bychom neměli dostatečný
počet tříd k umístění všech dětí v ZŠ i MŠ.

5. Dar středisku sociálních služeb města
Frýdlantu nad Ostravicí
Obec každoročně přispívá ze svého rozpočtu
na chod domovů důchodců nebo podobných
zařízení, které využívají naši občané. V letošním
roce nás o pomoc požádalo Středisko sociálních
služeb města Frýdlantu nad Ostravicí. V tomto
zařízení momentálně žijí tři naši bývalí občané.
Náklady na jedno lůžko v tomto zařízení jsou za
rok 2014 cca 310 tis. Kč. Podrobnější informace
jsou uvedeny v podkladech.
63/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
peněžitý dar ve výši 30.000,-Kč Středisku
sociálních služeb města Frýdlantu nad
Ostravicí se sídlem Padlých hrdinů 312, 739
11 Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, IČ: 00847020.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje uzavření
Darovací smlouvy a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 15 : 0 : 0
6. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice –
další postup
V září 2013 zastupitelstvo rozhodlo o řešení
nedostatečné kapacity ZŠ a MŠ. Z variantní
studie bylo vybrané a schválené řešení formou
přístavby stávající ZŠ. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro provedení
stavby a obec má platné stavební povolení.
Ředitelka školy dopracovala tabulky vývoje počtu dětí a potřebnosti učeben jak v ZŠ, tak v MŠ.
Tyto tabulky zohledňují vývoj počtu žáků
a tříd před 12 lety až doposud, a dále vývoj
počtu žáků a tříd v budoucích 10 letech a vývoj
obsazenosti učeben a tříd.
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7. Různé - diskuze
Pan starosta: Už je promyšlen koncept zastřešení zastávky U pily?
Ing. arch. Václav Cviček: Zatím nemám nic
promyšleno.
Ludvík Konečný: Obrátily se na mne maminky s požadavky na změnu otevírací doby
dětského hřiště v určitých hodinách, dnech
a sezóně.
Mgr. Hana Ulčáková: Jsem proti otevření
hřiště celodenně, hřiště je především pro děti
navštěvující školku a je na území školky. V brzké době bude probíhat schůzka s Radou rodičů
– určitě se to tam bude řešit.
Pan starosta: Je to problém několika lidí, ale
zároveň nesouhlasím s tvrzením, že je hřiště jen
pro „školkové“ děti. Je určeno i pro děti ostatní „neškolkové“, kterých je velice málo a mají
vyhrazené hodiny odpoledne (a celé prázdniny
a svátky). Nejsme tak bohatí a domnívám se, že
to ani nepotřebujeme, stavět další dětské hřiště.
Zatím je hřiště ve zkušebním provozu. Nevíme,
jaké časy budou pro všechny nejlepší. Sbíráme
informace ke změně provozních hodin podle
četnosti návštěv hřiště. Hřiště se rovněž ještě
dovybaví herními prvky. To vše je známo několik let a bylo o tom psáno jak na webu, tak ve
Zpravodaji.
Mgr. Hana Ulčáková: V září, když bylo
hezky, tam byl jeden dospělý se dvěma dětmi
a několik dětí na kolech. Na hračkách pro malé
děti dovádějí i ty odrostlejší, takže životnost
hraček bude malá.
Mgr. Lukáš Gola: Mohla by se tam umístit
kamera?
Pan starosta: Kameru můžeme umístit.
Pan Ludvík Konečný: Místní „nejmenovaný“
občan by chtěl vybudovat dětské hřiště z vlastních zdrojů na obecním pozemku.
Pan starosta: Žádný vhodný obecní pozemek není. Jedno hřiště ve středu obce je
vybudováno a další není potřeba. Určitě by se
to nelíbilo sousedům tohoto hřiště, nikdo by
si hřiště nepostavil vedle svého domu. Je zde
zvýšená hlučnost během dne a i po provozní
době, zvýšený výskyt odpadků, neustále se řeší
problém s dohledem nad provozem.

Mgr. Lukáš Gola: Čekat se nemůže, děti by
se neměly kde učit.
Pan starosta: Peníze na výstavbu škol nejsou. Musí se zároveň rozběhnout i projekt na
vybavení nových tříd.
Ing. arch. Václav Cviček: Existuje náhled
přístavby školy?
Pan starosta: Na internetu je zveřejněn již
asi rok. Pan starosta členům zastupitelstva
obce ukázal umístění náhledu na internetu.
Ing. arch. Václav Cviček: Výstavba chodníků
na horním konci bude tedy odložena?
Pan starosta: Nějaká rezerva v rozpočtu
i tak bude, uvidíme, jestli to zvládneme, nebo
přeložíme chodníky na další rok. Škola je důležitější. Důležité bude, jak dopadne výběrové
řízení na zhotovitele stavby – teprve pak se
dovíme skutečnou cenu. Pozn.: na chodníky
prozatím ještě stále není stavební povolení.
64/2015 – Zastupitelstvo obce bylo detailně
seznámeno s rozpočtovým výhledem obce do
roku 2021 včetně simulace možných stavů
ve vztahu na výstavbu přístavby školy – dotace, úvěr, vlastní zdroje. Rozpočtový výhled
je dostatečným podkladem pro rozhodnutí
o zahájení výstavby.
Hlasování: 15 : 0 : 0
65/2015 – Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotačními možnostmi na projekt
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
do IROP výzvy: Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání pro SVL Speciﬁcký cíl: 2.4 Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Tento dotační titul
podporuje výstavbu mateřských škol.
Hlasování: 15 : 0 : 0
66/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení realizace (výstavby) projektu Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice v první polovině
roku 2016. Projekt bude realizovaný i v případě nepřidělení dotace. V takovém případě
bude projekt ﬁnancovaný z vlastních rozpočtových zdrojů a v případě nutnosti i úvěru.
Hlasování: 14 : 1 : 0
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Bc. Lenka Nevludová: Nežijeme přece ve
městě v panelácích, ale na vesnici, kde je
u každého domu možnost postavit skluzavku,
pískoviště aj. Rodiče mohou chodit s dětmi do
lesa, učit je poznávat přírodu.
Pan Ludvík Konečný: Kdo má na starosti
čističku odpadních vod? V poslední době je tam
zvýšená hlučnost.

Pan starosta předal telefonní číslo na technického ředitele SmVaK.
Pan starosta: Termín dalšího zasedání zastupitelstva obce je 17. 12. 2015 v 17.00 hodin.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
ve 20:00 hodin, poděkoval všem za účast.
Zápis vyhotoven dne: 21. 10. 2015

Zápisy ze zasedání rady obce
8. Žádost o opravu lesní cesty – pan V.
9. Žádost o krátkodobý pronájem – Hanák,
Tvardek (krmáš 2016)
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
(přípojka nn K.)
11.Žádost o přidělení obecního bytu – pan H.
12.Souhlas vlastníka s umístěním stavby
– pan K.
13.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
MSK – pro hasiče

Zápis č. 14-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 21. 9. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové
rady
Omluven:Ing. Tkáč
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Kontrola rozpočtu, rozpočtové opatření
č. 6-2015
3. Souhlas s provedením stavby – plynová
přípojka (pan P)
4. Souhlas s provedením stavby – kanalizační
přípojka (paní S)
5. Přijetí daru od MSK – soutěž Keramická
popelnice
6. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP
7. Výměna plynového kotle – byt hasičárna
8. Kotlíkové dotace
9. Rozšíření veřejného osvětlení
10.Oprava MK „Drážky“
11.Sídla spolků

Zápis č. 16-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 16.11.2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene – ČEZ přípojka NN P.
3. Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva stavby – ČEZ
přípojka NN Š.
4. Schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT
a MF– akce Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
5. Smlouva na vypracování PD – oprava místní komunikace Drážky
6. Rozsvícení vánočního stromu (darovací smlouva Šmíra print, občerstvení, dárky pro děti)
7. Odměny vedoucím dětských kolektivů
– schválení
8. Odměny členům výjezdové jednotky hasičů
9. Rozpočtové opatření č. 8
10.Cena vodného pro rok 2016 – ceník 1-2016
11.Cena stočného pro rok 2016 – ceník 2-2016
12.Úprava měsíčního platového tarifu ředitelce
školy (nové nařízení vlády)

Zápis č. 15-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 26.10.2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Směrnice obce pro zadávání zakázek malého
rozsahu
3. Dluh bývalé lékárnice
4. Odměny vedoucím dětských kolektivů
5. Nový zaměstnanec obce
6. Stanovení prodejní ceny stolního kalendáře
obce na rok 2016
7. Provozní řád beach volejbalového hřiště
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13.Odměna ředitelce školy
14.Rekonstrukce zdravotního střediska – studie
15.Nabídka opravy místní komunikace
- arcibiskupství
16.Využití budovy bývalé školy v Měrkovicích

3. Zadávací dokumentace pro podlimitní stavební veřejnou zakázku Navýšení kapacity
ZŠ a MŠ Kozlovice
4. Schválení smluv na pronájem hrobového
místa v roce 2015
5. Ukončení nájemní smlouvy se ZD na pozemky, nový záměr pronájmu (propachtování)
6. MF Souznění a vánoční jarmark
7. Dopravní automobil – hasiči (výpůjčka)
8. Technické dovybavení Základny – spodní
fréza
9. Žádost o bezplatné užití obecních pozemků
– motoskijöring a závody traktorů

Zápis č. 17-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 30.11.2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouvy na vypracování žádostí o dotace na
akci Navýšení kapacity ZŠ a MŠ

Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola
kombinované a individualizované výuky (blended learning).
Na I. stupni byl realizován projekt Toulky
naší vlastí – žáci si donesli obrázky, fotograﬁe
a prospekty z míst, které v Česku navštívili,
z nich pak vyráběli plakáty s vlastním textem
a kresbou.
Na konci září se žáci šesté třídy zúčastnili
adaptačního kurzu v Kunčicích p. O. Cílem
kurzu bylo stmelení kolektivu, nalezení svého
místa ve třídě, navození atmosféry spolupráce
a předcházení negativních jevů. Během tří dnů
žáci absolvovali nabitý program plný netradičních aktivit, zábavných her i turistických
výletů.
V říjnu se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku
výuky dopraví výchovy na dopravním hřišti
v Příboře. Pod vedením lektora (policisty) se
seznamovali s pravidly silničního provozu a v
druhé části si vyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti. I přes nepřízeň počasí se dětem
výuka líbila a těší se na druhou část, která
se uskuteční na jaře.
Před podzimními prázdninami se
žáci 7. – 9. ročníku zapojili do projektu Ochrana člověka za mimořádných

Ve škole se úspěšně realizují dva projekty, na které získala škola dotace na základě
žádosti v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční
vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Jedná se o projekt
„Podpora jazyků a čtenářství v ZŠ Kozlovice“,
který umožnil doplnit žákovskou knihovnu
o více než 100 ks dětské literatury a zavést metodu „čtenářských dílen“, studijní jazykové
pobyty tří učitelů v zahraničí a jazykově vzdělávací pobyt 40 žáků v Anglii. V rámci druhého
projektu „Technické a jazykové dovednosti na
ZŠ Kozlovice“ vedou aktivity pedagogů k rozvoji technického vzdělávání formou vytváření
žákovských výrobků, doplní se vybavení školní dílny, zvýší se profesní dovednosti učitelů
pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy, zvýší se
ústní komunikační dovednosti učitelů a žáků
v oblasti anglického jazyka formou řízené,
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situací. Pod vedením studentek a odborného
personálu ze Střední zdravotní školy ve Frýdku
- Místku si žáci prakticky vyzkoušeli různé
zdravotnické techniky a postupy při poskytování první pomoci a jiné specializovanější činnosti
při zjišťování stavu zraněného stejně jako další
nutné kroky při záchraně lidského života v mimořádných situacích.
27. října navštívily naši školu studentky SŠ
zdravotnické z Dolního Saska v doprovodu
ředitelky Střední zdravotnické školy ve Frýdku
– Místku Mgr. Ludmily Pavlátové a vedoucí
praktického vyučování v oboru Sociální činnost Mgr. Jany Kocichové. Německé studentky
si připravily pro naše žáky prezentaci v anglickém jazyce. Žáci tak mohli porovnat život
v Německu a u nás. Někteří z našich žáků se
osmělili a hovořili s děvčaty cizojazyčně (německy a anglicky).
Letos jsme se opět zapojili do celostátního projektu. Minisčítání pořádaného Českým
statistickým úřadem. Jeho cílem je zvyšování
statistické gramotnosti, a to zábavnou formou.
Má pomoci dětem a mládeži zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout
a popsat každodenní život. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 628 žáků základních škol České
republiky. V letošním roce získala třída 8. A za
účast v projektu plyšového Ušouna, maskota
Radia Junior.
Žáci 1., 5. a 8. třídy navštívili expozice Světa
techniky v Ostravě a žáci 1. B a 2. A absolvovali
v Muzeu ve Frenštátě p. R. výukový program
„Jak krtek ke kalhotám přišel“, ve kterém se
pomocí zvířecích postaviček ze známé pohádky
seznámily s technologií výroby plátna a s barvířstvím a během inspirativního programu „Ej,
nakresli mi zbojníka“ se seznámily s tvorbou
A. Strnadla.
V prosinci byla zahájená výuka plavání žáků
1. – 3. ročníku.
I ve škole vládne předvánoční nálada –
zpíváme koledy, vyrábíme dárky, náš školní
pěvecký sbor vystoupil u rozsvícení vánočního
stromu v Kozlovicích, do jednotlivých tříd přinesl Mikuláš pro každého žáka dárek od Rady
rodičů. A děti počítají dny, které zbývají do

Štědrého dne. Žáci naší školní družiny vyrobili
ozdoby na vánoční strom stojící v naší obci.
Žáci jsou také autory ozdob, které jste mohli
shlédnout na vánočních stromech na Souznění.
Soutěže a olympiády
V září proběhlo okrskové kolo přespolního běhu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Závod se
uskutečnil v okolí kempu v místní části Lubina.
Pro žáky byly vyznačeny dvě trasy o délce
přibližně 1,5 km a 2 km. Tratě měly mírné převýšení, které dokázalo některé běžce potrápit.
Závod byl pro nás obnovenou premiérou, na
delších tratích žáci závodili jen v hodinách TV,
závod s jinými soupeři byl pro ně novinkou.
Do okresního kola postoupili žáci 8. a 9. ročníku: Jakub Dudek, Jan Fulnek, Ondřej Krpec,
Tomáš Blažek, Patrik Šuba.
8. října 2015 se v kině Petra Bezruče ve
Frýdku-Místku konala pěvecká soutěž Talent
2015. Naši školu výborně reprezentovala
Markéta Němcová (6. A), Lada Pistovčáková
(9. A) a Filip Krpec (8. A), který získal i cenu diváků! Všichni tři se v silné konkurenci
ostatních škol a za podpory pěveckého sboru
probojovali do večerního ﬁnále.
V říjnu proběhlo krajské kolo Logické olympiády, což je soutěž pořádaná Mensou České
republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní
přístup. Účast žáků je dobrovolná – žáci se
do soutěže hlásí sami nebo je mohou přihlásit
zákonní zástupci. V kategorii A (2. – 5. ročník)
se do soutěže zapojilo v ČR 13 330 řešitelů,
v Moravskoslezském kraji 1539. V kategorii B
(druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se do soutěže zapojilo v ČR
celkem 20 736 řešitelů, v Moravskoslezském
kraji 3 003. Mezi 75% nejlepších řešitelů se
z naší školy umístili: Nikol Škrobalová (5. B),
Josef Klímek (2. B) a Adéla Krpcová (7. A).
Ve školním kole soutěže Přírodovědný
KLOKAN, ve které se žáci potýkali s otázkami
z biologie, fyziky, chemie a zeměpisu, se na
prvních třech místech se umístili: Filip Krpec
(8. A), Ondřej Krpec (9. A) a Jakub Lepík
(8. A).
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Vynikajícího výsledku - 1. místo - dosáhlo
družstvo starších žáků ve složení Filip Krpec,
Martin Tofel (8. A), Matouš Pustka a Jan
Fulnek (9. A) v okresním kole soutěže ve stolním tenisu.
1. místo v okrskovém kole a posléze 2. místo v okresním kole vybojovali žáci 5. ročníku

Tomáš Bražina, Tadeáš Gasman, Radek Kohut,
Šimon Krpec, Jakub Vyviál, Daniel Ryška, Filip
Tabach ve ﬂorbalu. Aktuální informace o dění
ve škole získáte na www.skola.kozlovice.cz .
Ve škole opět sbíráme papír – vždy ve středu
ráno od 6.40 do 7.40 hod.
Mgr. Jaroslava Minksová, zástupkyně ředitelky školy

Jazykově vzdělávací pobyt žáků v Anglii - postřehy žáků
bylo to super. Ze školy jsme šli na oběd a pak
jsme jezdili na výlety.

Barbora
Zájezd v Londýně se mi moc líbil. V hodinách jsem se naučila komunikovat anglicky.
Líbil se mi Windsor castle, kde byl krásný domeček pro panenky. Byla jsem ráda, když jsem
v Science muzeu viděla simulátor zemětřesení.
Jsem ráda, že jsem na zájezdě byla.

Markéta M.
Bydleli jsme v rezidenci v Chlalfontu, ve
škole se mi moc líbilo, protože jsem se tam
naučila mnoho věcí a různých frází. Nejvíc mě
zaujal výlet do Windsoru, kde byl velký dům
pro panenky. Bylo to prostě super a na tento
zájezd mám krásné vzpomínky.

Victoria
V Londýně se mi hodně líbilo, bydleli jsme
v Chalfontu. Dopoledne jsme chodili do školy,

Poděkování
Dovolte i nám, zaměstnancům školy, popřát všem příznivcům školy klidné, pohodové prožití
Vánoc, v novém roce především zdraví. Děkujeme všem za celoroční spolupráci, především pak
zaměstnancům Obecního úřadu Kozlovice, Školské radě, Radě rodičů, všem našim novým i pravidelným sponzorům, rodičům za celoroční spolupráci a vstřícný postoj vůči škole.
Hana Ulčáková

Mimořádné situace, archiv škola

Pokusy nás baví

Svět techniky

Poznáváme svět

Anglie - jazykový pobyt
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Mateřská škola
a přihlásili své děti na vyšetKrásné a slunné podzimní
ření – „sluchový screening“
dny nám v mateřské škole
- pomocí audiologického příumožnily s dětmi trávit mnostroje SENTI.
ho času na školní zahradě
V MŠ škole proběhlo
a dopravním hřišti. Děti nai tvoření pro rodiče s dětmi
plno využívaly ke svým hrám
„PÍSKOVÁNÍ“, kdy si provšechny herní prvky, které
střednictvím této techniky
zde máme, a zároveň měly
mohli společně vytvořit velmi
příležitost prožívat radost
hezké obrázky.
z jízdy na odrážedlech a koloJako každý rok, tak i letos
běžkách. Na školní zahradě
nás navštívil se svou nadíljsme pobývali i v odpoledních
kou Mikuláš. Této akce se
hodinách, než se děti rozeMikulášská besídka, autor Ivona Blablová
zúčastnili i rodiče, a tak děti
šly do svých domovů. Pro
z jednotlivých tříd si pro tuto příležitost připraobohacení podzimního období nás navštívila
vily pásmo básniček, písniček a tanečků.
divadelní společnost Smíšek s veselou a zároV neposlední řadě jsme před vánočními
veň naučnou podzimní pohádkou. Dále pak
svátky společně vychutnali sváteční atmosféru
ještě děti shlédly hudební pořad „Wolfík“, kdy
zdobením stromečku, pečením cukroví, výrose hravou a věku přiměřenou formou seznámily
bou vánočních dekorací a zpěvem koled. Vše
s vážnou hudbou a dílem W. A. Mozarta.
završila bohatá vánoční nadílka.
Podnikali jsme celou řadu aktivit, jakou naRádi bychom poděkovali rodině Brázdové,
příklad byla návštěva místní knihovny, vycházka
Žáčkové a Radě rodičů za sponzorský dar urček chovné stanici westernových koní, pečení traný naší mateřské škole.
dičních perníkových srdcí z pouti a vycházky do
Mgr. Ivona Blablová
volné přírody. Mnozí rodiče využili příležitost

I letos nás navštívil Mikuláš, archiv škola

Tvoření s rodiči, autor Ivona Blablová
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Sloupek (nejen) o topení
“Napiš něco o topení”, požádala mě kamarádka, která
v tomto období, kdy Kozlovice
zmizí pod mrakem z kouřících
komínů, omezuje venčení psů
i dětí. A co mám asi tak psát o topení? Ať lidi nepálí odpadky, ať
topí čistě? Vždyť je to jasné, vědí
to všichni, vidí to všichni. A vědí, že všichni ostatní vidí. Stačí
se projít po Kozlovicích. Moje
dcera jim říká “smraďoši” a ptá
se mě, proč jim to “smradění”
Krása čistoty, autor Tereza Odstrčilová
nezakážou?
máme poprosit, když o něco žádáme, a poSnažím se jí vysvětlit, že možná mají starý
tom poděkovat. Taky je dobré se omluvit,
kotel, ačkoliv mohou dostat příspěvek na nový.
když někomu ublížíme. A ještě lepší úmyslně
Nebo topí věcmi, které do kamen a do kotle neneubližovat.
patří, protože z nich při spalování vznikne kouř
Pozdrav je pro nás ukazatelem slušnés jedovatými látkami. Dcera nechápe, proč lidé
ho vychování. Tak se na jedné straně slušně
dělají jedovatý kouř, když to ostatním ubližuje.
zdravíme, a na straně druhé otráví soused souNevím, co říct. Taky to nechápu. Je to levnější,
sedovi vzduch. Kdyby nám někdo ze sousedů
ale to nikomu nedává právo otravovat ostatním
vylil do zahrad chemický odpad nebo naházel
život a vzduch.
přes plot odpady, tak bychom
se ohradili. Proč to neuděláme,
když takový odpad vypouští
z komína?
Já se stydím. Styděla jsem
se, když na mě pokřikovali kluci ve škole. Když jsem svědkem
nějaké hrubosti, jsem tak zaskočená, že se ani neohradím.
Až se mě dcera zeptá, proč
“smraďochovi” neřeknu, že
nás kouř z jeho komínu štípe
v nose, tak možná seberu odvahu a udělám to, co jsem si často
Ondřejníky se zamračenou čepicí, autor Tereza Odstrčilová
přála - zazvoním u dveří domu,
z jehož komínu stéká na ulici hustý žlutý kouř.
Učíme děti, že se k sobě máme chovat ohleJestli u vás někdy zazvoním, tak se nedivte.
duplně a slušně, aby se nám žilo dobře. Ale
Díky svým dětem v sobě objevujeme netušenou
sama cítím jistou míru pokrytectví, když trodvahu a stáváme se hrdiny, kterými jsme si
vám na slušném chování. Co je slušné chování
vždy přáli být.
a kdo to stanoví? Asi se shodneme na tom, že
Tereza Odstrčilová
je důležité při setkání a loučení pozdravit, že
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Kulturní a sportovní život obce
Lampionový průvod - Kozlovice
a kamarádům za spolupráci a také sponzorům
– p. Žáčkové z místního květinářství, večerce
u kostela, potravinám U Drobka a p. Smolkovi.
Je velmi potěšující, že v obci existuje takováto
podpora akcí pro děti. Sledujte naše Fb stránky.
Plánujeme akce na příští rok a tímto Vás zveme
v únoru na Muzikálový ples Mamma Mia, Talk
show Yvetty Blanarovičové a Zdeňka Trošky,
která proběhne v dubnu a Megashow Michala
Davida s doprovodnou kapelou v červnu. Na
poslední dvě akce si již můžete zakoupit vstupenky a udělat tak radost svým blízkým na
Vánoce.

V pondělí, 16. listopadu, se uskutečnil
druhý ročník lampiónového průvodu. Do areálu Restaurace Na Koupališti dorazilo přes
100 dětí s rodiči. Než jsme se vypravili na
cestu, postaral se o zábavu nejen dětí klaun
Pepíno Prcek. Po setmění se dlouhý průvod
vydal po trase, kde děti potkaly pohádkové
postavičky, které se jim představily a odměnily je bonbónky. Po návratu na děti čekalo
malé občerstvení, sladkosti, ohňostroj a v sále
mohly zhlédnout pohádku. Také pro rodiče byl
připraven svařák na zahřátí. PaS Production
děkuje všem za účast, Restauraci Na Koupališti

Za PaS Production Petra Krpcová

Lampionový průvod, autor Petra Krpcová

DFS Valášek v prosinci 2015: před branami vánočních koncertů
V předchozím čísle Zpravodaje jsme Vás
informovali o náboru nových členů do našich řad, jak už bývá na počátku září zvykem.
Nové děti se pěkně zařadily do kolektivu a od
prvních zkoušek s námi pilně nacvičují. Z důvodu časového vytížení jsme letos na podzim
nestihli uspořádat celosouborové soustředění. Věřme, že se nám podaří najít vhodný
jarní termín, abychom opět mohli společně
prožít víkend plný tance, zpěvu, her a hlavně zábavy s kamarády. Finanční prostředky
z rozpočtu souboru, které jsme tímto ušetřili,
jsme upotřebili k nezbytné obnově vybavení
ve valáškovské zkušebně (úložné prostory
na kroje a nástroje), šití krojových součástí

Vítání občánků, autor Pája Prašivková

pro nové členy souboru a dokoupení krojových součástek (klobouky, krpce). Mimo tyto
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záležitosti se samozřejmě celý podzim nesl
v duchu nácviku.
Hned 23. 10. 2015 jsme v Kozlovicích přivítali nové občánky naší obce, poté 7.11.2015
jsme vystoupili na výročním koncertě
Valašského vojvody v Kozlovicích, od této chvíle
jsem se pak přeorientovali na koledy a vánoční
písně. Harmonogram adventních a vánočních
koncertů je pro letošek takovýto:
12. 12. 2015 MFF Souznění v Kozlovicích
– Valášek se představí jak na obchůzkách s koledou, tak na večerním koncertě.
19.12.2015 vystoupení v rámci adventu
ve městě Frýdek- Místek, náměstí Svobody
v Místku od 10:00hod.
9.1.2016 vystoupení v kostele, Frenštát p.
Radhoštěm, odpolední program ve spolupráci
s CM Ondřejníček z Kunčic .
Detailní reportáže vč. odkazu na fotogalerii
ze všech proběhlých akcí najdete na www.valasek-kozlovice.cz pod odkazem E-kronika.

Vítání občánků, autor Pája Prašivková

Tímto mi dovolte všechny srdečně pozvat
na naše připravovaná vystoupení a popřát Vám
také pohodové a klidné Vánoce nejlépe v kruhu
rodiny za doprovodu pěkných písní.
Petra Prašivková

Skauti
Nový skautský rok jsme s celým oddílem zahájili v září při společném přespání. Užili jsme
si to i přes silný déšť, který nás v noci zastihl.
Další měsíc následovala oddílová výprava na
Radhošť, kde jsme si zopakovali, co se na horách
může přihodit a jak se na ně správně vybavit.
Nedlouho poté jsme zavítali opět do skautské
klubovny v Příboře, kde jsme si užili společný
víkend, a do toho stihli osídlit cizí planetu.
V říjnu taky Gembo a Lee složili čekatelskou
Hromada Gekonů, autor Martin Kurečka

zkoušku, což je stupeň skautského vzdělání
potřebný ke správnému vedení dětí a umožňující získat další skautskou kvaliﬁkaci. Chlapci,
gratulujeme! V listopadu jsme ve Frenštátě při
oddílové hře ve městě bojovali proti zákeřným
nemocem. V listopadu taky Lachta, Bagr, Golo
a Cviky složili zdravotnickou zkoušku kvaliﬁkace zdravotníka zotavovacích akcí, takže máme
další zásobu schopných zdravotníků na tábory
a další akce. Takže další gratulace! Na letošním
Prostě Borůvky, autor Hana Chocholatá
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Společně na Radhošti, autor kámen a samospoušť

Zahájení skautského roku, autor Hana Chocholatá

souznění budeme opět po roce realizovat charitativní sbírku pro potřebné z blízkého okolí.
Do Vánoc bychom rádi stihli ještě oddílovou
vánoční schůzku a pak už směle do nového
kalendářního roku!
(Fotky z tábora a jiných akcí najdete na
stránkách oddílu kozlovice.skautifm.cz)
Do nového roku s námi už bohužel nikdy
nevstoupí naše super usměvavá kamarádka,
skautská sestra a novopečená vedoucí Vesela.
Na letošním táboře nás při tragické události
navždy opustila. Společně se všemi skauty,
rodinou, přáteli, i všemi ostatními, jsme se s ní
v červenci v kapli navštívení Panny Marie ve
Lhotce rozloučili.
Veselo, možná jsi odešla z tohoto světa, ale
v našich vzpomínkách a zážitcích, které jsme

s tebou mohli prožít,
budeš žít navždy. Na
to jaký jsi byla skvělý
člověk, který rozdával
radost všem okolo, na
to, že jsi vždy ochotně
pomáhala, kde bylo
třeba, na to jak jsi
hrála nosem na ﬂétnu
a jak ráda jsi zpívala,
na to, jakým jsi byla
ve skautu i mimo něj
Vždy veselá Vesela,
přínosem, ani na vše autor Tereza Tkáčová
ostatní, co jsi svou
přítomností přinesla do našich životů, nikdy
nezapomeneme.
Vojtěch Tkáč – Wydrák, za celý skautský oddíl Nashuro

Lampionový průvod v Měrkovicích
16. listopadu se tradičně k událostem 17. listopadu r. 1939 a 1989 uspořádal v Měrkovicích
lampionový průvod se slavnostním ohňostrojem. Letos se nám podařilo vytvořit ze svíček
krásné srdce a myslíme, že by to mohla být hezká
tradice. Akce se zúčastnilo cca 50 návštěvníků

z Měrkovic a okolí. Akce byla zakončena posezením v pohostinství Ve Dvoře, kde děti obdržely
občerstvení dle vlastního výběru.
Organizátory byli hasiči z Měrkovic. Více na
www.merkovice.cz.
Radek Zdražil

Lampionový průvod , autor Radek Zdražil
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TJ Sokol Kozlovice – oddíl stolního tenisu
V září začala nová sezóna 2015/2016
a poměrně početná základna oddílu stolního
tenisu Kozlovice má nové naděje tohoto sportu.
Doufejme, že většina z nich bude mít zájem nejen o stolní tenis, ale o pohyb všeobecně. Máme
samozřejmě radost, že je v Kozlovicích i nadále
zájem o masově nejrozšířenější sport na světě,
jakým je stolní tenis. Je to jistě i díky vedoucích dospělých, kdy se k p. Blablovi st. přidali
i Blabla Šimon, Pustka Mikuláš, Pustka Filip
a Nevlud Radek, kteří za obětavost zaslouží dík.
Navíc při škole funguje každý pátek i kroužek
stolního tenisu, který významnou měrou napomáhá k zájmu o tento sport. Okresní svaz sice
zrušil tradiční soutěže mládeže, ale nahradil
je okresními bodovacími turnaji, na kterých
mohou začínající získávat prvotní zápasové
zkušenosti. Pokročilejší se mohou zúčastňovat
podobných turnajů, které pořádá každý měsíc
Moravskoslezský krajský svaz stolního tenisu. Tento sport je však sportem individuálním
a ten bez aktivní pomoci rodičů nelze aktivně
provozovat, především s ohledem na turnajové
zápasy hrané zejména o víkendech.
Jedinečnou akci zorganizoval oddíl v měsíci listopadu, kdy se v naší herně sešli hned

tři extraligoví hráči a reprezentanti, a to Ivan
Karabec (SKST Baník Havířov), Martin
Olejník (DTJ Hradec Králové) a Hana
Bartošová (SK Frýdlant n/O). Karabec
s Olejníkem předvedli úžasnou ukázku, jak
může být ping-pong zábavný a co lze s malým
míčkem všechno vymyslet. Po této exhibici
předvedla trenérka Hanka Bartošová, co naučila Matouše (Pustku), Janu (Vašendovou)
a Hanku (Poláškovou) za tři roky. Na závěr
celého programu si všichni tři mohli zahrát
set s těmito osobnostmi (video z této podařené
akce najdete na www.kozlovice.tv).
Práce s mládeží v našem oddílu přináší
úspěchy nejen na regionální úrovni, ale i v
republikové konkurenci, kde jsou zástupci
Kozlovic vidět. Matouš s Janou jsou pravidelnými účastníky „republikových bodovaček“,
kdy z posledních dvou republikových přeborů
přivezla Jana domů tři bronzové medaile (2x
dvouhra, 1x čtyřhra).
Jako každý rok, tak i tento, přejeme nejen
stolním tenistům příjemné a klidné prožití
svátků vánočních a v novém roce 2016 hodně
úspěchů nejen ve sportovním životě.
V. Vašenda

Stolní tenis , autor Filip Pustka
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FC Kozlovice
Přichází konec roku a je čas na bilancování
toho, co se nám povedlo a co už tak slavné nebylo.
Pokud se ohlédneme za účinkováním našich
nejmenších, můžeme být maximálně spokojeni.
Daří se nám naplňovat všechny ročníky, kluci trénují a hrají s velkou chutí, za vydatné podpory rodičů.
Po úspěšné podzimní části se nyní přesunuli do
tělocvičny a rozehráli krajskou zimní halovou ligu.
Po roční pauze máme opět mladší žáky, kteří
si vedou nadmíru dobře. V tabulce novojičínského okresního přeboru ﬁgurují na krásném třetím
místě. Tadeáš Gasman byl nominován do okresního výběru F-M na meziokresní turnaj v Krnově.
Kluci navíc předvádí pohledný fotbal okořeněný kvalitními individuálními výkony. Taktéž
se zapojili do KZHL.
Přes počáteční potíže se podařilo udržet také
dorostenecké družstvo, kterému hrozila pauza
pro malý počet hráčů. Vše dopadlo dobře a chlapcům patří po podzimu čtvrtá příčka okresního
přeboru. Také dorostenci hrají halovou ligu.
Největší zklamání panuje nad výkony
a umístěním družstva mužů. Dvanácté místo
s devíti body je velkým zklamáním a daleko za

možnostmi mužstva. I přes letní odchody hráčů na hostování je v silách mužstva umístění
v klidnějších patrech tabulky. Bohužel kumulace
zranění nám nedovolila stabilizaci sestavy ani
herního systému. Máme za sebou polovinu soutěže a všichni uděláme v jarní části vše pro to,
abychom opět předváděli výkony, na které jsou
naši fans zvyklí, a postoupili tabulkou vzhůru.
Na závěr bych chtěl za vedení klubu poděkovat všem obětavým trenérům, kteří věnují svůj
volný čas pro sportovní rozvoj mládeže. Velký
dík patří samozřejmě rodičům, kteří pomáhají
jak při zápasech, tak se zajišťováním turnajů.
Nesmím zapomenout rovněž na naše fans,
kteří i přes slabší výkony pravidelně navštěvují
zápasy a jsou vždy pořádně slyšet. Po podzimní
části vedeme (nebo vedou) tabulku návštěvnosti
celé soutěže. DÍKY.
PROTOŽE SE BLÍŽÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY,
CHTĚL BYCH VŠEM POPŘÁT ŠŤASTNÉ
A VESELÉ, HODNĚ ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE 2016.
www.fc-kozlovice.cz
Chýlek Radomír, za výbor FC Kozlovice o.s,

PF 2016 přejí fotbalisté a fansclub Říčky, autor Tomáš Čarnoký

HC Kozlovice
Po loňském triumfu ve ﬁnále 3. Městské ligy
v Kopřivnici jsme se pro letošní sezónu rozhodli
zkusit soutěž o třídu výše, a tak od září 2015
hrajeme 2. Městskou ligu v Kopřivnici. Již před
jejím začátkem jsme věděli, že to bude velice náročná soutěž, neboť rozdíl ve výkonnosti soupeřů
je oproti 3. lize velký. Proto jsme si pro letošek
stanovili skromnější cíl, a to udržet 2. ligu.

To se nám prozatím daří plnit a sami jsme si
dokázali, že umíme porážet i těžké soupeře. Po
polovině soutěže jsme byli na pěkném pátém
místě z osmi týmů a od postupu do play - off nás
dělily 3 body (jedno vítězství). Tak snad se nám
bude dařit i ve zbytku sezóny a budeme dobře
reprezentovat Kozlovice."
Petr Němec
31

Obecního úřadu v Kozlovicích

Přání pěkné zimy
Kozlovští myslivci přejí všem „pěknou“ zimu !
Takto napsané to vypadá poněkud drsně, ale
i zima může být se všemi svými kouzly pěkná.
Je ovšem pravda, že toto označení je ještě více
relativní, než jiné přívlastky. Každopádně děkujeme všem za pěknou spolupráci letos a již
se těšíme možná ještě pěknější po Novém roce.
Přikládám ilustrační foto z letošního podzimního lovu s naším novým členem spolku
a s jeho vůbec prvním úlovkem. Takže „Lovu
zdar!“
Poznámka: Již nejsme „Myslivecké sdružení“ ale dle nové legislativy nově „Myslivecký
spolek“, což je zcela „zásadní“ změna.
Václav Cviček, mysl. hospodář MS Kozlovice
Úlovek, archiv spolku
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Charita Frenštát pod Radhoštďm

HLEDÁ KOLEDNÍKY,
kteĢí se chtďjí zapojit v

obci Kozlovice a Mďrkovice do realizace

TġÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016
(1.1.2016 - 14.1.2016)

Zveme všechny lidi, které baví pomáhat druhým, aby nám pĢišli pomoci s tradiĀní a
všeobecnď dobĢe známou TġÍKRÁLOVOU SBÍRKOU.
Uvítáme pomoc v podobď každého Ālovďka, který bude ochotný nám
pomoci s koledováním.
Abychom mohli tĢíkrálové požehnání pĢedat do co nejvďtšího poĀtu domácností,

HLEDÁME TġÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY (dďti i dospďlé)

a VEDOUCÍ SKUPINEK (nad 15 let).
Pokud máte chuĨ pomoci, ozvďte se, prosím, co nejdĢíve,
a to pĢímo manželĪm Magdď a Pavlovi Strakošovým.
PĢihlásit se je možné osobnď nebo na tel: 776 125 594
Charita Frenštát pod Radhoštďm
Anna ÿechová
e-mail: anna.cechova@frenstat.charita.cz
www.frenstat.charita.cz
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Mezinárodní festival adventních a vánoþních zvykĤ, koled a Ĝemesel SOUZNċNÍ
2015
ve spolupráci s Charitou Frenštát pod RadhoštČm
poĜádá

Finanþní sbírku pro sestry Zdislavu a AlžbČtu
Ahoj, jmenuji se Zdislava PĜádková a je mi 8 let. Po mé pravici stojí má sestĜiþka AlžbČta, které je
7 let. ObČ bydlíme ve Frenštátu pod RadhoštČm.
Sotva jsem se narodila, šikovní doktoĜi mi museli operovat vrozený rozštČp páteĜe a loni jsem ještČ
podstoupila i operaci kyþlí. Proto se mi dnes daĜí alespoĖ na krátké vzdálenosti chodit o berlích.
PĜestože ráda navštČvuji školu, zpívám, maluji a uþím se na flétnu i klavír, kvĤli þetným nemocem
a zdravotním omezením, musím þasto zĤstat doma. Moji mladší sestĜiþku AlžbČtku stihl podobný
osud. Hned po narození taky absolvovala operaci páteĜe. Navíc musela podstoupit i operaci
hydrocelu, který vzniká poruchou vstĜebávání mozkomíšního moku. KvĤli komplikacím se musela
podrobit ještČ dalším tČžkým operacím hlavy a bĜíška. I když po tČchto tČžkostech ještČ stále trvá
její oslabení, dČlá postupnČ pokroky a po novém roce se chystá na zápis do první tĜídy.
TĜebaže se den ode dne zlepšujeme, naše nožiþky máme zatím stále ještČ slabé, a proto moc daleko
bez pomoci nedojdeme. Moc by nám pomohlo, kdybychom mČly vozíþek, se kterým bychom mohly
jezdit na procházky a s jeho pomocí se koneþnČ podívaly tĜeba i na vrchol RadhoštČ.
Všem, kteĜí nám dopomĤžou k jeho zakoupení, ze srdce dČkujeme!
AlžbČta a Zdislava PĜádkovy
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(foto obec)

Jazykový pobyt v Anglii

Odměny vedoucím - 2015

(foto škola)

Rozsvícení vánočního stromu
(foto Stanislav Ulčák)

Vítání občánků - říjen
(foto obec)

(foto obec)

(foto obec)

Výstavba plotu sběrného dvora

Vítání občánků - říjen

Obecního úřadu v Kozlovicích

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

rohová sedačka TICO
Běžná cena

Akční cena

9 990 Kč 6 990 Kč
Cena pro kozlovjany a měrkovjany

6 290 Kč

• Moderní rozkládací rohová sedačka TICO
• látka: berlin černý/bílá ekokůže
• univerzální roh = roh lze smontovat na pravý i levý
• polštáře jsou v ceně • rozměry (šxvxh):
226x67x134 cm, prostor pro spaní: 200x104 cm
• hloubka sedu bez polštářů 61 cm • výška sedu
37 cm • nemá čalouněná záda •úložný prostor
černá/bílá ekokůže

10% SLEVA NA VŠECHNO!
Mimořádná akce pouze pro
obyvatele Kozlovic a Měrkovic
kuchyně JOLANA
180/240
Běžná cena

Akční cena

5 990 Kč 5 490 Kč
Cena pro kozlovjany a měrkovjany

4 940 Kč

• Kuchyňská sestava 180/240 cm
• Rozměry: délka: 180 cm (dolní řada)/240 cm
(horní řada) • hloubka skříněk: dolní - 44 cm,
horní - 29 cm • pracovní deska: 1x60 cm +
1x40 cm, hloubka 60 cm, výška 2,8 cm
• na skříňku pod dřez se pracovní deska nedodává
• Barva: korpus – bílý, dvířka - dub sonoma, pracovní
deska – chip písek
• dřez a spotřebiče nejsou v ceně, skříňky se mohou
sestavit dle potřeb klienta, dodává se v demontu.

dub sonoma
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obývací stěna
Zuzana 2
Běžná cena

Akční cena

3 990 Kč 3 090 Kč
Cena pro kozlovjany a měrkovjany

2 780 Kč

• ČESKÝ VÝROBEK! • Obývací stěna Zuzana
2 v moderním provedení • Rozměry (šxvxh):
218,6x200x40 cm • TV stolek 159x39,3x40 cm,
závěsná skříňka s jednou policí 59,6x67,6x23 cm,
police 90x21x22,2 cm, skříňka s jednou policí
59,6x80,5x28,6 cm • jednotlivé díly lze objednat
i samostatně

dub sonoma/bílá

Navštivte náš největší internetový obchod s nábytkem v České republice
www.nejlevnejsinabytek.cz a nakupte si jakýkoliv nábytek z naší
nabídky s 10% slevou. Tato sleva se vztahuje na veškeré zboží v naší
nabídce, tj. i na již zlevněné zboží nebo zboží ve výprodeji.
Tuto slevu mohou využít pouze lidé s trvalým
pobytem v Kozlovicích nebo Měrkovicích!
Při telefonické objednávce řekněte operátorce heslo “Kozlovice”,
při internetové objednávce zadejte toto heslo do poznámky v objednávce.
Na základě zadání tohoto hesla vám dáme dodatečnou slevu 10%.

Zboží si můžete objednat telefonicky

775 775 019
nebo na našem eshopu
www.nejlevnejsinabytek.cz

Akční nabídka je platná do 31. ledna 2016

pohovka TAKO
Běžná cena

Akční cena

6 410 Kč 3 990 Kč
Cena pro kozlovjany a měrkovjany

3 590 Kč
• Pohovka TAKO rozkládací s úložným prostorem
• Rozměry (dxšxv) 193x72x69 cm, po rozložení
140x190 cm
• polštáře jsou v ceně

alova čokoládová
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www.polagro.cz

Najdete nás na ulici Palkovické 2393 ve Frýdku-Místku - naproti lesní restaurace, tel.: 734 154 838

FP/RM-108

VELKÝ VÝBĚR HRAČEK, kvalitní německé modely
V našem sortimentu nyní máme ekologický posyp nahrazující sůl = menší
A zima Vás už nepřekvapí !
spotřeba, šetrnost k ošetřeným povrchům a životnímu prostředí!!!
Naše servisní středisko rozšířilo svou činnost o opravy a repase starších traktorů, především značky

Nově otevřená autoškola v Kozlovicích zahajuje!
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Nabízímdovoz/odvoz(nejen)sypkýchmateriálƽ:
Ͳuhlí,štĢrk,písek,kamenivo,zeminu





Tel:792281372
PetrBužek
Kozlovice3,73947
VozidlemAviaͲsklápĢēͲ(malé,lehké)
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