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Příchod jara, foto Petr Adámek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tu jaro roku 2017 a já věřím, že se všem daří
dodržovat předsevzetí, která jste si před třemi
měsíci dali, a že se Vám plní všechna vaše přání.
Ať tak, či onak, snad se nám daří dobře
a dobře žije v té naší „vesničce střediskové“.
Označení „středisková“ začíná být na místě,
protože k 31. 12. nás už bylo 3.027 (podrobnější
statistiku najdete uvnitř Zpravodaje). Letos se

již narodily čtyři děti, a jak říká paní matrikářka,
teprve to přijde.
Myslím, že jsme na to připraveni – když ne
jinak, tak snad dostatečným počtem míst ve
škole i školce. Stavba „Navýšení kapacity ZŠ
a MŠ Kozlovice“ zdárně pokračuje a zhruba do
tří měsíců by mělo být hotovo. Vloni o tomto
čase jsme poprvé kopli do země. Po kolaudaci
bude dodáno a namontováno vnitřní zařízení
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – červen 2017.

Obecního úřadu v Kozlovicích

(vybavení) a na nový školní rok přístavbu
otevřeme.
V době prázdninových měsíců ještě dojde
k opravě průčelí stávající školy (od cesty)
– výměna oken a oprava fasády.
Vznikne tak docela veliký ucelený komplex,
který má k dispozici dvě tělocvičny, venkovní
hřiště s umělým povrchem, relaxační sál,
knihovnu, kuchyni s jídelnou a na zahradě za
školou dostatečný prostor pro venkovní aktivity
školy i školky. Navíc jsme podali žádost o dotaci
na Modernizaci odborných učeben ZŠ. Jedná
se o nové dílny včetně kabinetu (v prostorách
bývalé uhelny), dále jde o modernizaci stávající
učebny fyziky a chemie s kabinetem, vybudování nové jazykové učebny a vytvoření školního
poradenského pracoviště. Předpokládaná
realizace 2018 – 19.
Na prvním letošním jednání schválilo
zastupitelstvo rozpočet obce, kde je dostatek
finančních prostředků na letošní plánované
práce. Ať už je to výše zmíněná přístavba školy
(zhruba ještě 14 mil. Kč), avízovaná výstavba
chodníků na horním konci (cca 6 mil. Kč),
realizace venkovního výtahu na OÚ (bezbariérový přístup), nové podlahy na zdravotním
středisku, obnova vodovodu, oprava průčelí
smuteční obřadní síně, projektová dokumentace
na rekonstrukci sálu a přilehlých prostor OÚ, či
obnova naší techniky.
U techniky bych se rád zastavil. Tak jak
stárneme my všichni, tak i technika. Naše tři
multikáry pamatují rok 1980 a jejich provoz je
již značně nákladný. Místo jedné jsme začali
používat automobil Furgon, který byl přestaven
na pojízdnou dílnu. Původem je to auto hasičů
Měrkovice. Také není nejnovější, ale pro daný
účel postačuje.
Druhou a třetí multikáru vyměníme za nová
auta – malý nákladní automobil Bonetti (foto
uvnitř Zpravodaje) a malý nákladní elektromobil. Druhý jmenovaný za přispění dotace
Ministerstva životního prostředí. Až potkáte
auto, které nesmrdí ani nehlučí, bude to asi
obecní stroj.
Z důvodu výstavby dalších cca 1 km chodníků (horní konec) jsme si, především pro
zimní údržbu, pořídili (už před koncem roku)

malotraktor (foto uvnitř Zpravodaje), který
bude v létě pracovat na údržbě zeleně. Doposud
jsme chodníky vyhrnovali upravenými sekačkami na trávu, což jistě uznáte, není únosné.
Jednoznačně musím konstatovat, že si
veškerá naše technika na sebe vydělá. K ničemu
by nám ovšem technika nebyla, kdybychom
neměli šikovné a obětavé lidi (zaměstnance).
Nastupovat na opravu prasklého vodovodního
potrubí do několika minut po ohlášení, o půlnoci a v mrazu proto, abyste ráno nic nepoznali,
není úplně obvyklé. Nedávná oprava poruchy
u bytovek pod Táborem to jenom dokládá (a
není to zdaleka jediný zásah). Tímto chci našim
pracovníkům, a věřím, že nejenom za sebe,
poděkovat.
Jak jsem vás minule informoval, „rozjeli“
jsme bezplatnou službu InfoKanál – rozesílání
informačních SMS zpráv z obecního úřadu.
Prozatím se k odběru těchto zpráv přihlásilo
cca 120 lidí. Uvnitř Zpravodaje je podrobný
návod a popis, jak se do systému zaregistrovat.
Prosím – zaregistrujte se. Nemusíte se bát, že
bychom vás zahltili nepotřebnými informacemi.
Pokud registraci nezvládnete sami, zavolejte
nebo se stavte – pomůžeme.
Ještě s jedním poznáním bych se s vámi
rád podělil. V současném složitém světě
plném informací se začínáme ztrácet. Z různých diskuzí a dotazů zjišťuji, že kolikrát
vůbec neznáme významy pojmů, které sami
používáme, nebo je na nás chrlí různé úřady
a instituce. Ze zkušenosti vím, že se mnoho
lidí vůbec neorientuje v pojmech jako např.:
územní řízení, územní povolení, územní souhlas, územní plán, vyjmutí ze zemědělského
půdního fondu, digitalizace katastru, obnova
katastrálního operátu, pozemkové úpravy,
zastavitelné území, … Kolikrát jsem svědkem
(nebo účastníkem) debat, kdy „jeden o voze
a druhý o koze“. Nedivím se. Nejsme sice
informační středisko, ale když si nebudete
vědět rady, přijďte – pokusíme se vám poradit
nebo problém vysvětlit. Předejdete tak různým
nedorozuměním a problémům.
V návaznosti na výše uvedené vás prosím,
abyste si důkladně přečetli článek v tomto
Zpravodaji ohledně dokončené digitalizace
2

číslo 1  březen 2017

a obnově katastrálního operátu v návaznosti na
daň z nemovitosti.
Vždy platilo a platit bude, že nějak bylo
a nějak bude. Věřím, že vše zvládneme a můžeme
se plně věnovat našim zahrádkám, grilování,
a především utužování dobrých sousedských

vztahů. Ne vždy se to daří, a pokud se člověk
nedokáže povznést nad maličkostmi, může mu
to pokazit celý život.
Napsáno 8. 3. 2017
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci lednu až březnu oslavili:
pan Stanislav Prašivka
pan Jan Tabach
pan Jiří Halža
pan František Boháč
paní Danuše Šmiková
pan Zdeněk Zeman
pan Jaromír Tomek
pan Zdeněk Opěla
paní Ludmila Toflová
paní Vlasta Tkáčová
paní Pavla Tkáčová

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

paní Vlasta Skalová
83 let
paní Božena Pavlíčková 84 let
paní Marta Tabašková
84 let
paní Marie Jalůvková
84 let
paní Anna Nedvědová
84 let
paní Ludmila Juřenová 85 let
paní Drahomíra Buchtová 86 let
pan Oldřich Urbiš
87 let
paní Julie Šmiřáková
87 let
paní Anna Benová
87 let
paní Anežka Harabišová 87 let

pan Josef Juřica
paní Libuše Miková
paní Marie Papíková
paní Marie Ulčáková
paní Naděžda Vašendová
paní Františka Žabenská

87 let
88 let
89 let
90 let
90 let
91 let

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

Od prosince 2016 do února 2017 zemřeli:

ve věku 87 let paní Julie Šmiřáková
ve věku 74 let pan Václav Kocián
ve věku 96 let paní Anežka Krpcová
ve věku 78 let pan Jindřich Žáček

ve věku 85 let paní Jarmila Adamčíková
Rodinám vyslovujeme
hlubokou soustrast.

Od prosinec 2016 do února 2017 se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Eliška Vágnerová
Adéla Stoszková
David Supik

Rozálie Maršálková
Adéla Ranochová
Matyáš Morisák
Klára Sedlačíková

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

Přehled změn v roce 2016
Počet narozených
- chlapci
- dívky
Počet zemřelých
- muži
- ženy

Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených		
Počet sňatků v matričním obvodu
Kozlovice 		
(46 v Kozlovicích, 8 ve Lhotce)
z toho církevních		

40
13
27
23
13
10
3

76
68
54
15

Obecního úřadu v Kozlovicích

Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2016
Celkem

Kozlovice

Měrkovice

Průměrný věk

Osoby

3027

2809

218

40,40

Muži

1497

1397

100

39,54

Ženy

1530

1412

118

41,25

517
256
261

482
239
243

35
17
18

83
47
36

76
44
32

7
3
4

1716
876
840

1584
814
770

132
62
70

711
318
393

667
300
367

44
18
26

Děti do 15 let
- chlapci
- dívky
Dorostenci
15 - 17 let
- chlapci
- dívky
Občané
18 - 59 let
- muži
- ženy
Občané
60 let a více
- muži
- ženy

Nejčastěji vyskytovaná
příjmení v obci

Nejčastěji se v obci
setkáme se jmény
Marie (95), Jan (86), Petr (82), Jiří (82), Jana
(73), Pavel (61), Martin (57), Josef (56), Ludmila
(53), Tomáš (51), Anna (49), Jakub (43), Zdeněk
(40).
Nejstarší občankou je paní Anežka Krpcová 96 let, nejstarším občanem pan Rudolf Pustka
- 91 let.

Pustka – Pustková
Krpec – Krpcová
Kocian – Kociánová
Chýlek – Chýlková
Zeman – Zemanová
Žáček – Žáčková
Tabach – Tabachová
Tkáč – Tkáčová

115
109
81
64
59
57
51
48
OÚ - Pustková
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Rozpočet Obce Kozlovice
na rok 2017 - V Ý D A J E

Rozpočet Obce Kozlovice
na rok 2017 - P Ř Í J M Y
§,
položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340
1341
1343
1344
1345
1356
1382
1361
1511
4112
4116
§1032
§2143
§2310
§2321
§3314
§3319
§3341
§3349
§3412
§3519
§3612
§3613
§3632
§3639
§3722
§3723
§3725

Text

Daň z příjmů FO záv.činnost
Daň z př. FO sam.vyděl.čin.
Daň z př. FO z kapitál.výnosů
Daň z př. právnických osob
Daň z př. práv.osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZF
Popl. za odnětí pozemků
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze psů
Popl. z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Ostat.záležitosti těžeb.průmyslu
Odvod z loterií a podobných her
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní neinvest. dotace ze SR
Podpora ost.produkč.činností LH
Cestovní ruch
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Sportovní zařízení obce
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz komunál.odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškod.kom.odpadu
Ostatní ochrana půdy a spodní
§3739
vody
§6171
Činnost místní správy
§6310
Př. z úroků a ost.nedaň.příjmy
§6409
Neidentifikované příjmy
PŘÍJMY CELKEM
8115 Přebytek hospodaření min. let
8124 Splátky dlouhodobého úvěru
8901 Operace z peněž. účtů
PŘÍJMY CELKEM
A FINANCOVÁNÍ

Rozpočet
v tis. Kč
7 500,00
200,00
800,00
8 000,00
1 980,00
15 500,00
1,00
1,00
1 500,00
38,00
60,00
8,00
20,00
25,00
150,00
96,00
1 000,00
918,80
140,00
1 500,00
40,00
2 500,00
1 750,00
10,00
50,00
12,00
8,00
300,00
230,00
370,00
250,00
80,00
700,00
250,00
28,00
500,00

paragraf
1032
2141
2143
2212
2219
2221
2292
2223
2310
2310
2321
3113
3113
3114
3311
3314
3319
3326
3330
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3519
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3725
3728
3739
3745
4351
4357
4359
5212
5269
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6399
6402

166,00
120,00
100,00
0,00
46 901,80
35 705,00
-6 400,00

6409
76 206,80
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Text
Podpora ost.produkč.činností LH
Vnitřní obchod,internet
Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozem.komunikací
Provoz veřejné silnič.dopravy
Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu
Pitná voda
Pitná voda - Obnova vodovodu
Odvádění a čištění odpad.vod
Základní škola
Základní škola
Speciální základní školy
Divadelní činnost
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Zachování, pořízení a obnova
památek
Činnost registrovaných církví
Záležitosti sdělovacích prostř.
Občanská komise
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a ml
Ostatní zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz nebezp.odpadu
Sběr a svoz komunál.odpadu
Využívání a zneškod.kom.odpadu
Monitoring nakládání s odpady
Ostatní ochrana půdy a spodní
vody
Veřejná zeleň
Osobní asistence,pečovatelská
služba
Domovy důchodců
Klub důchodců
Ochrana obyvatelstva
Ostatní správa v oblasti hospář.
opatř.
Požární ochrana Kozlovice
Požární ochrana Měrkovice
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné př. a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Daň z př.práv.osob za obec
Vratky+ DPH
Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM
vč. REZERVY

Rozpočet
v tis. Kč
1 500,00
400,00
100,00
800,00
9 000,00
40,00
680,00
100,00
1 500,00
300,00
1 400,00
3 800,00
14 000,00
30,00
20,00
350,00
700,00
120,00
100,00
200,00
250,00
800,00
500,00
450,00
40,00
600,00
150,00
900,00
700,00
300,00
4 000,00
30,00
2 800,00
250,00
4,00
400,00
2 000,00
40,00
40,00
100,00
10,00
10,00
350,00
50,00
2 000,00
8 200,00
55,00
140,00
1 980,00
1 000,00
20,90
63 309,90
12 896,90
76 206,80
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Nová Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Zastupitelstvo Obce Kozlovice na svém zasedání schválilo předloženou Obecně závaznou
vyhlášku o nočním klidu. Dobu nočního klidu upravuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, v § 47 odst. 6: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné
společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
Vyhláška nabude platnosti 15. dnem po vyvěšení na úřední desce. Proto žádáme občany
o seznámení se s ní a dodržování uvedených časových údajů.
OBEC KOZLOVICE
Obecně závazná vyhláška Obce Kozlovice č. 1/2017,
o nočním klidu
Zastupitelstvo Obce Kozlovice se na svém zasedání dne 2. 3. 2017 usnesením č. 7/2017 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin následujícího dne.1
Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.
2) Doba nočního klidu se nevymezuje od 22:00 do 02:00 hodin následujícího dne, a to v těchto
případech:
a) v době konání tradičních slavností - Obecní slavnost, Pouť a Krmáš, MF Souznění,
b) o Velikonočních svátcích - pátek, sobota, neděle a pondělí,
c) první prázdninový víkend (pátek, sobota) letních prázdnin z důvodu konání akce Začátek
prázdnin,
d) poslední prázdninový víkend (pátek, sobota) letních prázdnin z důvodu konání akce Ukončení
prázdnin,
e) druhý víkend (pátek, sobota) v červnu – zábava (koncert),
f) poslední víkend (pátek, sobota) v červenci – zábava (koncert).
3) Doba nočního klidu se nevymezuje od 22:00 do 24:00 hodin dne 24. 12. – hraní koled v obecním
rozhlase.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Starosta obce
1

dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního
klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti
nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
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Důležité - Obnova katastrálního operátu v katastru Kozlovice
operátu bude nově poplatníkem daně vlastník
pronajímaného pozemku.
Pokud u vás došlo ke změně výměry parcely
nebo jste se stali nově poplatníky daně z nemovitosti, máte povinnost podat na finanční úřad
do 31. 1. 2018 dílčí nebo úplné daňové přiznání
k dani z nemovitosti. Přiznání je třeba podat
včas, jinak hrozí v některých případech podle
daňového řádu pokuta v minimální výši 500,- Kč.
Pokud daňové přiznání nepodáte v požadovaném termínu, budete k tomu finančním úřadem
vyzváni.
Celý proces obnovy katastrálního operátu
je podle katastrálního zákona v kompetenci
Katastrálního úřadu. Obec poskytla Katastrálnímu úřadu pouze součinnost zveřejněním
potřebných oznámení a poskytnutím místnosti k vyložení obnoveného operátu (map)
v budově obecního úřadu. S případnými
dotazy se obracejte na Katastrální úřad Frýdek-Místek a Finanční úřad Frýdek-Místek.

Český úřad zeměměřičský a katastrální na
základě katastrálního zákona provádí v katastru
Kozlovice tzv. obnovu katastrálního operátu.
V praxi to znamená, že katastrální mapa dosud
vedená na plastové fólii bude nahrazena novou
digitální (počítačovou) mapou. Nová digitalizovaná mapa byla vyložena k veřejnému nahlédnutí
v budově obecního úřadu a v budově katastrálního pracoviště ve Frýdku-Místku za přítomnosti
zaměstnance katastrálního úřadu. O možnosti
nahlédnout do map jste byli informováni pomocí
našeho InfoKanálu, na úřední desce, v aktualitách, hlášením v místním rozhlase, a také na
facebooku obce.
Obnovou katastrálního operátu nebudou
dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.
Důsledkem obnovy operátu ale může dojít
jak ke změně výměry pozemku, tak ke změně
poplatníka daně z pozemku (nemovitosti).
Dosud jsou v katastru některé pozemky evidované zjednodušeným způsobem, tzv. PK parcely.
Po skončení obnovy operátu bude značení
parcel v katastru jednotné (jedno číslo parcely +
vlastník). Daň z nemovitosti u pronajatých PK
parcel dosud platil nájemce. Po skončení obnovy

Částečně čerpáno ze zdroje:
Český úřad zeměměřický a katastrální
OÚ - Tobolová

Nová bezplatná služba pro občany – InfoKanál

Chcete být lépe informováni o dění v obci? Stačí málo – zaregistrovat se.
důležitých kulturních, sportovních akcí, a tak
podobně.
Tyto informace budou rozesílány všem
zaregistrovaným nebo adresně těm, kterých
se bude daná zpráva týkat.

Pro lepší informovanost občanů zavádí obec
službu SMS InfoKanál – adresné zasílání SMS
zpráv na vaše mobilní telefony. Do tohoto systému se můžete kdykoliv zapojit (zaregistrovat)
a také kdykoliv tuto službu zrušit. Tato služba
je pro vás BEZPLATNÁ.

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

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

Ideální stav by pro nás byl takový, kdyby se
zaregistroval vždy jeden člen rodiny (domu,
bytu) a informace pak předal ostatním. Obec
musí tento systém samozřejmě platit a dost by se
7
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2) Pomocí webového rozhraní
Pomocí webového online formuláře na adrese
www.infokanal.cz/web/reg/KOZLOVICE.
Při registraci zadejte číslo popisné! Odkaz
na formulář rovněž naleznete na našem webu.

to prodražilo, kdyby se např. z pětičlenné rodiny
zaregistrovali všichni. Nicméně, pokud to bude
pro nás finančně únosné, bránit tomu nebudeme.
Způsob registrace:

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

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

Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení.

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

Těšíme se na spolupráci a věříme, že už
nebudou v Kozlovicích neinformovaní občané.
Mobilní telefon má v současné době skoro každý.

!!! Registrací dáváte souhlas k tomu, aby vám byly zasílány informace z obce. Vaše údaje budou použity výhradně pro tyto
účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám !!!

Starosta obce

Nevíte, kde oslavit narozeniny, uspořádat rodinnou akci…?
Zrekonstruované prostory bývalé školy v Měrkovicích jsou vám k dispozici.

Součástí objektu je sociální zařízení a dvě
velké šatny se sprchami. Naproti budovy je
hřiště. Rovněž je zde možno parkovat.
Správcem areálu je paní Stanislava
Hlisnikovská – tel. 603 208 350, se kterou
vyřídíte vše potřebné. Pronajímatel (vlastník) – Obec Kozlovice – tel. 602 264 153.
Cena jednorázového pronájmu 1.500 Kč.

Již v minulém čísle Zpravodaje jsme vás
informovali o rekonstrukci budovy bývalé
školy v Měrkovicích, kde vznikly velice příjemné prostory pro uspořádání malé rodinné
oslavy, školení nebo podobné akce.
Z místnosti bývalé třídy je místnost společenská – vybavená TV, kuchyňskou linkou
(varná deska, trouba), lednicí, nádobím
a potřebným nábytkem pro 35 osob. Vytápění
je prostřednictvím teplovzdušného krbu.

Starosta obce

Prostory v bývalé škole v Měrkovicích, archiv obec
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI – PROSINEC AŽ ÚNOR
Radar u fary
Radar u Vinotéky
směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Prosinec 2016
celkem projelo 45 846 vozidel nad 30 km/h

Prosinec 2016
celkem projelo 45 225 vozidel nad 30 km/h

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

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

Počet průjezdů
30 012
2 374
11 612
1 848
85
95
30%

Počet průjezdů
22 232
2 402
15 370
5 221
86
97
46%

Maximální rychlost 13. 12. 22:37 92 km/h

Maximální rychlost 10. 12. 19:31 103 km/h

Leden 2017
celkem projelo 43 282 vozidel nad 30 km/h

Leden 2017
celkem projelo 43 739 vozidel nad 30 km/h

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

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

Počet průjezdů
28 547
2 286
10 798
1 651
85
98
26%

Počet průjezdů
22 116
2 346
14 358
4 822
90
93
44%

Maximální rychlost 19. 1. 20:42 90 km/h

Maximální rychlost 19. 1. 22:09 118 km/h

Únor 2017
celkem projelo 40 712 vozidel nad 30 km/h

Únor 2017
celkem projelo 46 823 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30- 50
50
50 -60
60 -70
70 <
Průměrně projelo
mezi 7. - 8.hod.
Průměrně projelo
mezi 14. - 15. hod.
50 km/h překročilo

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

Počet průjezdů
26 002
2 293
10 776
1 641
212
85
97
30%

Počet průjezdů
20 181
2 169
13 924
4 489
85
90
45%

Maximální rychlost 5. 2. 6:05 119 km/h

Maximální rychlost 24. 2. 18:07 92 km/h

OÚ - Vašenda
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Informace z knihovny
Nejžádanější tituly

Knihovna v naší obci je stále navštěvovaným místem a přispívá ke kulturnímu
dění v obci. V roce 2016 navštívilo knihovnu
4.304 čtenářů (3174 místních a 709 z okolních vesnic). Registrovaných čtenářů k 31.
12. 2016 je 331 z toho 164 dětí do 15 let.
Vypůjčilo se 10 842 knih, 694 časopisů
a 114 her. Knihovní fond byl v roce 2016
obohacen 294 novými přírůstky z finančního rozpočtu obce a výměnnými soubory,
což je dalších 300 knih z regionálního oddělení Městské knihovny ve Frýdku-Místku.
Tyto soubory jsou cirkulační, v knihovně
zůstávají 2 roky a pak jsou vráceny zpět.
V rámci projektu Česká knihovna 2016 jsme
obdrželi z nabídky titulů uměleckých děl
české literatury zdarma 42 knih v hodnotě
8.478,- Kč.
Jako každý rok i tento knihovna vyhodnocuje nejčtenější tituly za rok 2016.

Knihy pro dospělé
1. Suši v duši – Urbaníková Eva
2. Dívka ve vlaku – Hawkins Paula
3. Nízký tlak – Brown Sandra
Knihy pro nejmenší čtenáře
1. Kniha příběhu malých školáků (již 2. rok)
2. Garfield škvaří sádlo
3. O mašince Tomášovi
Knihy pro mládež
1. Trilogie Selekce – Cass Kiera
2. Holky na hlídání – Mayer Melody
3. Papírová města – Green John
Deskové hry
1. Příběhy z kostek
2. Černé historky
3. Ubongo

Island a Grónsko
blátem přesvědčil, že si právem zaslouží své
pojmenování Země ohně a ledu. Beseda byla
protkána promítáním krásných fotografií,
záběrů z DVD, které cestovatelé natočili. Pan
Mára je autorem několika cestopisných knih
a dokumentárních filmů, které si mohli účastníci besedy zakoupit. Všechny jeho knihy jsou
k dispozici k zapůjčení u nás v knihovně.

V pondělí 27. 2. 2016 proběhla v knihovně
beseda s názvem „Ve stopách vikingů“. S manželi Márovými jsme se vydali do Dánského
království, kde jsme mohli vidět druhou největší sbírku krokodýlů na světě, vodní zámek
na dřevěných kůlech nebo rytířské souboje.
Podívali se do Legolandu, tropických skleníků i mezi netopýry. Následovaly nesčetné
vodopády a úžasné fjordy Faerských ostrovů.
Island nás svými sopkami, ledovci i vařícím

Markéta Navrátilová, knihovnice

Kurz fotografování pro začátečníky i mírně pokročilé
lekci. Lektorem bude p. Milan Vícha, člen
Asociace profesionálních fotografů ČR. Hlásit
se můžete v knihovně osobně, telefonicky na
775 408 879, nebo mailem na knihovna@
kozlovice.cz. Více informací o kurzu můžete
získat přímo u lektora na 732 744 549, www.
milanvicha.cz.

Knihovna Kozlovice pro vás připravila od
dubna 2017 kurz fotografování pro začátečníky i mírně pokročilé. Ten je vhodný jak pro
dospělé, tak i pro děti od deseti let. Bude rozvržen do 8 lekcí po dvou vyučovacích hodinách,
od 20. dubna každý čtvrtek v době od 17.30
do 19.00. Probírat se bude samotné fotografování, ale taky úpravy fotografií v počítači.
Cena za celý kurz je 1000 Kč, platí se v první

Markéta Navrátilová, knihovnice
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CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům,
kteří i letos přispěli na tuto sbírku.
Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům,
bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.
Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v Kozlovicích vykoledovat:

103.973,- Kč
Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2017 budou podpořeny tyto záměry:
•
•
•

Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb
Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu
Rozvoj paliativní péče

Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě,
ale je určen i na další projekty Diecézní Charity,
na humanitární pomoc a další projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR.
Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
Anna Čechová
mob: 733 676 652
e-mail: anna.cechova@frenstat.charita.cz
www.frenstat.charita.cz
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PODĚKOVÁNÍ
havárie nedošlo k omezení dodávek pitné vody
pro 36 rodin, které bydlí v těchto bytových
domech.
Jsou to pracovníci na pravém místě a v podmínkách, ve kterých pracovali a pracují, si
zaslouží veřejné uznání.

Chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování
pracovníkům Obecního úřadu Kozlovice panu
Gustovi, Petru Zemanovi a Tomáši Juchelkovi
za iniciativní přístup, perfektní a profesionální
odstranění havárie na vodovodním řadu pitné
vody pro bytové domy čp. 635, 636, 637 a 638.
Havárie byla odstraněna v nočních hodinách
dne 8. 2. 2017 za velmi nepříznivých klimatických podmínek. Velmi rychlým odstraněním

Antonín Sobotík,
předseda samosprávy SBD

KALENDÁŘ AKCÍ
26. 03.
07. 04.
08. 04.
27. 05.
10. 06.
10. 06.
22. 06.
01. 07.

Travesti Divoké kočky Ve Dvoře
Divadlo
Badmintonový turnaj
Dětský den
Traktoriáda III. - stroje domácí výroby
Výroční koncert DFS Valášek
Beskydský pohár ve skoku na lyžích
Mini Cup Měrkovice

Odpady - informace
Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu 8. dubna 2017 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Dále pak rozebrané, či rozbité elektrospotřebiče.

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

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

Nebezpečným odpadem jsou např.: zbytky
barev, laků a ředidel, autobaterie, zářivky,
mazací a motorové oleje, asfalt, olejové filtry,
tonery, znečištěné obaly se zbytky nebezpečných
látek (postřiky, chemikálie), prošlé nebo nepotřebné léky apod.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u bývalých garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu

07:30 - 07:40 hod.
07:45 - 07:55 hod.
13
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Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č. p. 153, p. Uhrová
U čekárny ČSAD „U Váhy“
Kozlovice u hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ u rod. domku č. p. 291, p. Borák
U bývalého sklenářství
Restaurace „Ve Dvoře“
U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Střed obce - sběrný dvůr

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

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

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

Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od
úterý 25. dubna 2017 do středy 26. dubna
2017, budou přistaveny kontejnery na sběr
velkoobjemového odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat
hadry, boty, matrace, díly starého nábytku,
koberce apod. Vše je nutno donést rozložené,
aby zabíralo co nejméně místa. Tyto
kontejnery nelze využít pro nebezpečný
odpad ani jiné tříditelné složky odpadů –
plast, sklo, kov!
Kontejnery pro sběr velkoobjemového
odpadu budou přistaveny na těchto
sběrných místech:
Horní konec nad bývalými garážemi ČSAD,
u II. kříže – odbočka k bývalému polesí
Horní konec u bývalých garáží ČSAD

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

SVOZ ODPADŮ (POPELNICE) O VELIKONOCÍCH
Upozorňujeme občany, že svozu odpadů (popelnic) o Velikonocích proběhne
v sobotu 15. 4. 2017 namísto Velikonočního pondělí.
OÚ - Boráková
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Evropa směřuje k zákazu skládkování odpadů. Každý stát a občan je povinen podle směrnic
EvropskéNaučme
unie a našich se
zákonů:
pořádně třídit, nebudeme překvapeni!

papír, kov, dřevo, elektro, bioodpad, textil,
Evropa směřuje
zákazu skládkování
1) předcházet
vznikuk odpadů,
nebezpečný a velkoobjemový odpad) v našem
odpadů.
Každý
stát
a
občan
je
povinen
podle
2) připravovat odpady k opětovnému použití,
komunálním odpadu, který se nyní ukládá na
směrnic
Evropské unie a našich zákonů:
3) recyklovat,
4) jinak odpad využít – energeticky (spalovny),
skládku. Po poctivém roztřídění odpadů do
5) až
v poslednívzniku
řadě odpad
odstraňovat na skládku. barevných kontejnerů by nám v popelnici mělo
1)
předcházet
odpadů,
zbýt jen málo, co již nelze jinak vytřídit. Pokud
2) připravovat odpady k opětovnému použití,
V návaznosti
za skládkování
a musí
se snížit
procenta bude
tříditelných
odpadů
v popelnicích
3)
recyklovat,na toto porostou ze zákona poplatky podíl
tříditelných odpadů (plasty, sklo, papír, kov, dřevo, elektro, bioodpad, textil, nebezpečný a
stále vysoký, porostou místní poplatky za odpady
4) jinak odpad využít – energeticky (spalovny),
velkoobjemový odpad) v našem komunálním odpadu, který se nyní ukládá na skládku. Po
pro všechny občany. Proto se zamysleme, jestli
5) až v poslední řadě odpad odstraňovat na
poctivém roztřídění odpadů do barevných kontejnerů by nám v popelnici mělo zbýt jen málo,
lepší
ujít v rámci zdravotní
skládku.
co již nelze jinak vytřídit. Pokud podíl tříditelných není
odpadů
v popelnicích
bude stáleprocházky
vysoký, pár
metrů
navíc
a
vhodit
odpad
do
porostou místní poplatky za odpady pro všechny občany. Proto se zamysleme, jestli neníkontejnerů,
lepší
jej odnést
odvézt do sběrného
na toto
porostou
zákona
ujítVvnávaznosti
rámci zdravotní
procházky
párzemetrů
navíc nebo
a vhodit
odpadnebo
do kontejnerů,
nebo jejdvora.
A v úplně
nejlepším
vytvářet
poplatky
za odvézt
skládkování
a musídvora.
se snížit
odnést nebo
do sběrného
A v úplně
nejlepším
případěpřípadě
vytvářet
odpadodpad
minimální.tříditelných odpadů (plasty, sklo,
minimální.
procenta
Jak třídíme a kolik vyprodukujeme v naší obci odpadů
rok
2007
směsný komunální odpad (t) 797,10
objemný odpad (t)
64,70
separovaný+nebezpečný (t) 88,20
zpětný odběr (elektro) (t)
odpad v obci celkem (t)
950,00
Příjmy (Kč)
Náklady (Kč)
Ztráta (Kč)

2008
735,90
120,92
118,99

2009
725,44
86,10
122,00

2010
2011
2012
2013
2014
750,00 749,03 706,49 803,02
608,88
170,00 324,65 298,60
73,71
101,14
120,00 118,50 122,29 116,08
318,02
12,48
11,60
15,64
933,54 1 040,00 1 192,18 1 138,98 1 008,45 1 040,52

975,81

2015
2016
602,59
608,91
131,07
98,03
230,19 302,544
14,606
23,343
978,46 1032,827

1 829 616 1 656 290 1 705 367 1 723 189 2 081 546 2 073 244 2 261 701 2 216 901 2 394 203 2 470 944
2 189 832 3 061 418 2 759 619 2 822 947 2 689 832 2 723 237 2 799 242 2 047 424 2 204 051 2 966 216
-360 216 -1 405 127 -1 054 252 -1 099 758 -608 286 -649 993 -537 541
169 477 190 152 -495 272

Za separovaný odpad (plast, sklo, papír,
Stávající poplatek na občana činí 492 Kč/rok.
Stávající
poplatek
na občana
činí 492 Kč/rok
železo) a zpětný odběr elektro něco málo
Likvidace
1t směsného
komunálního
odpadu
Likvidace
1t směsného
1.855 Kčnebo je okolo 0 Kč.
dostáváme,
obec
stojí 1.855
Kč. komunálního odpadu obec stojí
Likvidace 1t objemného odpadu obec stojí 1.566 Kč
Likvidace 1t objemného odpadu obec stojí
Za separovaný odpad (plast, sklo, papír, železo) a zpětný odběr elektro něco málo dostáváme,
1.566
nebo jeKč.
okolo 0 Kč.
Provozní
doba sběrného
sběrnéhodvora
dvora
Provozní doba
Letní období – 1. 4. až 31. 10.
10.
Út, Čt – od
od 7:00
7:00 do 12:00 hod.
hod
So
– od
od 14:00
8:00 do
do14:00
19:00hod
hod.
So
– od 8:00 do 14:00 hod.
Zimní období – 1. 11. až 31. 3.
Út, Čt období
– od 7:00
do 12:00
Zimní
– 1. 11.
až 31.hod
3.
So
– od 8:00 do 14:00 hod
Út, Čt – od 7:00 do 12:00 hod.
od 14:00 do 17:00 hod.
So
– od 8:00 do 14:00 hod.

od 14:00 do 19:00 hod

od 14:00 do 17:00 hod

OÚ - Boráková

OÚ - Boráková
Naučme se pořádně třídit, archiv obec
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
opětovně využít materiály a šetří přírodní
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie,
zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace
společenská odpovědnost nebo ochrana životjsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace
ního prostředí za něco moderního a líbivého,
zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti
s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních
ze zářivek) do přírody.
letech.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Kozlovice
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se
zajišťuje již 5 let kolektivní systém EKOLAMP,
lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice
který v České republice vytváří hustou síť sběrnepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská
ných míst, přispívá na provoz sběrného místa,
odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se
zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační
krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech
Kozlovice finanční prostředky, které bychom
i značně poškodila.
jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných
Osvícení šlechtici proto začali na svých
odpadů.
panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo
Ročně se prostřednictvím kolektivního
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejsystému EKOLAMP podaří recyklovat kolem
starším chráněným územím v Česku a zároveň
5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje
i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofín25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla zneský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na
čistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přepanství Buquoyů.
hrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlanašeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
šováním chráněných území, je potřeba dělat víc.
Mapu sběrných míst naleznete na www.
Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit
ekolamp.cz
energie, nejen z důvodu ekonomických, ale
Zdroj: Ekolamp
také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje.
OÚ - Boráková
V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje,
budovy dostaly zateplení, řada firemních
materiálů zůstává jen v elektronické
podobě, tiskneme jen to, co je opravdu
důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města
a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze
svých rozpočtů přispívají na zachování
linkových autobusů a vlaků, nahradily
veřejné osvětlení za úspornější světla,
podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou
úsporu. Zatímco netříděný odpad musí
obec předat specializované firmě, která
si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit,
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí
kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se
vyplácejí hned dvakrát- umožňují totiž Zdroj Ekolamp
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Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“
můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami,
můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. Více
o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.cz.
- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů
pomáhá také již více než 1300 hasičských
sborů po celé České republice.
- Města a obce podle zákona musejí nejméně
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá
elektrozařízení.

Se závěrem roku 2016 ukončil v České
republice systém zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý
rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem
delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý
z nás může díky němu zdarma odevzdat svá
vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím,
že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více
než 260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního
odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné
místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě
nových spotřebičů.

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek.
Sledujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na
velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče,
elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení
v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na
trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než
260 000 tun.

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

Zdroj: Elektrowin
OÚ - Boráková
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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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Naše farnost
Varhany – královský nástroj
Varhany (někdy označované za „královský
nástroj“) jsou největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj, respektive stroj užívaný
v hudbě (varhanní stroj). Varhany se řadí mezi
dechové vícehlasé nástroje. Tóny se v něm
tvoří v dřevěných nebo kovových píšťalách buď
chvěním vzduchových sloupců, nebo chvěním
kovových jazýčků (podle druhu píšťal). Stlačený
vzduch se do píšťal vhání obvykle měchem.
Moderní varhany mohou mít až sedm manuálů
(klaviatur), dvě pedálnice (klaviatury pro nohy),
desítky rejstříků a až desítky tisíc píšťal velikosti
od 11 mm do 20 m.
Nové varhany pro náš kostel, které se
vyrábějí u firmy Varfi s.r.o. se sídlem Brantice,
část Radim na Krnovsku, budou jedním z těch
malých nástrojů. Budou mít 2 manuály, 16
rejstříků a 986 píšťal. Přesto věřím, že budou
nástrojem, který bude sloužit nejen k liturgii,
ale i k případným koncertům, které bychom rádi
po jejich zprovoznění v kostele uskutečnili. Hod-

nota samotného díla je 2.850.000,- Kč, což není
nezanedbatelná částka a na počátku celého díla
jsme si jen stěží dokázali představit, že se podaří
dát tuto částku dohromady tak brzy. I když se
největší mírou na vybrání potřebných peněz
podíleli sami věřící při pravidelných sbírkách
v kostele, nemalými částkami na vybudování
tohoto nástroje přispěla také celá řada občanů,
kteří mezi pravidelné účastníky bohoslužeb
nepatří. Touto cestou bych proto rád poděkoval,
nejen jménem svým, ale i celé farnosti, všem
občanům a také obecnímu zastupitelstvu za
finanční pomoc při realizaci tohoto ohromného
díla. Velké díky!
Dá-li Pán, celé dílo by mělo být ukončeno
31. 5. 2017. V neděli 25. 6. 2017 na mši svaté
v 10:30 hodin by pak měl naše nové varhany
požehnat o. biskup František Lobkowicz. Na
tuto slavnostní bohoslužbu bych vás všechny
rád pozval již nyní.
Stanislav Kotlář, farář

Návrh nových varhan, firma Varfi s. r. o.
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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. 1-2017 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 2. 3. 2017
v 17:00 hodin v budově OÚ

- Letošní zima byla dost náročná na údržbu
komunikací – především na posypový materiál. Spotřebovali jsme ho cca 3x více než
normálně.
- Provedli jsme opravy v obecním bytě
a v dohledné době (dle počasí) budou dokončeny úpravy vstupu do smuteční obřadní síně.
- Probíhají předprojekční práce na rekonstrukci
sálu a přilehlých prostor na OÚ a byla vypracována studie venkovního výtahu na OÚ
(bezbariérový přístup).
4/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluveno: 1 člen – Mgr. Hana Ulčáková
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 7 občanů
obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- V době od 13. do 24. 3. 2017 bude vyložen
k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální
operát v k. ú. Kozlovice Obce Kozlovice. Celý
proces by měl být ukončen v dubnu (květnu)
tohoto roku.
- Výstavba přístavby školy pokračuje dle
harmonogramu – uvnitř probíhají práce na
obkladech, dlažbách, výmalba, instalace
svítidel, propojení se stávající budovou, …
Až počasí dovolí, bude provedeno zarovnání
terénu kolem přístavby, bude postaveno lešení
a započnou práce na fasádě.
- Byla podána žádost o dotaci do IROP - Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice (cca
7 mil. Kč) a dále byla podána žádost do SFŽP
na nákup malého nákladního elektromobilu.
- V plném proudu jsou přípravy na realizaci
chodníků na Horním konci.
- Byla provedena oprava podlah na zdravotním
středisku. Na otázku „proč zrovna v zimě“
musíme odpovědět, že v této době nemůžeme
provádět žádné práce venku, proto pracujeme
uvnitř. Dále musím sdělit, že oprava se dělala
především na základě žádosti lékařů a termín
byl stanoven po dohodě s nimi. Z technických
důvodů byla ordinace uzavřena poprvé po
min. 15 letech. Pokud jsme některým rodičům
způsobili problémy – omlouváme se.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor bude zasedat v posledním týdnu
čtvrtletí, nebylo přijato žádné usnesení.
2.2 Finanční výbor
Finanční výbor zasedal dne 3. 2. 2017 a měl na
programu dva body: analýzu návrhu rozpočtu
obce Kozlovice na rok 2017 a úpravu měsíčních
odměn neuvolněných zastupitelů obce Kozlovice
dle nařízení vlády č. 414/2016. Po pečlivém
projednání finanční výbor svými usneseními
doporučil schválit navrhovaný rozpočet a od
1. 4. 2017 zvýšit měsíční odměny neuvolněných
zastupitelů dle nařízení vlády.
5/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru na vědomí a souhlasí
s nimi.
Hlasování: 14: 0 : 0
3. Rozpočet obce na rok 2017 a plán práce
Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu
jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
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znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce
schvaluje závazné ukazatele – je předloženo
paragrafové znění. Po schválení rozpočtu bude
provedeno jeho rozpracování podle podrobné
rozpočtové skladby.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
desce i elektronické úřední desce, obdrželi ho
všichni členové zastupitelstva.
Při sestavování rozpočtu se vychází ze zkušeností z minulých let, rozpočtového výhledu a dále
rozpočet zohledňuje práce, které jsou v návrhu
uvedeny – plán práce.
- Rozpočet řeší především akci Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice, hospodaření
v lesích, výstavbu chodníků na horním konci,
nákup malého nákladního automobilu, nákup
elektromobilu, realizaci výtahu na OÚ, výkupy
pozemků, … Podrobněji uvedeno v návrhu
rozpočtu.
- Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce
a byl zaslán finančnímu výboru, který doporučuje jeho schválení.
- Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
- Na základě nových skutečností starosta navrhuje upravit příjmovou položku 4112 Neinvestiční dotace ze SR na částku 918.800 Kč.
Dále upravit výdajový paragraf 1032 Podpora
ostatních produkčních činností LH na částku
1.500.000 Kč – bude záležet na vývoji „kůrovcové kalamity“.
6/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet Obce Kozlovice na rok 2017 ve
výši 76.206.800 Kč – viz příloha zápisu. Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření
minulých let.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje radu
obce schvalováním rozpočtových opatření do
výše 700 tis. Kč v jednotlivém případě (u jednotlivé položky nebo paragrafu).
Hlasování: 14 : 0 : 0

do 6 hodin. Tuto dobu může obec v konkrétních
případech upravit.
Citace zákona § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do
6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti
nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou.“
V návrhu vyhlášky jsou uvedeny tradiční akce,
které se v obci více méně pravidelně (každoročně) opakují. V návrhu vyhlášky byla u akcí
posunuta doba nočního klidu na 02:00 hod.
Někteří zastupitelé navrhli dobu nočního klidu
při akcích posunout až na 3. hodinu ranní,
starosta nechal o tomto protinávrhu hlasovat.
Protinávrh nebyl přijat – hlasování: 6 : 8 : 0. Na
návrh zastupitelů byly doplněny některé akce.
7/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku Obce Kozlovice
č. 1/2017, o nočním klidu.
Hlasování: 14 : 0 : 0
5. Pozemky
5.1 Koupě a dar pozemku – COOP Beskydy
Přibližně před rokem projevilo zastupitelstvo
zájem o pozemek před a za nákupním střediskem
COOP Beskydy.
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku
č. 2904-30/2016 byly nově vyměřeny pozemky
a to: parc. č. 4216 – ostatní plocha, zeleň
o výměře 638 m2, parc. č. 4217 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 491 m2 a parc. č. st.
356/1 – zastavěná plocha o výměře 1075 m2.
COOP Beskydy nám pozemky nabídlo ke koupi
a k darování. Pozemek parc. č. 4216 má obec
možnost odkoupit za částku 76.560 Kč a pozemek parc. č. 4217 má obec možnost přijmout
darem se zřízením služebnosti stezky a cesty.
8/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje koupi
pozemku parc. č. 4216 – ostatní plocha, zeleň
o výměře 638 m2, k. ú. Kozlovice, nově vzniklého
z pozemku parc. č. st. 356/1, který byl odměřen GP č. 2904-30/2016 od COOP Beskydy,
spotřebního družstva, Tovární 283/13, 737 01
Český Těšín za kupní cenu 76.560 Kč. Zastu-

4. Obecně závazná vyhláška o rušení nočního klidu
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh
vyhlášky o rušení nočního klidu. Ze zákona je
vymezena doba nočního klidu v době od 22 hodin
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(25 m 2), 750/7 (80 m 2), 750/8 (159 m 2),
750/10 (261 m2), 750/11 (72 m2), 760/2 (175
m2), vše k. ú. Kozlovice. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Hlasování: 14 : 0 : 0

pitelstvo obce schvaluje předloženou kupní
smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0
9/2017 – Zastupitelstvo obce přijímá dar
- pozemek parc. č. 4217 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 491 m2, k. ú.
Kozlovice, nově vzniklého z pozemku parc.
č. st. 356/1, který byl odměřen GP č. 290430/2016 od COOP Beskydy, spotřebního
družstva, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
darovací smlouvu se zřízením služebnosti
stezky a cesty a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14: 0 : 0

5.3 Majetkoprávní vypořádání – Povodí Odry
s. p.
Povodí Odry státní podnik žádá obec o darování
nebo prodej části pozemku o výměře 1m2, který
leží pod stavbou limnigrafické stanice, který je
ve vlastnictví obce. Pozemek parc. č. st. 1401,
k. ú. Kozlovice byl nově vyměřen z pozemku
parc. č. 4114/1 geometrickým plánem č. 292596/2016.
11/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. st. 1401
o výměře 1 m2, k. ú. Kozlovice, nově vzniklého z pozemku parc. č. 4114/1, který byl
vyměřen GP č. 2925-96/2016 Povodí Odry, s.
p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava. Cena
bude stanovena znaleckým posudkem, který
zajistí Povodí Odry, s. p.
Hlasování: 14 : 0 : 0

5.2 Směna pozemků – pan S.
Na minulém zasedání ZO byl schválen záměr
směny obecních pozemků parc. č. 4101/10
a 4101/12 za pozemky pana S. - parc. č. 725/9,
725/10, 725/11, 725/12, 750/3, 750/6, 750/7,
750/8, 750/10, 750/11, 760/2, vše k. ú. Kozlovice, vyměřených GP č. 2823-36/2015. Záměr
směny byl vyvěšen na úřední desce. Z GP
vyplývá, že výměra pozemků, které obec nově
směnou obdrží (celkem výměra 1762 m2) je
větší než pozemky, které smění (celkem výměra
1673 m2).
10/2017 – Zastupitelstvo obce schvaluje
směnu pozemků a předloženou směnnou
smlouvu. Předmětem směny ze strany obce
je dle GP č. 2823-39/2015 ze dne 9. 8. 2016
parc. č. 4101/10 (1385 m2) a parc. č. 4101/12
(288 m2). Celková výměra pozemků směnovaných ze strany obce činí 1673 m2. Předmětem
směny ze strany pana S. je parc. č. 725/9
(96 m2), 725/10 (120 m2), 725/11 (312 m2),
725/12 (276 m2), 750/3 (186 m2), 750/6
Funkce
člen zastupitelstva
člen komise / výboru
předseda komise / výboru
člen rady

6. Různé
6.1 Odměňování neuvolněných zastupitelů
Na základě nařízení vlády č. 414/2016 Sb. je
možné upravit odměny neuvolněným zastupitelům.
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu
Obce Kozlovice schválit s účinností od 1. 4.
2017 zvýšení měsíčních odměn neuvolněných
zastupitelů obce.
12/2017 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
schvaluje s účinností od 1. 4. 2017 zvýšení
měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů
Obce Kozlovice v návaznosti na nařízení vlády
č. 414/2016 Sb., takto:

Pevná složka
odměny (Kč)
443
1.242
1.441
1.829

Příplatek podle
Odměna
počtu obyvatel (Kč) celkem (Kč)
288
731
288
1.530
288
1.729
288
2.117
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Při souběhu funkcí se celkové odměny pro
jednotlivé kategorie sčítají.
Hlasování: 14 : 0 : 0

6.3 Komplexní pozemkové úpravy
V průběhu let se pozemky mezi vlastníky prodávají, pronajímají, dělí nebo dědí a v důsledku
takového dlouhodobého užívání se může stát,
že pozemky nejsou vhodně uspořádané, nejsou
jasné hranice mezi nimi a k některým pozemkům
může také chybět přístupová cesta nebo na sebe
pozemky jednoho majitele nenavazují a jsou
rozdělené na menší vzdálené plochy.
Proto existují pozemkové úpravy jako komplexní
proces, během kterého se ve veřejném zájmu
upravuje uspořádání pozemků různých vlastníků
tak, aby se utvořily vhodné podmínky pro hospodaření vlastníků půdy. Pozemkové úpravy by ale
měly směřovat také k zajištění lepších podmínek
pro ochranu životního prostředí, zemědělského
půdního fondu nebo pro zlepšení ekologické
stability krajiny.
Pozemkové úpravy provádí Státní pozemkový
úřad, financuje je stát a v rámci jejich provádění
můžou být financovány i některé stavby – např.
komunikace, rybníky, mokřady, …
Starosta seznámil zastupitele s jednáním, které
proběhlo na Pozemkovém úřadě ve Frýdku –
Místku. Starosta dále informoval zastupitele, že
podal žádost o provedení komplexních pozemkových úprav katastru obce Kozlovice. Podrobné
informace o této problematice podá formou
prezentace na požádání Pozemkový úřad.
14/2017 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty o problematice komplexních pozemkových úprav na vědomí a schvaluje podání
žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav v katastru Obce Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0

6.2 Územní plán obce
V září loňského roku zastupitelstvo schválilo
zprávu o uplatňování Územního plánu Kozlovice, kterou nám na základě § 55 Stavebního
zákona předložil (vypracoval) Magistrát města
Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje.
Následně jsme Magistrátu města Frýdku-Místku
postoupili všechny podané návrhy na pořízení
změny územního plánu od majitelů pozemků.
Magistrát provedl posouzení návrhů na pořízení změny územního plánu Kozlovice. Tuto
zprávu jste obdrželi v podkladech. Ze zprávy
jednoznačně vyplývá, že pořízení změny ÚP je
v podstatě nereálné, protože ve stávajícím ÚP
je vymezeno dostatečné množství zastavitelných
ploch (45,87 ha, z čehož je využito 4,31 ha, což je
9 %). Další zastavitelné plochy je možné vymezit
jen na základě prokázání nemožnosti využít již
vymezené zastavitelné plochy.
Proběhla se diskuze o tom, zda neurčit přesně
rok, kdy se bude znovu územní plán měnit.
Z diskuze vyplynulo, že rok nelze nyní určit, vše
závisí na reálné zastavěnosti.
K tomuto bodu se přihlásil pan N. a opět požadoval projednání problému s pozemky u jeho
domu, který již několikrát předložil (trasa MK,
plot pana J., hranice pozemků). Zastupitelé
obdrželi jeho dopis. Tuto problematiku zastupitelé probírali již dvakrát. Začala diskuze, ze
které vyplynulo, že o problému bylo rozhodnuto
stavebním úřadem Magistrátu města Frýdku-Místku i nadřízeným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se závěrem, že stavba plotu
je v pořádku. Po dokončení digitalizace bude
provedeno zaměření a porovnání se skutečným
stavem a následně bude provedeno vypořádání
(pokud bude potřeba).
13/2017 – Zastupitelstvo obce prozatím
neschvaluje zahájení prací na změně územního plánu Obce Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0

6.4 Chodníky v obci
V současné době má obec vybudované chodníky v centru obce a v letošním roce přibudou
chodníky na horním konci. Prozatím jsme se
drželi teorie, že kde jsou „malé strany“ chodníky
budovat nebudeme. Praxe je bohužel taková, že
lidé v mnoha případech chodí po „hlavní cestě“
a „malé strany“ nevyužívají. Automobilová
doprava se natolik rozrostla, že je chůze po
hlavní cestě velice nebezpečná. I po místních
komunikacích jezdí podstatně větší množství
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aut než v minulosti. Starosta proto navrhnul
zastupitelům zvážení možnosti výstavby dalších
chodníků a požádal o (návrhy) vytipování úseků,
kde by chodníky měly být.
Z diskuze vyplynulo, že ve výstavbě chodníků by
se mělo pokračovat. Jako nejnutnější se jeví úsek
od OÚ k odbočce na Lhotku (Lípa), od cukrárny
po večerku Sámoška a od autobusové zastávky
Pila směrem do Dvora. Bude prověřeno, zda je
výstavba v těchto úsecích reálná.

Dále starosta seznámil zastupitele s tím, že
v obci bude nainstalováno několik dopravních
zrcadel při výjezdech na hlavní cestu (po schválení Magistrátem – odborem dopravy), dále by
chtěl zajistit červený asfalt na místech, kde děti
přecházejí ke škole.
Paní Nevludová navrhla reflexní označení části
obrubníků na chodníku před autobusovou
zastávkou „Střed“ u kostela (strana Fojtství).
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Zápisy ze zasedání rady obce
Zápis č. 18-2016 ze zasedání
Rady Obce Kozlovice ze dne 13. 12. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Výběrové řízení – malotraktor
2. MF Souznění a vánoční jarmark
3. Dodatečné schválení odměny vedoucímu
dětského kolektivu
4. Rozpočtové opatření č. 7

4. Bezpečnost provozu – zrcadla, značka obec
na Kolbeřáku
5. Roční zpráva o postupu realizace akce Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice
6. Přidělení obecního bytu v domě č. p. 350
7. Zpráva o provedené kontrole příspěvkové
organizace (škola)
8. Digitalizace KN a oprava katastrálního
operátu – pozemky
9. Místnost pro správce SRC (vrátnice)
10. Smlouva na systém GIS

Zápis č. 19-2016 ze zasedání
Rady Obce Kozlovice ze dne 22. 12. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Ceny reklamních předmětů
3. Nájemní smlouvy – hrobová místa 2016
4. Nájemní smlouvy – nebytové prostory
5. Žádost o dotaci z IROP - Modernizace
odborných učeben ZŠ Kozlovice
6. Smlouva budoucí na stavbu – K. M. přípojka
NNK (ČEZ)
7. Elektromobil – dotace
8. Dětský karneval
9. Výpověď z obecního bytu – dům č. p. 350
10. Nákup příslušenství pro zimní údržbu

Zápis č. 2-2017 ze zasedání
Rady Obce Kozlovice ze dne 23. 1. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven:Libor Král
1. Výběrové řízení – „Chodníky Kozlovice
Horní konec – II. etapa“
2. IROP - Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice
Zápis č. 3-2017 ze zasedání
Rady Obce Kozlovice ze dne 15. 2. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili 4 členové rady
Omluven: Ing. Jiří Tkáč
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouva na vypracování žádosti o dotaci
a VŘ na elektromobil
3. Chodníky horní konec – smlouva na výkon
AD, TDS a BOZP
4. Výpověď z nájmu nebytových prostorů č. p.
370 – vinotéka
5. Smlouva o právu provést stavbu - Rekonstrukce mostu ev. č. 4862-1, Měrkovice
6. Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti
7. Smlouva o možnosti provést stavbu – splašková kanalizace T.

Zápis č. 1-2017 ze zasedání
Rady Obce Kozlovice ze dne 16. 1. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Projednávání bodu 2 a 3 se zúčastnila
ředitelka školy Mgr. Ulčáková
Projednávání bodu 3 se zúčastnil
předseda FV p. Eliáš
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Škola – fasáda, okna, služební automobil
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 – plán
práce, rozpočtový výhled
24
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Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola
•

•

•

•

•

Začátkem prosince absolvovala skupina
vybraných žáků šestého a sedmého ročníku interaktivní vzdělávací hru „Strom
života“. Program byl realizován za odborné
a finanční podpory společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
Jejím prostřednictvím získali žáci zábavnou
formou znalosti o významu vody pro člověka
a přírodu.
Druhý prosincový den všichni žáci školy
celé dopoledne tvořili a dokončovali výrobky
k výzdobě školy a k prodeji na Vánočním
jarmarku, který se uskutečnil následující
týden 13. 12. 2016. Kromě mnoha krásných výrobků žáků byly pro návštěvníky
jarmarku připraveny výtvarné dílny, ve
kterých si mohli zájemci vyrobit vánoční
ozdoby z papírových ruliček, vyzkoušet
pískování nebo nazdobit perníčky ve školní
kuchyňce. K dokonalé vánoční atmosféře
přispěly koledy v podání školního pěveckého
sboru a možnost „vánočního“ občerstvení ve
školní jídelně.
Poslední školní den před Vánocemi jsme si
zpříjemnili třídními besídkami a projektem
„Kdo si hraje, nezlobí!“, v rámci kterého
si deváťáci se svými mladšími spolužáky
zahráli různé deskové hry.
5. ledna proběhla v naší škole akce “ Bezpečnost především“, kterou organizuje
Městská policie Frýdek-Místek v rámci své
preventivní činnosti. Jednalo se o besedy pro
žáky 1. – 5. ročníku, ve kterých si připomněli
základní pravidla provozu na pozemních
komunikacích, a ti starší také hrozby, které
se jich mohou dotýkat v tomto věkovém
období – šikana, kyberšikana, nebezpečí
internetu. Žáci se také seznámili s náplní
práce městské policie.
Koncem ledna jsme pro žáky 8. a 9. tříd
připravili netradiční návštěvu Dolní oblasti

•

•

•
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Vítkovice – měli možnost si vyzkoušet běžkařskou trať oblíbeného závodu City Cross
Sprint.
Před jarními prázdninami si žáci deváté třídy
připravili pro své mladší spolužáky z 1. – 4.
třídy maškarní karneval. Všechny děti měly
připraveny zajímavé a nápadité masky
a deváťáci, převlečení za různé pohádkové
postavičky, si pro ně připravili spoustu her
a aktivit, které po zásluze odměňovali sladkostmi. Na konci svého programu vyhlásili
soutěž o nejhezčí masky a samozřejmě si
s mladšími kamarády zatancovali.
10. ledna se družstvo žáků naší školy ve
složení Adéla Krpcová, Karolína Šáchová,
Monika Žáčková a Marika Tabachová
(všechny z 8. A) a Tomáš Ulčák (7. A) zúčastnilo natáčení soutěže České televize „U6 –
úžasný svět vědy“, kterou můžete pravidelně
sledovat na programu ČT – Déčko. Tato
soutěž se natáčí v interaktivní expozici U6
v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě. Soutěž
je zaměřena na přírodní vědy a jejich využití
v reálném životě. Naši žáci museli v soutěži
prokázat nejen své vědomosti a znalosti, ale
také zručnost, sportovní zdatnost a odvahu.
V napínavém souboji zvítězili a do Kozlovic
dovezli vítězství a potvrzení, že právem patří
do „Ligy výjimečných mozků“. Dařilo se jim
také v závěrečném kole „Hledání pokladů“
a ze soutěže si přivezli pěkné věcné ceny.
Pokud jste jejich klání ještě neviděli, najdete
je na internetu: http://decko.ceskatelevize.
cz/u6-uzasny-svet-vedy/17-dil.
I v letošním školním roce proběhla v naší
škole soutěž ve sběru kaštanů pro lesní zvěř.
Této aktivity se ve větší míře účastní hlavně
děti z prvního stupně, ale ani starší sběrači
nejsou výjimkou. Nasbírané kaštany si
odebírají myslivci, kteří je předkládají zvěři
pod krmelce v zimním období. Vyhodnocení
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letošního sběru proběhlo 22. 2. ve školní
jídelně, kde byli všichni sběrači kozlovickými
myslivci odměněni. Ti, kteří nasbírali nejvíce, si odnesli hodnotné ceny, ale sladkou
odměnu, či drobnost dostali všichni, kdo
se sběru zúčastnili. Pořadí nejpilnějších
sběračů: Nikol Škrobalová (6.B) 410 kg,
Denisa Krkošková (3. B) 249 kg, Marek
Zeman (5.A) 134 kg, Veronika Zemanová
(4. A) 134 kg, Marek Škrobal (3. B) 126 kg.
• V druhém pololetí školního roku navštíví
všechny třídy školy vzdělávací programy
a expozice ve Světě techniky v Ostravě - Dolní
Vítkovice. Na vstupné částkou 100 Kč na žáka
přispívá Rada rodičů, která vyjednala pro
naše žáky i 20% slevu z běžného vstupného.
• V týdnu na přelomu února a března proběhl
lyžařský výcvikový kurz žáků 7. a 8. ročníku
(Vloni se LV neuskutečnil - nebyl sníh.) Již
podruhé byl realizován v lyžařském areálu
Rališka, který nabízí výborné podmínky
pro začínající lyžaře i ty pokročilé. Během
pěti dnů si žáci prvního a druhého družstva
zdokonalili lyžařský styl v různých sněhových podmínkách a žáci ze třetího družstva
se postupně propracovali od přešlapování
na cvičné louce po sjezd na velké sjezdovce.
Letos poprvé jsme byli ubytovaní v rekreačním středisku Rališka – Pekárny, které nám
poskytlo příjemné ubytování, výbornou
kuchyni a prostor pro večerní program.
• V hodinách tělesné výchovy a v rámci školní
družiny si mohli díky mrazivému lednovému
počasí žáci konečně po několika letech
zabruslit na ledu kozlovických rybníků.
Soutěže:
• V okresním kole soutěže „SAPERE – vědět,
jak žít“ získalo družstvo žáků 9. A ve složení
Nikola Kubečková, Jakub Lepík a Tomáš
Blažek 1. místo.
• V okresním kole celostátní soutěže Finanční
gramotnost obsadilo družstvo žáků 2. stupně
ve složení: Karolína Šáchová (8.A), Barbora
Raganová (7.A), Nikola Kubečková (9.A)
1. místo. Družstvo žáků 1. stupně ve složení:
Petra Žáčková (5. B), David Váňa (5. A), Michal
Tkáč (5. A) získalo ve své kategorii 2. místo.

•

V okresním kole soutěže Tuta Via Vitae
se umístilo družstvo žáků 9. A ve složení:
Jitka Němcová, Jakub Lepík a Jan Štefek
na 1. místě.
• V soutěži, kterou pořádal Knižní veletrh
v Ostravě, s názvem „O nejhezčí básničku
- na téma Zdál se mi sen“, se umístila naše
žákyně 4. A třídy Veronika Zemanová v kategorii 1. – 5. třída na 1. místě.
• V okresním kole olympiády z českého jazyka
se umístila Veronika Pustková (9.A) na
pěkném 5. místě.
• V matematické olympiádě kategorie Z9
postoupili do okresního kola nejlepší řešitelé kola školního: Jakub Lepík, Kristýna
Mazurová, Filip Krpec a Veronika Pustková.
Poslední dva jmenovaní byli úspěšnými
řešiteli okresního kola a oba postupují do
krajského kola soutěže.
• V obvodním kole recitační soutěže se nejlépe
umístil Damián Pindel (1. A), který získal ve
své kategorii krásné 3. místo.
• V krajském kole ve stolním tenise obsadilo
družstvo našich žáků z 9. A ve složení Filip
Krpec, Martin Tofel a Ondřej Chýlek v těžké
konkurenci nejlepších týmu Moravskoslezského kraje 5. místo.
• V okrskovém kole florbalového turnaje ukázali Šimon Gasman, Tadeáš Gasman, Radek
Kohut, Jakub Vyviál, Filip Tabach a Martin
Krpec - žáci šestých tříd, že florbal hrát umí,
a obsadili výborné 2. místo.
Školní kola:
• matematická olympiáda – úspěšní řešitelé
jsou: Z6 – Nikol Škrobalová, Radek Kohut,
Karolína Prokopová, Anna Šmiřáková,
Vojtěch Sobek a Šimon Krpec, Z7 – Markéta
Mazurová, Z8 - Adéla Krpcová, Amálie
Kozubíková, Karolína Šáchová, Natálie
Stonavská a Monika Žáčková,
• fyzikální olympiáda kategorie E a F –
úspěšní řešitelé jsou Adéla Krpcová (8.A),
Jakub Lepík (9.A), Filip Krpec (9.A) a Nikola
Kubečková (9. A),
• matematická soutěž Pythagoriáda – úspěšní
řešitelé v jednotlivých kategoriích jsou:
5. roč. Tereza Krčová a Michal Tkáč, 6. roč.
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•

•

•

Karolína Prokopová, 8. roč. Karolína
Šáchová,
soutěž v mluveném projevu „Mladý
Demosthénes“, do které si žáci sami připravují projevy na libovolné pro ně zajímavé
téma – pořadí je následující: I. kategorie
(6. - 7. ročník) : 1. místo Vojtěch Sobek,
2. místo Natálie Křenková, 3. místo Radek
Kohut a Matěj Sobek, II. kategorie (8. – 9.
ročník): 1. místo Adéla Krpcová, 2. místo
Filip Krpec, Michaela Veličková, 3. místo
Ester Pustková,
recitační soutěž I. stupně - nejlepšími
malými recitátory jsou: v kategorii 1. tříd: 1.
místo Veronika Synková a Damián Pindel,
2. místo Eliška Tkáčová a 3. místo Denisa
Skotáková, v kategorii 2. – 3. tříd: 1. místo
Vendula Sobková a Barbora Krčová, 2. místo
Matěj Dudek, 3. místo Barbora Anna Filipová, Amálie Velká a Daniel Hugo Klus,
v kategorii 4. a 5. tříd: 1. místo Veronika
Zemanová, 2. místo Galina Strakošová,
3. místo Barbora Štěrbová a Marek Zeman,
recitační soutěž II. stupně – nejlepšími recitátory jsou: v kategorii 6. – 7. ročník: 1. místo

•

•

Natálie Křenková (6.A), 2. místo Anežka
Lepíková (6. B), 3. místo Šimon Krpec
(6.A), v kategorii 8. – 9. ročník: 1. místo
Amálie Kozubíková (8.A), 2. místo Adéla
Krpcová (8. A), 3. místo Nikol Peterková
(9.A) a Michaela Veličková (8.A),
pěvecká soutěž „Loutnička“ – nejlepší zpěváci školy jsou: I. kategorie (1. – 3. třída):
1. místo Amálka Velká (2.A), 2. místo Ema
Tabachová (3.B), 3. místo Adéla Najdeková
(1.A), II. kategorie (4. – 5. tř.): 1. místo
Hynek Pindel (4.B), 2. místo Matěj Velký
(4.B), Barbora Témová (5.A), 3. místo
Alžběta Závodná (5. B), IV. kategorie (6. –
7. tř.): 1. místo Markéta Němcová (7.A),
2. místo Rozalie Bartošová (6.A), 3. místo
Natálie Křenková (6. A), IV. kategorie (8. –
9. tř.): 1. místo Natálie Stonavská (8.A),
2. místo Filip Krpec (9. A), 3. místo Michaela
Veličková (8.A) a Marie Kurečková (8.A).
Ve škole vždy ve středu ráno od 7.00 hod.
do 7.45 hod. stále sbíráme papír. Další
aktuální informace o dění ve škole získáte na
www.skola.kozlovice.cz.

Bezpečnost především

Strom života

U6- úžasný svět techniky

Vánoční jarmark, archiv škola
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UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM ŽÁKŮ – DŮLEŽITÉ!
školy a dohlédnout na jeho přípravu do školy.
Jsou povinni pravidelně nahlížet do ŽK.)
Každý zákonný zástupce a každý žák dostal
na začátku školního roku přístupové údaje do
systému. Upozorňuji, že nejsou stejné. Pokud učitel
napíše zprávu přímo zákonnému zástupci žáka,
tato zpráva se při otevření systému přístupovými
údaji žáka nezobrazí. Zákonný zástupce musí pro
vstup do systému Bakaláři používat své přístupové
údaje, které by jeho dítě (žák naší školy) neměl znát.

Naše škola používá program pro školní
administrativu BAKALÁŘI. Pomocí tohoto
programu se usnadňuje komunikace se zákonnými zástupci žáků, s jednotlivými žáky či
třídami, mezi pedagogickými pracovníky školy.
V programu najde každý uživatel aktuální
rozvrh, rozpis suplování, plán akcí,… a samozřejmě klasifikaci žáků. Systém mimo jiné také
umožňuje vedení školy, výchovnému poradci
a třídnímu učiteli sledovat, jak často zákonný
zástupce nahlíží do systému - viz Školní řád,
část III., odst. 15. a 16. (Zákonní zástupci mají
povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do

Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Mateřská škola

Interaktivní divadlo

Karneval, foto Bc. Hana Juchelková

Na začátku roku 2017 jsme s dětmi navštívili
loutkové divadlo v Ostravě. Nutno podotknout,
že děti byly nadšené již ze samotné jízdy autobusem. Shlédli jsme krásnou muzikálovou pohádku
„Kocourek Modroočko“, která vypráví o roztomilém
koťátku. Jakmile opustí svůj mateřský pelíšek, začne
zvědavě a někdy trošku nemotorně osahávat svět
a hledat v něm své místo. Seznámí se se zkušenější
Zelenoočkou, přátelským, ale poněkud sebestředným Zrzundou, protřelým a trochu nebezpečným
Natrhouškem. Postupně vyroste v dospělého
kočičího mládence, zamiluje se a stane se šťastným
tatínkem. Příběhy kocourka Modroočka prožíváme

v MŠ stále, jelikož v mnoha rodinách patří kočky
mezi oblíbené domácí mazlíčky. Jednotlivé příhody
si připomínáme předčítáním z knižní předlohy
a poslechem nazpívaných písní Marka Ebena. Díky
tomu děti mohou více chápat kočičí svět.
V tomto období jsme si užili plno zábavy při
karnevalovém veselí. Děti si zasoutěžily, předvedly
své krásné masky a v neposlední řadě si každý z nich
odnesl dáreček ze společné tomboly.
Dále pak k nám zavítalo i divadélko s interaktivní
pohádkou o zdravé stravě a životním stylu.
Velkým zpestřením pro nás byla návštěva
místního dobrovolného i firemního hasiče Radka
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Juchelky. Děti tak měly příležitost si prohlédnout
a vyzkoušet hasičskou výzbroj a dozvědět se více
o tomto povolání.
Již tradičně jsme ve spolupráci se ski areálem
Bílá zorganizovali pro děti lyžařský výcvik, kde
se hravou formou pod vedením kvalifikovaných
instruktorů učily základům lyžování. V závěrečný
den se uskutečnily závody, při kterých své děti
podpořili i rodiče.
V následujících měsících nás čeká celá řada dalších akcí a aktivit, na něž se všichni těšíme.
Mgr. Ivona Blablová

Návštěva hasiče, foto Bc. Hana Juchelková

Sloupek (nejen) o životě
až postavíme dům, až nebudeme muset pracovat.
Potom budeme moci láskyplně pečovat o sebe
a okolní svět. Potom rozvineme všechny své
talenty a uděláme něco pro sebe a pro druhé, ale
teď se ještě dodíváme na tento seriál a projdeme
zprávy na internetu.
Psychoterapeut Irvin D. Yallom (mimochodem napsal několik velmi čtivých knih) kladl
v psychoterapii otázku: „Co byste si přál mít
napsáno na svém náhrobku?”, aby si uvědomili,
jaký chtějí dát svému životu smysl.
Žít tak, jako bychom tu měli být navěky,
je tragické plýtvání. Jen o vlásek uniknout
smrti je tím nejlepším budíčkem. Všichni tu
možnost nemáme. Nezbývá nám, než vědomě
věnovat pozornost smrti, abychom ocenili život
a dobře s ním naložili. Jestli se chystáte někomu
pomoci nebo sdělit něco důležitého, třeba „Jsi
jedinečný, s nikým jiným mi není tak dobře“
nebo „Vážím si toho, co jsi pro mě udělal“ nebo
„Vím, že jsi mi lhal, ranilo mě to.“, neodkládejte
to. Jestli chcete vysázet alej podél cesty, jít pěšky
do Compostely, naučit se hrát na klavír, nebo
„jen“ být se svými dětmi a rodiči, tak to udělejte.
Udělejte to teď.

Jednou z těch věcí, které „jsem prošvihla“
v dětství byla hra na hudební nástroj. Rodiče
mi řekli, že nemám hudební sluch. Měli s čím
srovnávat, sestra zpívala ve sboru a vystupovala
v zahraničí. Tak jsem nechodila do lidušky,
nenaučila jsem se noty a svět hudby se pro mě
zredukoval jen na tu pasivní část – na poslech.
Když mi dcera v pěti letech řekla, že by chtěla
hrát na klavír, přihlásila jsem ji nadšeně na
hodiny klavíru k Lence Lepíkové. A sebe taky.
Na prahu čtyřicítky jsem začala chodit společně
s dětmi do místní základky, učím se noty, ovčáky
čtveráky a baví mě to. Funguje to i jako motivace
pro dceru, která chce cvičit přesně v tu chvíli,
kdy si sednu ke klavíru. Tedy fungovalo to až do
nedávna. Před pár dny mě pochválila, ať dál hraju
a dodala: „Mami, já nemusím tolik cvičit, ale ty jo,
protože dřív umřeš, tak aby ses to stihla naučit“.
Vlastně má pravdu, tedy doufám, že má pravdu.
Jediné, co víme jistě, že náš život skončí
(alespoň v této podobě, v tomto těle). A snadno
propadáme iluzi, že smrt přijde někdy ve vzdálené budoucnosti. Odkládáme to, co je podstatné,
a mrháme časem na činnosti, které málo prospívají ostatním i nám samým. Odkládáme život.
Doufáme, že na poznávání sebe sama budeme
mít čas, až vyrostou děti, až vyděláme dost peněz,

Tereza Odstrčilová
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Kulturní a sportovní život obce
KISS MISE a koncert kappely CITRON na koupališti
rebelů“, ale také své nestárnoucí hity. Velkolepý
koncert nabídne novou atraktivní scénu plnou
světelných efektů a video animací. Předkapelou
bude od 20 hodin skupina Bastard, která
s Citrony jezdila na společné turné. Po koncertě
to rozjedou Horkýže slíže revival. Brány areálu
se otevřou v 19:00. Vstupenky za 250,- jsou již
v prodeji!
Na obě uvedené akce vás srdečně zveme
a věříme, že si to společně s námi užijete!

Druhý víkend v červnu proběhnou v areálu
Restaurace Na Koupališti dvě hudební akce,
které nabídnou program pro všechny věkové
kategorie.
V pátek, 9. 6. 2017, to zahájí open air párty
rádia KISS Morava v Kozlovicích. Návštěvníci
se mohou těšit na aktuální taneční hudbu,
atraktivní soutěže, a především na moderátory
a dj´s rádia Kiss Morava. Začínáme ve 20:00!
V sobotu, 10. 6. 2017 si přijdou na své
fanoušci českého heavy-metalu. Legendární
kapela CITRON s Láďou Křížkem a Tanjou
vám představí písně z nového alba „Rebelie

Petra Krpcová

Záření nepříznivé zdraví
která se koná ve čtvrtek 20. 4. 2017 v 17.15 hod.
v sále Obecního úřadu v Kozlovicích. Bližší
o přednášejícím se dovíte na přiloženém letáku.
Danuše Holubová, Jóga Kozlovice

Zajímá vás, jak záření ovlivňuje vaše zdraví
a váš organizmus? Zveme všechny zájemce o tuto
problematiku na zajímavou přednášku s předním psychotronikem Ing. Josefem Schrötterem,

Záření nepříznivé zdraví

Ing. Josef Schrötter – psychotronik
Když začneme mít zdravotní problémy, tak velmi často hledáme příčiny všude
možně, ale jen málokdo ví, že zhoršení zdravotního stavu může být zaviněno
„neviditelným nepřítelem“ – zářením patogenní zóny. Tato záření jsou nepříznivá
zdraví a bohužel svět medicíny se tímto nezabývá. Záření jsou různého druhu.
O těchto zářeních, jak ovlivňují náš organismus a jak se jim vyhnout, bude hovořit
Ing. Josef Schrötter.
Ing. Josef Schrötter patří mezi naše přední psychotroniky a dlouhodobě
spolupracuje s měsíčníkem REGENERACE a týdeníkem SPIRIT.
Prakticky většinu svého života zasvětil práci na železnici kromě sedmiletého
období, které strávil v bance (1993–2000). Vyučil se elektromechanikem sdělovacích
a zabezpečovacích zařízení, poté pracoval na Střední dráze v Olomouci. Dálkově
vystudoval střední průmyslovou školu – obor sdělovací a zabezpečovací techniky
v dopravě, Vysokou školu dopravní v Žilině a Bankovní institut – Vysoká škola. Také
působil na Federálním ministerstvu dopravy, na Ústředním ředitelství ČSD a na
generálním ředitelství Českých drah. V posledních letech byl zaměstnancem AŽD
Praha (Automatizace železniční dopravy). Léčitelství, psychotronika, ale i malování a historie jsou jeho celoživotními
koníčky. V roce 2009 mu Český klub skeptiků Sisyfos udělil stříbrný bludný balvan za rozvíjení a propagaci psychotroniky
a za osobitou léčitelskou aktivitu. V nakladatelství Eminent vyšly jeho knihy „Cesty do třetího rozměru s léčivými obrázky“,
„Studánka zdraví a léčivé 3D mandaly“, „SU – JOK zdraví na ruce“ a „Ozdravení těla i ducha“. Také píše populárně naučné
knihy o železnici. V roce 1993 byl členem české delegace na VIII. Kongresu pro výzkum psychotroniky, který se konal ve
městě Miliwaukee v USA. Vystoupil zde s přednáškou „Vliv GPZ na bezpečnost dopravy“. Byl hostem řady televizních
a rozhlasových pořadů o alternativní medicíně. Bydlí v malé obci u Kladna.
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DFS Valášek u Kozlovic – v roce 2017
oslaví již 35. výročí svého vzniku
Střídání ročních období, letních prázdnin
se školním rokem, či předvelikonoční/ letní/
předvánoční sezóny vystoupení bude pro
soubor v letošním roce specifické vzhledem
k významným událostem, které Valášek čekají.
V lednu se vedení souboru sešlo a naplánovalo
harmonogram příprav.
Během března a počátkem dubna se budeme
scházet a trénovat především na vokálních
zkouškách, mj. také z důvodu účasti řady dětí
v tradiční soutěži dětských zpěváků lidových
písní Zpěváček 2017. O Velikonocích – na Bílou
sobotu – si milovníci kozlovického folkloru
mohou po delší době poslechnout dívčí cimbálovou muziku Valášek při posezení u cimbálu
v Restauraci Tempo ve Vlčovicích dne 15. 4.
2017. Dále nás čeká celosouborové soustředění
před koncem dubna k dopilování všech plánovaných programů. Přípravy vyvrcholí dne 10.
6. 2017, kdy v sále OÚ Kozlovice proběhne od

18:00hod Výroční koncert k 35. výročí založení.
Zveme tímto nejen rodinné příslušníky současných členů souboru, ale také členy bývalé, aby
přišli vzpomenout na svá dětská léta ve Valášku.
Po koncertě bude následovat beseda u cimbálu.
Jedním z dalších významných mezníků letošního roku bude zajisté pro členy souboru účast
na MFF ve Strážnici 24. 6. 2017, kde Valášek
vystoupí hned s dvěma pásmy v dětském pořadu
U maminky. Kompletní soubor včetně Přípravky
budete moci vidět v samostatném komponovaném pořadu na našich oblíbených Sochových
slavnostech ve Lhotce, letos 26. 8. 2017. A dle
zvyku nebude chybět vystoupení na Dni Obce
Kozlovice na počátku září. Vedoucí souboru
také již pomalu spřádají plány na vystoupení/
akce a podzim 2017 - o tom ale již v dalším
Zpravodaji.

Selfie na Soustředění 2016

Vokální zkouška na Soustředění 2016, foto Pája Prašivková

Petra Prašivková

Valašský vojvoda jede do Peru!
Kořeny naší letošní pouti za oceán hledejme
už v roce 2010. Tehdy jsme na festivalu ve Francii
shlédli peruánský soubor C. I. D. A. N. Nadchlo
nás jejich energické vystoupení ztvárňující dávné
zvyky indiánů a melodická hudba, nám tak
blízká. V té době nikoho z nás ani nenapadlo, že
za pár let budeme mít možnost poznat kulturu
bájné říše Inků a exotiku vzdálené země pocítit
na vlastní kůži.

Díky navázání kontaktu s Inkou jménem Martin
Arauco Paredes (ředitel FIDAF Peru) a naší vytrvalé
iniciativě, jsme se po 7 letech již několikáté pozvání
organizátorů festivalu v Peru rozhodli přijmout.
A tak zanedlouho (5. března 2017) jedeme přes
Prahu a Amsterdam tuto zemi navštívit. Nejenom
navštívit, ale hlavně předvést naše umění a reprezentovat Českou republiku, Moravskoslezský kraj,
Beskydy a naši domovskou obec.
31

Obecního úřadu v Kozlovicích

Peru se nachází na severozápadě Jižní
Ameriky. Hlavní město je téměř devítimiliónová Lima. V 15. století ovládali toto území
Inkové. Incká říše byla brzy oslabena a byla
ovládána španělskými dobyvateli, tím začalo
drancování země. Španělé byli poraženi
argentinským generálem v roce 1821. Nicméně,
v zemi se nachází velké množství úžasných
památek, které tu zbyly po původním Inckém
obyvatelstvu. Z těch nejznámějších to jsou ruiny
Macchu Picchu, obrazce v oblasti Nasca nebo
pevnost z obrovských, přesně opracovaných
a dokonale do sebe zapadajících kamenných
bloků Sacsayhuamán. V zemi se nachází také
řada přírodních památek, jako je největší vysokohorské jezero Titicaca či druhý největší kaňon
na světě - Colca kaňon, kde turisté obdivují let
jednoho z největších suchozemských ptáků kondora andského.

Tanečníci, muzikanti a zpěváci SLPT Valašský vojvoda z Kozlovic se zde zúčastní 10. Mezinárodního setkání folklórních souborů Mi
Peru 2017. Festival s dalšími doprovodnými
koncerty se koná od 7. do 20. března v Limě
a vedle nás vystoupí pouze 2 evropské soubory,
a to z Litvy a z Polska. Dále zde budou soubory
pro nás z exotických zemí, jako jsou Velikonoční
ostrovy, Kostarika, Mexiko, Panama, Argentina,
Ghana, Kolumbie a domácí Peru. Po festivalu
chceme navštívit některé z výše uvedených zajímavostí a památek.
Tutu dalekou a náročnou cestu si členové
souboru z větší části hradí sami. Za finanční
podporu dále děkujeme Moravskoslezskému
kraji, Obci Kozlovice a dalším partnerům.

Muzika 30.7. 2016 Rožnov, foto Bjaček

Valaši-Vojvoda v Peru, foto Klementová

Tomáš Kalus, Zdeněk Tofel
27. 2. 2017 Kozlovice

Také myslivci očekávají jaro
a pak často i padne s příchodem jara, kdy by
už všechno strádání měla mít za sebou. Pravděpodobně zesláblý organismus, stejně jako
u lidí, snáz podlehne nemocem. Právě nyní
zkraje jara můžeme v přírodě, ale někdy také
v blízkosti našich obydlí najít zvěř padlou nebo
se setkat se zvěří nezvykle krotkou, apatickou,
zjevně nemocnou, o těchto případech by měl
nálezce vyrozumět kteréhokoli myslivce, který
pak provede potřebné. Při přímém kontaktu
s padlou či nemocnou je potřebné dodržovat
určité zásady k eliminaci rizika přenosu nákazy
na člověka. Jedná se většinou o zvěř srnčí a často

Pomalu snad už končící zima důkladně
prověřila péči myslivců o zvěř a nyní i ten nejvíce zásobený krmelec je už prázdný. Myslivci
zasypávají většinou více na podzim, kdy si zvěř
vytváří tukové zásoby na zimu, po novém roce se
krmné dávky snižují ne z důvodu dnes tak všude
rozšířeného šetření, ale pro omezený příjem
potravy zvěře v zimním období. Za sběr kaštanů
poděkovali v naší základní škole kolegové Josef
Zeman a Olin Skoták, viz další příspěvek. Zvěř
většinou bez větších potíží přežívá i velice tuhou
zimu pokud je řádně přikrmována a není příliš
rušena, ale paradoxně nejvíce zvěře onemocní
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běhlo stejně jako v okolních revírech každoroční
sčítání zvěře. Možná jste někdo zahlédli v ČT
zajímavou aktualitu ze sčítání zvěře v honitbě
Staříč. Výsledky sčítaní jsou pak soustředěny na
Magistrátu Města Frýdek-Místek. Hospodářský
rok pro myslivce končí 31. března a prvního
dubna začínáme nově včetně mysliveckého
plánování a dalších běžných činností. Podle
povětrnostních podmínek myslivci okolo tohoto
data čistí a desinfikují okolí svých svěřených
krmelců, připravují myslivecká políčka a další.
Myslivecký spolek Kozlovice děkuje všem svým
spoluobčanům za citlivý přístup k naší přírodě
a přeje příjemné prožití velikonočních svátků
i celého jara.

o kuny a lišky. Právě nedávno jsme zaznamenali
výskyt pokročilou prašivinou napadené lišky,
jež zcela ztratila svou pověstnou plachost a za
bílého dne se dobývala do kurníku našeho spoluobčana J. M., který téměř v sebeobraně lišku
duchaplně vidlemi „ulovil“. Přivolaný myslivec
pak provedl její likvidaci. Šlo téměř o identický
případ na stejném místě jako v loňském roce,
o identického „lovce“ jen volba ráže „zbraně“
byla jiná. Tehdy se náš pohotový spoluobčan
ubránil motykou. Josefe, lovu! Naštěstí jsou
takovéto případy skutečně výjimky a období jara
je v přírodě zejména časem hájení zvěře, zrodu
nového života a vyžaduje ze strany návštěvníků
přírody i všech na polích a v lesích pracujících lidí
zvýšenou opatrnost, ohled, dodržování zákonů
a jistě i veliký respekt ke všem živočichům a jejich
životnímu prostředí. V sobotu 4. března pro-

Za MS Kozlovice rozepsal
Milan Adamec a dopsal Václav Cviček

Sběr kaštanů v ZŠ Kozlovice
místě byli odměněni zajímavými cenami, ostatní
Dne 21. února 2017 o velké přestávce
sběrači obdrželi sladkosti a drobné předměty.
v jídelně základní školy v Kozlovicích proběhlo
Vyhodnocení a předání cen provedli zástupci
vyhodnocení sběru kaštanů za rok 2016. Myskozlovických myslivců pan Josef Zeman a Oldlivecký spolek Kozlovice používá kaštany jako
řich Skoták. Všem žákům, kteří se zapojili do
krmivo pro přikrmování srnčí, dančí a vysoké
sběru kaštanů, panu učiteli Jiřímu Brusovi
zvěře v době nouze. Sběr kaštanů má ve škole
i panu školníkovi Václavu Holubovi patří náš
díky panu učiteli Jiřímu Brusovi již dlouholetou
velký dík.
tradici. Pan učitel vyhlásil v loňském roce akci
„sběr kaštanů“ s tím, že všichni žáci dostanou
za nasbírané kaštany odměnu. Pan školník,
Za MS Kozlovice Josef Zeman
Václav Holub, byl tak hodný
a nasbírané kaštany skladoval
a průběžně vážil. Žáci nasbírali celkem 1 447 kg kaštanů.
Na 1. místě se umístila
Nikol Škrobalová se 410 kg,
na 2. místě Denisa Krkošková
s 249 kg, na 3. a 4. místě Marek
Zeman a Veronika Zemanová
shodně se 134 kg, na 5. místě
Marek Škrobal se 126 kg, na
6. místě Samuel Podraský
se 78 kg, na 7. místě Lukáš
Skýba s 50 kg. Ostatní žáci
měli nasbíráno 27 kg a méně.
Žáci na prvním až sedmém Myslivci - kaštany, foto Jiří Brus
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Co nového v Nashuru
Jiří se jako každoročně se skauty z celé ČR
vypravíme na Ivančenu k uctění památky
skautů padlých za 2. sv. války. V dubnu také
plánujeme ekologicky zaměřenou hru pro
základní školu při příležitosti Dne Země.
Do tábora nás čekají ještě dvě víkendovky,
tentokrát odděleně – jedna pro mladší a jedna
pro starší. Je nás totiž čím dál víc a taky nám
to umožňuje lépe vytvářet program dětem na
míru.
Do roverského věku nám dorostla další
velká skupina skautů, což doufejme, znamená
další velkou posilu do vedení. Náš oddíl je
největším oddílem ve středisku s výbornou
základnou vedoucích. Je teď na nás, jak tento
potenciál dokážeme využít.
(Fotky z našich akcí najdete na stránkách
oddílu kozlovice.skautifm.cz)

Zimu jsme si letos v našem oddíle užili.
V prosinci jsme se s oddílem na festivalu
Souznění zúčastnili sbírky pro konkrétní
osobu. Stejně jako loni jsme tam i letos měli
svůj stánek s dobrotami. Vydělané peníze
použijeme na oddílovou činnost, především
na pokračující zkrášlování klubovny a jejího
okolí. V prosinci jsme se také společně naladili
na vánoční atmosféru na oddílové vánoční
schůzce. V lednu jsme si byli společně zablbnout ve sněhu na oddílové bobovačce.
Únorovou akcí byla roverská víkendovka na
horské chatě Hubertka pod vrcholem Smrku.
Bylo to jako obvykle odpočinkové i akční.
Všichni jsme se v hromadě sněhu parádně
zregenerovali a vymysleli první nástřel letošního tábora.
Do následujících tří měsíců plánujeme
více poznat Kozlovice prostřednictvím dlouhodobé celooddílové hry. Kromě toho také
plánujeme výpravu na Tanečnicu. Na svatého

Vojtěch Tkáč - Wydrák

Oddílové Vánoce, foto Hana Chocholatá

Samo se to nenanosí, foto Hana Chocholatá

Sněhové dopoledne na Smrku, foto Vojtěch Tkáč
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FC KOZLOVICE
MUŽI

1.B sk. D, JARO 2017



Den

Čas

Soupeř

Ne

26.3. 15:00

FC – VLČOVICE

Ne

2.4. 15:30

FC – STARÝ JIČÍN

So

8.4. 15:30

FRYČOVICE - FC

Ne

16.4. 16:00

FC – TICHÁ

Ne

22.4. 16:00

FULNEK – FC

Ne

30.4. 16:30

FC – KOPŘIVNICE

So

7.5. 16:30

JESENÍK n.O. - FC

Ne

14.5. 16:30

FC - KATEŘINICE

Ne

20.5. 17:00

OSTRAVICE – FC

Ne

28.5. 17:00

FC - JISTEBNÍK

Ne

4.6. 17:00

MOŘKOV - FC

Ne

11.6. 17:00

ODRY - FC

Ne

18.6. 17:00

FC - SPÁLOV
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Krajská zimní liga (KZL) 2016-17
V KZL máme přihlášené tři tymy, které se
pravidelně účastní letošního ročníku. Jsou to
týmy v kategorii mladší žáci. Kluci se dokázali
probojovat ve velké konkurenci až do finále.
Finále proběhlo dne 11. 3. v Brušperku,
celkově jsme skončili na 3. místě.

Starší přípravka se do finále probojovala
ze 4. místa a bude jedním z favoritů na celkové
vítězství. Finále se zúčastní 18. 3. v hale ve Smilovicich (výsledky finále ještě nebyly známy).

Starší přípravka, foto archiv FC

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Mladší žáci, foto archiv FC

Tabulka po základní části
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Družstvo
Vřesina „B“
Brušperk „C“
Havířov „C“
Václavovice „A“
Kopřivnice „E“
Havířov „B“
Fryčovice „E“
Brušperk „D“
F-M „B“
Kozlovice „A“
Frenštát „C“
Kopřivnice „D“
Staříč „F“
Studénka „B“
Frýdlant „B“
F-M „A“
Havířov Sl. „B“
Palkovice „B“
F-M „C“
Pustkovec „B“
Horní Žukov „B“
Staré Město „D“
Štramberk „A“
Hrabová „A“
Řepiště „A“
Hlubina „A“
Sedliště „C“
Dobrá „B“
Libhošť „B“
Dobratice „A“

Skóre
body
69 : 4
54
68 : 11
50
70 : 15
49
51 : 21
48
66 : 21
44
48 : 17
43
54 : 27
40
69 : 19
39
48 : 20
39
40 : 28
39
42 : 19
36
38 : 39
36
36 : 16
32
31 : 30
27
37 : 46
26
34 : 37
24
26 : 38
24
27 : 48
24
33 : 60
23
33 : 60
23
23 : 47
21
32 : 29
19
22 : 59
16
22 : 47
13
13 : 32
11
13 : 34
11
12 : 72
10
16 : 40
8
12 : 50
3
1 : 110 0
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Družstvo
Jablunkov „C“
Fryčovice „F“
Staré Město „E“
Kozlovice „B“
Hnojník „A“
Brušperk „E“
F-M „D“
Brušperk „F“
Bystřice „A“
Raškovice „B“
Krnov „A“
Pustkovec „C“
Třebovice „C“
Stará Bělá „A“
Nošovice „A“
Staříč „F“
Frýdlant „C“
Brušperk „DěD“
Poruba „A“
Kateřinice „A“
Fulnek „A“
Štramberk „B“
Metylovice „A“
Havířov Sl. „C“
Kunín „A“
Hukvaldy „A“
Studénka „C“
Nebory „B“
Frenštát „D“
Oldřichovice „C“
Palkovice „C“
Václavovice „B“
Čeladná „C“
Sedliště „D“
Libhošť „C“
Pržno „A“
Smilovice „B“
Lubina „A“
Dobrá „C“

Skóre
101 : 13
75 : 11
52 : 27
54 : 24
59 : 22
37 : 22
55 : 23
54 : 14
35 : 17
48 : 17
30 : 13
38 : 28
32 : 35
28 : 20
27 : 21
33 : 31
41 : 34
35 : 31
30 : 35
29 : 38
53 : 39
30 : 27
19 : 18
18 : 28
27 : 53
19 : 26
22 : 26
20 : 35
24 : 45
13 : 38
14 : 31
16 : 49
14 : 47
26 : 66
13 : 53
10 : 68
4 : 35
9 : 75
5 : 55

body
60
52
50
49
46
45
45
43
42
39
37
37
37
36
34
33
31
31
31
31
29
28
25
25
23
22
21
20
20
19
18
15
15
15
14
8
5
3
1
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Mladší přípravka skončila na 15. místě a 18.
3. se zúčastní malého finále v Raškovicích.

21
22
23
24
25
26
27
28
29

F-M „G“
Brušperk „K“
Havířov Sl. „D“
Mošnov „A“
Václavovice „C“
Sedliště „E“
Brušperk „J“
Horní Žukov „C“
Morávka „A“

21
21
20
13
15
12
10
3
2

:
:
:
:
:
:
:
:
:

37
44
22
31
43
36
56
28
92

20
18
17
15
15
12
7
3
0

Tabulky jsou po 4 turnajích. Vždy prvních
8 týmů hraje finálový turnaj o celkového vítěze
své kategorie. U MŽ se finále může zúčastnit
pouze jeden tým za klub.
Muži
Muži absolvovali zimní přípravu, kde se
zaměřovali hlavně na fyzickou kondici. Během
přípravy už mají za sebou tři přátelská utkání
s těmito výsledky:
FC – Lučina 2:1
Góly: Vyvial Mirek, Fojtík Adam
FC – Trojanovice 1:1
Gól: Holub Ondřej
FC – Vojkovice 4:1
Góly: Vyvial Mirek 2x, Slanina Lukáš, Holub
Ondřej
Ještě na kluky čeká jeden přípravný zápas proti
Bordovicím.
26. 3. se hraje naostro první mistrovské utkání
a hned derby, kdy k nám přijede tým FC Vlčovice.
Přijďte naše kluky podpořit.

Mladší přípravka, foto archiv FC

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Družstvo
Jablunkov „D“
Raškovice „C“
Třebovice „D“
Pustkovec „D“
Frenštát „E“
Brušperk „DěA“
Fulnek „A“
Vřesina „C“
Řepiště „B“
F-M „E“
Nebory „C“
F-M „F“
Studénka „D“
Hlubina „B“
Kozlovice „C“
Brušperk „H“
Fryčovice „G“
Brušperk „G“
Staré Město „F“
Frýdlant „F“

Skóre
56 : 6
71 : 12
52 : 16
50 : 12
59 : 23
41 : 11
41 : 12
30 : 13
42 : 25
38 : 23
30 : 19
38 : 37
29 : 24
32 : 32
44 : 56
38 : 36
30 : 40
20 : 37
26 : 31
26 : 24

body
56
51
50
47
46
43
43
38
37
36
34
33
31
30
30
27
27
27
26
23

Za FC Petr Žáček

Motoskijöring
Po dvouleté odmlce se sněhové podmínky pro
tento zimní sport ukázaly jako luxusní, a proto
11. 2. 2017 zaburácely motory všech kubatur v areálu za Kovářovým lesem, kde se uskutečnil závod
jako je motoskijöring. Tento se jede na severní
Moravě, pokud je mi známo, pouze v Horním
Městě na Moravě a u nás v Kozlovicích.
Všem, co se na akci podíleli, p. Sýkora,
p. Kociánová a samozřejmě Obec Kozlovice, chci
moc poděkovat a troufám si říct, že v takovém
areálu a za těchto podmínek jsem schopen zorganizovat i mistrovství ČR. Díky za hojnou účast
domácích i přespolních diváků.

Motoskijoring, foto Vladimír Kuchař

Tímto Vás srdečně zvu na 3. ročník Traktoriády,
která se bude konat 10. 6. 2017 v témže areálu za
Kovářovým lesem.
Vladimír Kuchař
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Sportu ZDAR a ping-pongu zvláště!
se také každý dvakrát umístili na stupních
vítězů v turnaji čtyřher. Je krásné vidět, jak se
po pořádné práci sklízí také ovoce, což dokazuje i naše kozlovská chlouba Jana Vašendová,
která letos nastoupila na výpomoc Olomouci
do ženské první ligy! Zatím si vede statečně
a držíme palce!
Abychom se nebavili jenom o mládeži,
musíme zmínit, že náš nejstarší člen Jenda
Tabach v lednu oslavil své 80. narozeniny, ale
za stolem je pořád jako zamlada. Gratulujeme!
Vánoce jsou sice už tytam, zmiňme tedy
alespoň, že zde byl během svátků pořádán
každoroční turnaj neregistrovaných. Mohl si
zahrát kdokoliv, kdo ačkoliv nehraje závodně,
duch stolního tenisu jej láká. Na turnaji jsme
měli milého hosta - olympijského medailistu
z Ria a mistra světa ve vodním slalomu Jiřího
Prskavce.
Tolik krátká rekapitulace o dění v našem
spolku. Všechny zdravíme a přejeme krásné
prožití velikonočních svátků.

Tento pozdrav samozřejmě berte s rezervou, zdraví vás velký nadšenec stolního tenisu,
ale těch je u nás v kozlovském klubu hned
několik a z našich výsledků je vidět, že nás to
opravdu baví a že to tu „šlape“.

Jakub Pánek na podání, foto Miloš Valošek

Víc jak polovina z našich šesti týmů hraje
v horní části tabulky a některé týmy se „rvou“
o postup do vyšší soutěže. Náš nejlepší tým
hraje prvním rokem krajský přebor a i ke konci
sezóny se drží na druhém až třetím místě.
Mládež nedávno sklidila úspěch na turnaji
okresních přeborů, kde Matouš Pustka vybojoval druhé místo ve dvouhrách a dvě zlata
ve čtyřhrách. Tereza Pánková a René Tabach

Hráč a fanda stolního tenisu
Kozlovice Petr Mohyla

Hráči stolního tenisu 2016 (dospělí), foto Toflová
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Rodák z Kozlovic – Král Lysé hory
Michal Kuchař se stal před 4 lety členem
klubu přátel Lysé hory. Vzápětí na to vyhlásil pan
Libor Uher, známý to horolezec, závod, který měl
a má název LH365. Co to znamená -kolik krát
do roka ten posvátný kopeček člověk udělá. Ten
hoch pokořil tisícovku. Výstupy se zaznamenávají elektronicky, žádné čárky či lístečky.
Závod to je dlouhý, těžký, doslova až drsný, za
každého počasí, sníh, mráz, déšť, bouřky. S tím
vším se dovedl poprat a vystoupat tam každý den,
to je 366 x, protože rok 2016 byl přestupný. Pro
zajímavost - rekord měl 8 x za den.
Teď trocha statistiky, vystoupal 800 výškových km, to je zhruba z Aše do Košic, dálkových
10 000 km, to je zhruba autem z Ostravy na Srí
Lanku, prošlapal patero bot.
Za ohlédnutí stojí i to, že tohle celý rok
monitoroval, jak výstupy jeho i soupeřů, pan Jan
Chýlek, bytem Kozlovice 113, v každou denní
i noční hodinu. Za to všechno mu patří velké Pán
Bůh zaplať, protože to byla velká a neskutečná
podpora.
Závěrem bych chtěl říct, že jsme spolu vystoupali 1324 x, což je ten proslavený kopeček výškově nad mořem. Když tohle číslo někdy někdo

Michal Kuchař, autor neznámý

překoná, tak už teď se klaním až k zemi a přeji
krásný, rovný a bezúrazový krok.
Za Klub přátel Lysé hory Vladimír Kuchař

HC Kozlovice a sezóna 2016/17

Hokej, archiv spolku
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Hokejový klub Kozlovic má za sebou druhou
sezónu v druhé lize Městské Filiphokey ligy
v Kopřivnici. Sezóna byla náročná a bojovali
jsme až do konce o historickou účast v PLAY-OFF. Nakonec nám Play-Off uteklo o jediné
vítězství. Letošní ročník byl velice vyrovnaný
a do poslední chvíle měly 3 mužstva, včetně
našeho, reálnou šanci na postup. Nám trošku
unikl začátek soutěže, kde jsme se potýkali
s marodkou a nedostatkem hráčů. Na druhou
polovinu se nám podařilo sehnat kvalitní posily
a na výsledcích to hned bylo znát. Většinu
zápasů jsme vyhráli a několik zápasů s lídry

naší soutěže skončilo prohrou o jediný gól. A ta
troška štěstíčka nakonec chyběla k postupu
do finálových bojů. V neděli 5. 3. jsme hráli
poslední zápas o konečné umístění v tabulce
s mužstvem Jestřábů z Mošnova a nakonec jsme
zvítězili na nájezdy a obsadili konečné 5 místo
z celkových 8 mužstev. Musím poděkovat všem
hráčům, kteří zasáhli do letošních bojů. Věřím,
že poslední zápasy byly příslibem pro boje do
příštího ročníku, kde bychom chtěli zase o nějaký
kousek výš, a mít možnost se poprat o některou
z medailí.
Petr Němec

KOVOVÝROBA, ZÁMEČNICTVÍ
MONTÁŽE PLOTŮ
 Výroba kovových prvků na míru:
zábradlí, branky, brány, doplňky
 Montáže plotů různých typů

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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S lidovou hudbou na kraj světa!
cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice
a její host Danube trio z Chile, Estonska a Izraele

neděle 9. dubna, 16.00 hodin
sál ZŠ L. Janáčka na Hukvaldech, vstupné 80 Kč

Tady jsme doma
koncert tří kopřivnických cimbálových muzik
Pramínky, Buriánek a Malý Buriánek

neděle 30. dubna, 16.00 hodin
Kulturní dům Kopřivnice, vstupné 80 Kč
koncerty finančně podpořily obec Hukvaldy a město Kopřivnice

Quasi
improvvisato?
koncert z tvorby maďarských
a islandských skladatelů

14. května, 16.00
U Písařů, Štramberk, 100 Kč

Gabriela Jílková (Hukvaldy) – cimbál
Auður Erlendsdóttir (Island) – klarinet
41

www.cimbalistka.cz
mob. 603 375 635

Motoskijöring
(J. Fojtík)

Oprava podlah na Zdravotním středisku
(archiv obec)

Přístavba školy - Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
(archiv obec)

Nový malotraktor s příslušenstvím (archiv obec)

Nový užitkový automobil Bonetti
s příslušenstvím (archiv obec)

Oprava poruchy vodovodu - bytovky (archiv obec)

Zasněžený únor (archiv obec)

Výroční schůze Klubu důchodců
(archiv obec)

Obecního úřadu v Kozlovicích

Lasička, foto J. Peloušek

Prvosenka jarní, foto J. Peloušek
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