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Slovo starosty
Konec školního roku se blíží. Prvňáčci při
pasování na čtenáře naší knihovny prokázali, že
se naučili číst, a v pátek 28. 6. jsme slavnostně
„vyskladnili“ do další části života na středních
školách naše deváťáky. Přeji jim hodně úspěchů
a věřím, že budou patrioty a nebudou se za Kozlovice stydět.
Avízovaná rekonstrukce mostu ev. č. 4848/16
(most naproti paní Skálové, č.p. 357) proběhne
v měsíci srpnu. Tato rekonstrukce si vyžádá
16denní plnou uzavírku „hlavní silnice“ a začne

2. 8. 2013 od 7.00 hod. (to je poslední informace, kterou mám). Osobní automobily budou
moci projíždět po naší místní komunikaci —
most U váhy po most u pana Bražiny. Po této
trase bude rovněž jezdit mikrobus, který bude
zajišťovat dopravu mezi Kozlovice garáže — Kozlovice dvůr. Několikrát jsem požadoval podrobnější informace od investora stavby Správy
silnic Moravskoslezského kraje, p. o. — viz
otištěné dopisy uvnitř Zpravodaje. S každou
novou informací Vás seznámím prostřed-
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nictvím internetu. Jasné je, že těch 16 dnů bude
dost omezujících a je potřeba se na to připravit.
Na druhé straně, most se opravit musí, a když
jsme zvládli roční výstavbu kanalizace, tak
krátkodobou uzavírku určitě přežijeme.
Dlouhodobě jsme usilovali o opravu komunikace III/4862 do Měrkovic. Vzhledem k tomu,
že ne všem je jasné, co je v naší moci
— pokusím se vysvětlit. Komunikace třetích tříd
(jak říkáme hlavní cesty) jsou majetkem
Moravskoslezského kraje (včetně příkopů)
a spravuje je Správa silnic MSK, p. o. To znamená, že obec tyto cesty neopravuje, v zimě
neudržuje ani neprovádí pozimní úklid. To se
týká samozřejmě i dopravního značení, svodidel, atp. U nás se jedná o silnice ze Dvora
směr Tichá, po bývalé garáže ČSAD, po
zvoničku na Měrkovicích a směr Hukvaldy.
Koncem loňského roku jsme na jednání
zastupitelstva schválili, že Správě silnic MSK
nabídneme finanční spoluúčast, a tím opravu
cesty do Měrkovic „podpoříme“. Tak se i stalo
a s radostí mohu konstatovat, že v dohledné
době bude celoplošná oprava provedena! Naše
spoluúčast činí 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že
vyšla tato akce, nebudeme letos realizovat některé
avízované opravy místních komunikací.
Budeme totiž muset zafinancovat ještě navíc
úsek komunikace od zvoničky v Měrkovicích po
katastr Mniší, který je náš.
Jak jsem Vás již minule informoval, bude postupně
probíhat obnova našeho vodovodního řádu.
První úsek v Drážkách v délce cca 400 m je hotový (viz Fotozpravodaj ), byť nám to stejně jako
další práce ztěžovalo deštivé počasí. Práce na
obnově vyžadují přerušování dodávky pitné
vody, omezení v dopravě a další nepříjemnosti.
Děkuji proto za spolupráci všem dotčeným.
V letošním roce ještě chceme vyměnit hlavní
řád v úseku od bývalého sklenářství po odbočku
na ranč (možná i dále). Ti, kterých se to dotýká,
budou informováni podrobně.
Znovu chci poděkovat všem, kteří udržují
pozemky před svými ploty, byť nejsou jejich.
Hovořím především o kosení trávy. Nerušme
prosím tuto „tradici“. Když k tomu přidáme
práci, kterou dělá obec, tak je to vidět. Jen pro
informaci— sekáme několik hektarů sekačkami
a křovinořezy — plochy v centru obce, hřbitov,
kolem cest a potoků, pozemky kolem vodojemů, hřiště v Měrkovicích, a další hektary
pozemků, které nejsou pronajaty, mulčujeme.
Někteří jste si možná všimli posprejované
autobusové zastávky U Váhy, U Kováčka nebo
budovy bývalého sklenářství. „Autoři“ jsou

Kozlovice
známi, takže obecní rozpočet neutrpí újmy
(moje nervy ano).
Obec připravuje vydání stolního kalendáře
na rok 2014. Kalendář bude týdenní se jmény
(občanskými i křesťanskými), s vyznačením
školních prázdnin, plateb různých poplatků,
hlavních kulturních a společenských akcí
v obci, důležitých telefonních čísel, atd.
Kalendář bude k dispozici v dostatečném předstihu a jeho cena bude 20 Kč (skutečná cena je
někde kolem 70 Kč/kus).
Sdružení měst a obcí Povodí Ondřejnice pro
Vás zajistilo možnost účasti v elektronické aukci
na nákup elektřiny a plynu pro Vaše domácnosti,
a tím možnost ve většině případů ušetřit. O těchto aukcích jste již jistě slyšeli ve sdělovacích
prostředcích — úspěšně probíhají v různých
městech a regionech. V době, kdy čtete tyto
řádky, již proběhly konzultace s realizační firmou
E-centre. Kolik se Vás zapojilo, nevím.
Jistě jste si všimli, že na budově obecního
úřadu byla vyměněna okna i všechny venkovní
dveře, přičemž ty hlavní vstupní jsou automatické.
Tímto vlastně začala postupná rekonstrukce
budovy, která si to již jistě zaslouží. Omlouváme
se za problémy, které tyto práce vyvolaly
a vyvolají.
Finančně i technikou vypomáháme při realizaci
nové klubovny pro skauty (v prostorách bývalé
základny za hřbitovem) i při budování dětské
včelí farmy v bývalé sběrně železa. Jsme rádi, že
se pro tyto prostory našlo smysluplné
uplatnění.
K 30. červnu tohoto roku ukončila pracovní
poměr dlouholetá pracovnice obecního úřadu
paní Kateřina Fojtíková. Chci jí tímto jménem
svým, jménem spolupracovníků, ale jistě
i jménem mnohých z Vás za vykonanou práci
poděkovat a popřát hodně radosti z dalších let.
Vzhledem k tomu, že do září další číslo
Zpravodaje nevyjde, chci Vás proto už nyní
pozvat na tradiční Obecní slavnost Kozlovice 2013,
která proběhne 7. září. Můžete se opět těšit na
vystoupení kozlovických spolků, ale i na naše
hosty. Letos nám zazpívá Markéta Konvičková
a relativně nové uskupení vynikajících hudebníků Legendy se vrací. Večer nám zahraje legenda kozlovická, a to skupina Trifid. Budou
připraveny i atrakce pro děti.
Minule jsem na závěr svého článku napsal,
že jsou před námi Velikonoce a slunečné dny
a napadlo přes půl metru sněhu. Raději se dnes
proto zdržím takových předpovědí a jednoduše
popřeji dobrý den.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví v měsíci dubnu až červnu tito naši občané:
paní Emilie Boháčová
80 let
paní Ludmila Laníková
83 let
pan Antonín Konvička
80 let
paní Jiřina Boráková
84 let
paní Miroslava Jalůvková
80 let
paní Olga Blahutová
84 let
paní Anežka Fojtíková
80 let
paní Marie Krpcová
84 let
paní Františka Krpcová
80 let
paní Žofie Škodíková
85 let
paní Ludmila Lichnovská
81 let
paní Anežka Kahánková
85 let
paní Ludmila Jurková
81 let
paní Anna Juřicová
85 let
paní Anežka Závodná
81 let
paní Antonie Valentová
86 let
paní Božena Červenková
82 let
paní Božena Smržová
87 let
paní Imelda Prašivková
82 let
pan Rudolf Pustka
88 let
paní Ludmila Žvátorová
82 let
paní Alžběta Gongolová
89 let
paní Jarmila Adamčíková
82 let
paní Anežka Krpcová
93 let
paní Marie Pustková
83 let
paní Aloisie Ulčáková
96 let
pan Alois Nedvěd
83 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
V měsíci březnu až květnu nás navždy
opustili:
ve věku 81 let pan Bohumír Tofel
ve věku 74 let paní Danuška Boháčová
ve věku 43 let paní Monika Kalincová
ve věku 65 let paní Drahomíra Rozehnalová
ve věku 70 let pan Rudolf Oleš
ve věku 78 let paní Anežka Kouřilová
ve věku 39 let paní Pavlína Jalůvková
ve věku 72 let an Zdeněk Koza
ve věku 70 let pan Miroslav Pavliska
ve věku 86 let paní Ludmila Morisová
Rodinám vyslovujeme
hlubokou soustrast.

Údaje o občanech s trvalým
pobytem v obci
Od 1. 1. 2013 obce nedostávají údaje
o změnách obyvatel hlášených k trvalému
pobytu v jednotlivých obcích, tzv. změnové sestavy. Předávání těchto údajů není legislativně
upraveno. To znamená, že od ledna obec nemá
informace o narozených dětech a odhlášených
občanech. Vzhledem k tomu se nemůže
uskutečnit ani vítání občánků v naší obci. Podle
posledního sdělení o nové službě registru obyvatel k vydávání změnových sestav by obce
mohly získávat údaje o obyvatelích koncem
srpna 2013. Vítání občánků by potom mohlo
proběhnout pravděpodobně v měsíci říjnu až
listopadu. Rodiče narozených dětí budou včas
obeznámeni, budou zasílány pozvánky.
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Občané naší obce sběrem a recyklací
elektrospotřebičů výrazně
pomáhají chránit životní prostředí
V naší obci je již více jak rok
možné ekologicky třídit
elektroodpad. Jeho sběr
a následnou recyklaci zajišťuji společnosti ASEKOL,
ELEKTROWIN a EKOLAMP.
Tyto společnosti nám poskytují přesné informace o tom, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky zodpovědnému třídění ušetřili, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu a pomohli tak
životnímu prostředí. Jen pro zajímavost —
v naší obci bylo za loňský rok odevzdáno
do zpětného odběru elektrozařízení
a následně zrecyklováno 190 ks televizorů
a monitorů, tj. 4 290 kg, 81 ks chladících zařízení, tj. 3 620 kg, 49 ks velkých elektrických
spotřebičů, tj. 2 100 kg a 1 820 kg drobných
elektrospotřebičů. V praxi to znamená, že
jsme na skládku nemuseli odvézt 11 830 kg
odpadu, a na tom všem mají zásluhu ti,
kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí
odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit
naše životní prostředí.
Lumír Červenka, místostarosta obce

Prázdninový provoz v knihovně
Oznamujeme, že v době od 9. července 2013 bude
knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Prvním výpůjčním dnem vsrpnu je úterý 6. srpna 2013.
Dana Holubová, knihovnice

Připravované kulturní,
sportovní a společenské akce
13. 07. 2013
14. 07. 2013
20. 07. 2013
21. 07. 2013
27. 07. 2013
02. 08. 2013
03. 08. 2013
04. 08. 2013
07. 09. 2013
14. 09. 2013
21. 09. 2013
22. 09. 2013
27. 09. 2013
28. 09. 2013
26. 10. 2013
01. 12. 2013
08. 12. 2013
14. 12. 2013
26. 12. 2013
27. 12. 2013

RockFest Kozlovice
Pastýři Na mlýně
Jezdecké závody ČJF
Jezdecké závody ČJF
Immortal Shadows Fest
Den Trifidu Na koupališti
Jezdecké závody WRC koně
Jezdecké závody WRC
Obecní slavnost
Pohárová soutěž — 40. ročník
Mistrovství ČR WRC — ranč
Mistrovství ČR WCR—ranč
Electrobones
Pouťová zábava
Po zarostlém chodníčku
Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš Na mlýně
Souznění
Turnaj neregistrovaných
ve stolním tenisu
Štěpánská zábava

Paragrafy bez paragrafů — nová rubrika
našeho Zpravodaje — 1. díl
Současná doba je velmi složitá a člověk se může bez vlastního zavinění, lépe řečeno bez toho, aniž by
si byl něčeho vědom, dostat do problémů. Často dochází k různým nedorozuměním i ve vztahu k nám
(obci). V článcích pod nadpisem „Paragrafy bez paragrafů“ se Vám budeme snažit zcela jednoduchou,
laickou formou vysvětlit některé postupy a pravidla ve vztahu obec, obecní úřad versus občan a další
postupy, o kterých by každý měl alespoň tušit, že existují. Vyhneme se jakýmkoliv odkazům na čísla
zákonů a paragrafů. Odborníci nechť prominou.

Dnešní téma: Co je a k čemu
slouží ÚŘEDNÍ DESKA
Úřední deska je vlastně nástěnka (vývěsní
skříňka), která slouží jako prostředník mezi
občany a úřadem v případech, kdy neoslovujeme jednoho konkrétního člověka, ale dáváme
na vědomí „něco“ skupině lidí nebo celé obci.
Takovým klasickým případem může být
například vyhláška obce. Aby tato nová vyhláška
platila, musí ji nejenom schválit zastupitelstvo,
ale musí být po stanovenou dobu rovněž vyvěše-

na na zmiňované úřední desce. Jistě uznáte, že
v tomto případě by bylo asi nemožné zaslat vyhlášku každému jednotlivě poštou. To už nemluvím o tom, že vyhláška platí na území obce pro
každého, kdo k nám např. přijede, takže bychom
ji museli rozeslat vlastně celému světu.
To, co musí být zveřejněno na úřední desce
a jak dlouho, je přesně stanoveno a pokud by se
tak nestalo, tak daná věc neplatí.
V současné době musíme mít (a máme) úřední desky dvě. Jednu pevnou, to je ta nástěnka
a druhou elektronickou přístupnou přes internet.

Kozlovice
Ta první je umístěna na autobusové zastávce
Kozlovice střed a ta druhá na našich webových
stránkách www.kozlovice.cz pod odkazem
Obecní úřad/Úřední deska. Na obou deskách
jsou základní informace shodné. Na té elektronické mohou být v některých případech informace podrobnější. Úřední deska musí být
(je) přístupna 24 hodin denně.
Další příklady toho, co se zveřejňuje na úřední
desce: záměr prodeje nemovitého majetku obce,
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pronájem pozemků, pronájem nebytových prostor, rozpočet obce, územní plán obce a jeho jednotlivé fáze, nařízení obce, některé stavební
záležitosti, cena vody, cena stočného, čas a místo
konání zastupitelstva, volby a mnoho dalšího
(nejedná se o kompletní výčet).
Co z výše popsaného vyplývá? Sledujme naši
úřední desku alespoň jednou za čtrnáct dní, abychom byli „v obraze“ a nebyli nemile překvapeni.
Starosta obce

Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Kozlovický historik — p. uč. Jan Boháč
100 let od jeho narození
Myslím, že většině občanů Kozlovice prošla
rukama rozsáhlá publikace 700 let Kozlovic, vydaná Obecním úřadem v Kozlovicích v r. 1994.
Velkou většinu této monografie vybádal, vysbíral po archívech a muzeích, i po v té době
ještě žijících spoluobčanech,
p. učitel Jan Boháč z Kozlovic.
Jan Boháč se narodil 15. června
1913 v Kozlovicích, v rodině
chalupníka s pěti dětmi. Po vyjití
obecné školy odešel studovat na
reálné
gymnázium
do
Frýdku–Místku a poté na učitelský
ústav do Příboru. Víceméně
polosoukromým studiem se
připravil na životní dráhu učitele.
Tuto dráhu začínal z dnešního
pohledu v cizině, ve Slovenské republice, tehdy
součásti Československé republiky, na velice
zaostalé Oravě. V této době na Slovensku vypomáhalo hodně českých učitelů, kteří tady
nemohli sehnat místo. Po dvou létech se vrátil
do rodné obce, kde vzdělával děti v matematice, fyzice, chemii a přírodopisu.
Po únorových událostech v r. 1948 byl pro své
náboženské přesvědčení na návrh místního
akčního výboru překládán a postupně působil
na školách ve Fryčovicích, Palkovicích, Ženklavě a Starých Hamrech a opět v Kozlovicích,
kde v r. 1973 ukončil svou aktivní učitelskou
dráhu.
Po celý život dělal vždy něco navíc.
V mladších létech se jako fyzik a matematik více
zajímal o techniku, později pak — hlavně v důchodu — veškerý čas věnoval vlastivědě
a studiu starých dokumentů, aby nám mohl

aspoň částečně poodhalit období známé málo
nebo vůbec ne. Navštěvoval archívy v Opavě,
Olomouci, Brně a Frýdku–Místku. Pro tuto badatelskou práci mu přišla velmi vhod znalost
latiny, němčiny a písma švabach, což získal na
reálném gymnáziu. Studoval dokumenty, kroniky, matriky, pořizoval výpisy, fotografoval,
překládal, sbíral staré památky, fotografie, hovořil
s pamětníky, pomáhal znovu založit valašský národopisný soubor.
Také založil vlastivědný kroužek,
který se sice skládal z už v té době
většinou starších ochotných
spoluobčanů, pořádal zájezdy
a přednášky, publikoval ve vlastivědných zpravodajích. Jedním
z jeho velkých počinů bylo i důkladné studium vystěhovalectví Kozlovjanů, Měrkovjanů a lidí z okolních dědin do Ameriky v 19. století. Našel a pomohl navázat velké množství
kontaktů rodin, které o sobě většinou vůbec
nevěděly. Naučil se tvořit rodokmeny a díky své
znalosti latiny, němčiny a starého písma se
dobře orientoval ve spletitosti starých matrik
v archívech. Po celý život dokazoval, že Kozlovice a okolí jsou a byly „valašské“.
Jeho život ukončila dlouhodobá nemoc
o Vánocích 26. prosince 2000 a je pohřben na
kozlovickém hřbitově.
Pane učiteli, přijměte naše upřímné
poděkování za Váš celoživotní přínos pro naši
dědinu. Snad se podle Vašeho předsmrtného
přání najdou i mezi dnešními mladými lidé
s aspoň trochu podobným zájmem a ve Vaší
historické pozůstalosti budou pokračovat.
Marie Prudká,
neteř a trochu se snažící pokračovatelka
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Kozlovice

Hledáme souvislosti,
místa i osoby,
poznáte je?

Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, a co 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.

Kozlovice
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A ještě „trocha“ historie
Kozlovice ve středověku — kvíz
1. Kdo byl fojt?
a.
Nižší šlechtic
b.
Představený obce
c.
Majitel obce
2. Které právo fojt neměl?
a.
Vybírat daně
b.
Soudit
c.
Rozdělovat práci
3. Jakou práci zastával vojvoda?
a.
Řídil hospodářství na horách
b.
Vybíral v obci daně pro vrchnost
c.
Zajišťoval bezpečnost v obci

4. V katastru středověkých Kozlovic sídlil šafář.
Jakou práci vykonával?
a.
Staral se o chod kostela
b.
Zajišťoval pořádek v obci
c.
Byl správcem panského dvora
5. Významnou roli v obci měl farář. Kozlovice
dlouhou dobu neměly vlastní faru, ta byla
založena v roce:
a.
1644
b.
1785
c.
1870
Řešení kvízu naleznete na str. 46.

Kaple Vítězného Krista
v Měrkovicích
V předposledním, prosincovém čísle Zpravodaje, jsem zveřejnil příspěvek o stavbě nové
kaple v Měrkovicích. Je červen 2013 a vedle
dřevěné zvonice je připravena základová deska
pro stavbu kapličky.
Během zimních měsíců byl na Magistrátě
města Frýdku–Místku, oddělením stavebního
řádu vyřízen a vydán územní souhlas na stavbu
sakrálního objektu — kapličky. Restaurátorská
dílna Bittner ze Staříče provedla restaurování
skulptury Božího oka, které bude umístěno
v průčelí kapličky. Skulptura je nově přemalována a pozlacena. Sochař a restaurátor, pan Ervín
Macala z Bratislavy provedl restaurování pískovcové sochy Krista. Celá socha byla zbavena
původního barevného kolorování a byly
odstraněny zvětralé části povrchu. Povrchové
defekty jsou opraveny směsí umělého kamene
a ze stejného materiálu je domodelována
ulomená ruka. Povrchová úprava celé sochy je
provedena silanovou emulzí světle pískového
odstínu.
Aktuálně provádím ve své dílně restaurování
masívních dubových secesních dveří.
Stavebních práce budou zahájeny po stabilizaci počasí a na svou oblíbenou zedničinu se už teď
těším. Průběžnou fotodokumentaci stavy naleznete na webových stránkách www.merkovice.cz.
Aleš Eliáš, Měrkovice

Kozlovice
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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.

Zápis č. 1 — 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 12. 3. 2013 v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno:
12 členů zastupitelstva
Nepřítomni:
3 členové zastupitelstva —
omluveni (p. Ondřej Eliáš, p. Mgr. Lukáš Gola,
p. Ludvík Konečný)
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 6 občanů.
Zapisovatelkou dnešního jednání určil pan
starosta pracovnici obce Kateřinu Fojtíkovou.
Jednání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta.
Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Pro jednání zastupitelstva předložil pan starosta níže uvedený program:
1 Kontrola usnesení a informace starosty
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
2.2 Finanční výbor
3. Účetní závěrka za rok 2012
4. Rozpočet obce na rok 2013
5. Dotace
6. Prodej a záměr prodeje obecních pozemků
6. 1. Prodej a nákup p. T.
6.2 Prodej p. H.
6.3 Prodej p. T.
6.4 Záměr prodeje p. T.
7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
8. Majetkové vypořádání — chodníky a MK
9. Různé
9.1 Žádosti o změnu územního plánu
9.2 Diskuze
Oproti původně zveřejněnému programu byl
program upraven — doplněn v bodě 6.1 a 8.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna —
pouze paní Šindelářová prozatím nepodepsala
kupní smlouvu a neuhradila kupní cenu
a neproběhlo jednání s SmVaK ohledně
prodeje kanalizace na horním konci.

— Na základě naší žádosti o celoplošnou
opravu komunikace III/4862 do Měrkovic
jsme obdrželi odpověď hejtmana kraje —
pan starosta seznámil s obsahem odpovědi.
— Proběhl závěrečný audit hospodaření
provedený odborem kontroly KÚ MSK —
bez závad.
— Probíhá kolaudace splaškové kanalizace
lokalita Červenka a Tichá.
— Zimní a po—zimní údržba MK a chodníků
— informaci podal pan starosta. Provádění
zimní údržby je mnohdy problematické
(velká rozloha obce, rozdílná nadmořská
výška — a z toho důvodu rozdílné podmínky). Letos přibyla údržba nově vybudovaných chodníků, na jejich zimní údržbu
byla použita sekačka s radlicí.
Čištění (odstranění posypu) místních komunikací po zimní údržbě bude zajišťovat
obec.
— Právní služby obci a občanům nadále
poskytuje Advokátní kancelář Mgr.Pavel
Szkandera jednou za 14 dnů (v průměru 5
— 10 návštěv).
— Hasiči Kozlovice (JSDH Kozlovice) obdrželi
prostřednictvím starosty obce děkovný
dopis od 1. náměstka ministra vnitra pro
vnitřní bezpečnost
Mgr.
Jaroslava
Hrušky za mimořádné nasazení při zásahu
v souvislosti s výbuchem plynu v bytovém
domě ve Frenštátě pod Radhoštěm.
— Proběhlo výběrové řízení (veřejná výzva) na
obsazení místa úředníka OÚ — informaci
o průběhu a výsledku podal pan starosta.
— Úspěšně proběhl MF Souznění a vánoční
jarmark. V letošním roce se uskuteční již 15.
ročník.
— Další informace jsou obsaženy v zápisech
z rady.
4/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0

Kozlovice
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
V tomto roce se uskutečnila dvě zasedání kontrolního výboru — zápisy obdrželi členové zastupitelstva.
Prostřednictvím pana starosty byl kontrolní
výbor informován, že na základě poznatků ze
školení by bylo vhodné, aby kontrolní výbor
prováděl kontrolu výběrových řízení, i když se
jedná o zakázky malého rozsahu.
Návrh na pověření kontrolního výboru provedením této kontroly je předkládán k rozhodnutí
zastupitelstvu.
Jednání zastupitelstva nebyl přítomen předseda kontrolního výboru pan Mgr. Lukáš Gola
(omluven), proto nebyly podány žádné další informace.
5/2013 — Zastupitelstvo obce bere zápisy kontrolního výboru na vědomí a pověřuje kontrolní výbor
kontrolou obcí prováděných výběrových řízení.
Hlasování: 12 : 0 : 0
2.2 Finanční výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi
finančního výboru panu Ing. Josef Klímkovi,
který podal informace o činnosti výboru (v roce
2013 se uskutečnilo jedno zasedání — projednávané záležitosti jsou uvedeny v zápisu, který
obdrželi členové zastupitelstva).
Finanční výbor mj. doporučuje schválit účetní
závěrku, předložený návrh rozpočtu obce na
tento rok a plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací.
6/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 12 : 0 : 0
3. Účetní závěrka za rok 2013
K 1. 9. 2012 nabyla účinnosti novela zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která nově zavedla
povinnost schvalování účetních závěrek obcí
a jimi zřízených příspěvkových organizací.
Výše uvedená novela zákona o účetnictví zmocnila ministerstvo financí k tomu, aby ve
vyhlášce upravilo postup při schvalování účetních závěrek, což se prozatím nestalo.
Zároveň byl novelizován zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích právě v oblasti schvalování účetních
závěrek takto:
Do § 84 odstavce 2 písm. b) byl doplněn text, že
zastupitelstvu obce přísluší schvalovat účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni (tj.
31. 12. předcházejícího roku).
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Zastupitelé obdrželi roční účetní závěrku
— nebyl podán žádný dotaz.
Finanční výbor doporučuje účetní závěrku ke
schválení (viz zápis z jednání finančního
výboru č. 01—2013, bod 3.).
7/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku obce Kozlovice sestavenou k 31. 12.
2012.
Hlasování: 12 : 0 : 0
4. Rozpočet obce na rok 2013
Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu
jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 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, dále rozpočet zohledňuje plán
práce, který obdrželi členové zastupitelstva
a který je přílohou tohoto zápisu.
Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce, projednávání byli přítomni členové finančního
výboru.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
Rozpočet obce na rok 2013 je navržen jako
schodkový ve výši 41 918 810 Kč. Schodek je
krytý přebytkem hospodaření z minulých let.
Pan starosta předložil návrh, aby zastupitelstvo
obce pověřilo radu schvalováním rozpočtových
opatření do výše 500 000 Kč v jednotlivém případě.
8/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Kozlovice na rok 2013 ve výši
41 918 810 Kč. Schodek je krytý přebytkem
hospodaření minulých let. Zároveň pověřuje
radu obce schvalováním rozpočtových
opatření do výše 500 000 Kč v jednotlivém případě (u jednotlivé položky nebo paragrafu).
Hlasování: 12 : 0 :
5. Dotace
Rada obce vyhlásila dotační program na rok 2013
na podporu činnosti spolků a organizací v obci
(navýšení finančních prostředků pro dětské
amládežnické kolektivy, jedná se ozáslužnou činnost).
Jedná se o dotace do výše max. 50 tis. Kč.
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Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
Římskokatolické farnosti Kozlovice o finanční
dotaci na opravu soklu na farním kostele sv.
archanděla Michaela. Přílohou žádosti je
rozpočet na tuto akci — činí 142 258 Kč.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 v §3330
Činnost registrovaných církví byla schválena
částka 120 000 Kč.
Zastupitelstvu byl předložen návrh poskytnout
dotaci ve výši 120 000 Kč (jiný návrh nebyl
podán).
9/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci
Římskokatolické farnosti Kozlovice ve výši 120
000 Kč na opravu soklu farního kostela sv.
archanděla Michaela.
Hlasování: 12 : 0 : 0
6. Prodej a záměr prodeje obecních pozemků
6.1 Prodej a nákup — p. T.
Na předminulém jednání zastupitelstva obce
bylo přijato usnesení, kterým byl předschválen
prodej pozemků — Zastupitelstvo obce souhlasí
s prodejem částí pozemků k. ú. Kozlovice parc.
č. 2014/1 za cenu 241,50 K/m2 a parc. č. 1975/5 za
cenu 50 Kč/m2. V této době nebyl vyhotoven
geometrický plán, z toho důvodu nebylo možno
schválit konečný prodej.
Podle předloženého geometrického plánu
č. 1434-62/2012 byly odměřeny pozemky k. ú.
Kozlovice
a označeny novými parcelními čísly:
— parc. č. 1975/7, lesní pozemek, výměra 223 m2
— parc. č. 2014/4, lesní pozemek, výměra 98 m2
10/2013 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej
obecních pozemků k. ú. Kozlovice — parc.
č. 1975/7,lesní pozemek o výměře 223 m2 za
cenu 50 Kč/m2 a parc. č. 2014/4, lesní pozemek
o výměře 98 m2 za cenu 241,50 Kč/m2 dle geometrického plánu č. 1434-62/2012 manželům
R. a M.T., Kozlovice. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 : 0 : 1
Z měření na místě vyplynulo, že obecní cesta
vede částečně po pozemcích manželů T. — je
zřejmé z citovaného geometrického plánu.
Předmětem nákupu od manželů T. dle geometrického plánu č. 1434-62/2012 je parc. č. 1976/2
k. ú. Kozlovice, kterou tvoří díl „e“, výměra 15
m2, oddělený z pozemku parc. č. 1976/2, zahrada, k. ú. Kozlovice, a díl „c“, výměra 6 m2,
oddělený z pozemku parc. č. 1976/1 , zahrada,
k. ú. Kozlovice.

Kozlovice
11/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje
nákup pozemku parc. č. 1976/2 k. ú. Kozlovice,
kterou tvoří díl „e“, výměra 15 m2, oddělený
z pozemku parc. č. 1976/2, zahrada, k. ú. Kozlovice, a díl „c“, výměra 6 m2, oddělený
z pozemku parc. č. 1976/1, zahrada, k. ú. Kozlovice od manželů R. a M.T., Kozlovice
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Cena 241,50 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
6.2 Prodej p. H.
Po schválení a zveřejnění záměru prodeje části
přihrazeného obecního pozemku předložila žadatelka geometrický plán pro majetkové vypořádání. Podle GP č. 1402-113/2012 se jedná
o nově odměřený pozemek parc. č. 4012/2 k. ú.
Kozlovice, výměra 42 m2.
Podle citovaného geometrického plánu se jeví,
že prodejem pozemku by nebyla zachována
potřebná šířka komunikace v úseku od bodu 5
k hranici sousedního pozemku parc. č. 161/2.
Tato skutečnost byla potvrzena vytyčením dvou
bodů oprávněnou geodetickou firmou (šířka
komunikace v nejužším místě by činila pouze
2,60 m). Z toho důvodu by nebylo vhodné pozemek
prodávat.
12/2013 — Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej obecního pozemku parc. č. 4012/2 k. ú.
Kozlovice dle geometrického plánu č. 1402113/2012 o výměře 42 m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
6.3 Prodej p. T.
Na základě žádosti pana N.T., Kozlovice byl
schválen záměr prodeje, ke schválení prodeje
prozatím nedošlo. Pozemkem prochází
splašková kanalizace ve vlastnictví obce Kozlovice (byla zaměřena — prozatím nebyla
odprodána Sm VaK) a dešťová kanalizace od
lesáckých bytovek — není znám průběh jejího
vedení. Z toho důvodu bude lepší pozemky
prozatím neprodávat.
S jeho návrhem souhlasili všichni přítomni
členové zastupitelstva. Po odprodeji splaškové
kanalizace a zjištění průběhu dešťové kanalizace je možno znovu podat žádost o odprodej
pozemků.
13/2013 — Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s prodejem obecních pozemků parc. č. 1858/8
a 1856/8 k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0

Kozlovice
6.4 Záměr prodeje panu T.
Pan V.T., trvalý pobyt Praha 3 požádal o odkoupení
částí obecních pozemků parc. č. 1873/1
a 1873/10 k. ú. Kozlovice o celkové výměře 325 m2.
V případě prodeje by kupní cena činila podle
metodického postupu 315 Kč/m2.
Geometrickým zaměřením bylo zjištěno, že příjezdová komunikace vede z velké části po
pozemku pana T. Při osobním jednání
spanemT. obec navrhovala apožadovala odkoupení
části pozemku parc. č. 1873/6 pro účely otáčení
autobusů, případně parkování vozidel, a pro
účely příjezdové komunikace.
Jednání zastupitelstva byl přítomen pan T., který
se k tomuto problému vyjádřil následovně:
Vyslovil nesouhlas s navrhovanou prodejní
cenou obecních pozemků, dle jeho názoru je
příliš vysoká (jedná se o pozemky vedené podle
územního plánu jako plochy zemědělské, není
možno povolit žádnou stavbu — kromě staveb
a zařízení pro zemědělskou výrobu) — požaduje snížení ceny. Na příjezdovou cestu je ochoten
obci prodat část pozemku za symbolickou
cenu, ev. darovat bez ohledu na to, jestli obec
schválí nižší cenu.
Na dotaz pana starosty, zda v případě schválení
nižší prodejní ceny by byl ochoten vyhovět
původnímu požadavku obce, se pan T. vyjádřil
v tom směru, že s ČSAD má určitou dohodu
ohledně otáčení autobusů, obci nabízí maximálně
zřízení předkupního práva, se směnou prozatím nesouhlasí.
K této záležitosti proběhla diskuze a zastupitelé
se shodli na tom, že je možno schválit záměr
prodeje částí obecních pozemků bez stanovení
prodejní ceny.
14/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje částí obecních pozemků parc.
č. 1873/1 a 1873/10 o celkové výměře cca 325 m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Obec vlastní a provozuje veřejný vodovodní
řád, proto pro nás vyplývá povinnost vypracovat
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací,
a to na dobu 10 let. Jedná se vlastně o postupné
šetření finančních prostředků na budoucí
(postupnou) obnovu vodovodního řádu.
Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 8 odst. 11
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Bližší informace podal pan starosta.
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Ve schváleném rozpočtu je zajištěno finanční
krytí obnovy vodovodního řádu. Na obnovu
vodovodu je možno rovněž zřizovat samostatný
fond, o jeho případném zřízení by muselo
rozhodnout zastupitelstvo.
K předloženému návrhu Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací nebyly podány
žádné připomínky nebo požadavky na doplnění.
Případný fond a jeho zásady budou předmětem
jednání dalšího zastupitelstva.
15/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací obce Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8. Majetkové vypořádání — chodníky a MK
V minulém roce byla dokončena stavba Dostavba chodníků Kozlovice — střed. Část chodníků
vede po cizích pozemcích. Po dohodě s většinou majitelů těchto pozemků nám zastavěné
části nabízejí darem.
16/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
daru — pozemek v k. ú. Kozlovice parc.
č. 2914/6, ostatní plocha, ostatní komunikace,
výměra 23 m2, dle geometrického plánu
č. 1415-190/2012 vyhotoveného dne 7. 9. 2012
firmou GEOPOINT Frýdlant s. r. o., od
paní M.D., trvalý pobyt Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0
17/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru — pozemek díl „j“ ve výměře 18 m2
k. ú. Kozlovice, oddělený z pozemku parc.
č. 2906 k. ú. Kozlovice, sloučený do nově
vzniklé parcely č. 2906/2 dle geometrického
plánu č. 1415-190/2012 vyhotoveného dne 7. 9.
2012 firmou GEOPOINT Frýdlant s. r. o.,
od paní M.F. trvalý pobyt Tichá.
Hlasování: 12 : 0 : 0
18/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru — pozemek v k.ú. Kozlovice parc.
č. 2910/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
výměra 55 m2 dle geometrického plánu
č. 1415-190/2012 vyhotoveného dne 7. 9. 2012
firmou GEOPOINT Frýdlant s. r. o, od pana
J.H., trvalý pobyt Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0
19/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru — pozemky v k. ú. Kozlovice, parc.
č. 4163, ostatní plocha, ostatní komunikace,
výměra 19 m2, část pozemku parc. č. st. 221, díl

18
„n“ ve výměře 19 m2, část pozemku parc.
č. 3028/1, díl „k“ ve výměře 58 m2 a část
pozemku parc. č. 4050/2, díl „l“ ve výměře 15 m2,
které byly sloučeny do nové parcely č. 3028/3,
ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 1415-190/2012 vyhotoveného dne 7. 9. 2012 firmou GEOPOINT
Frýdlant s. r. o., od Římskokatolické farnosti
Kozlovice, IČ 49591185, se sídlem Kozlovice 154,
739 47 Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0
20/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru — pozemky v k. ú. Kozlovice parc.
č. 4109/6, 4109/7, 4109/8, 4109/9, 4109/10,
4109/11, 4109/12 a 4109/13 dle geometrického
plánu č. 1415-190/2012 vyhotoveného dne 7. 9.
2012 firmou GEOPOINT Frýdlant s. r. o., od
Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692.
Hlasování: 12 : 0 : 0
21/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru — pozemky v k. ú. Kozlovice parc.
č. 2914/5, výměra 7 m2 a pozemek parc.
č. 2913/6, výměra 14 m2 dle geometrického
plánu č. 1415-190/2012 vyhotoveného dne 7. 9.
2012 firmou GEOPOINT Frýdlant s. r. o., a geometrického plánu č. 1452-10/2013 vyhotoveného dne 11. 2. 2013 Vladimírem Švrčkem
od Ing. A.T. a R.T., Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0
Paní M.B., Fryčovice, nabídla obci darem pozemek parc. č. 804/5 k. ú. Kozlovice. Na části tohoto pozemku vede příjezdová cesta k rodinným domkům.
22/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru — pozemek v k. ú. Kozlovice parc.
č. 804/5, ostatní plocha, neplodná půda,
výměra 819 m2 od paní L.B., trvalý pobyt
Fryčovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0
9. Různé
9.1 Žádosti o změnu územního plánu
Obec obdržela další dvě žádosti o změnu územního plánu:
— Ing. A.K., Kopřivnice žádá o změnu
funkčního využití pozemku parc. č. 890/8
k. ú. Kozlovice z plochy zemědělské na
plochu smíšenou obytnou.
— V. M., Kozlovice žádá o změnu funkčního
využití pozemku PK parc. č. 3747/6 k. ú.

Kozlovice
Měrkovice z plochy zemědělské na plochu
smíšenou obytnou.
Nový územní plán byl vydán v září 2011,
o nově došlých žádostech nebude zastupitelstvo obce prozatím rozhodovat.
23/2013 — Zastupitelstvo obce nebude
v průběhu následujících 3 až 4 let dělat
žádnou revizi (změnu) územního plánu obce,
proto se k žádostem nebude vyjadřovat.
Hlasování: 12 : 0 : 0
9.2 Diskuze
Pan starosta:
— informace o finanční pomoci postiženým
tragickou událostí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Divadelní společnost Kozlovice
pořádá dne 23. 3. 2013 benefiční představení. Výtěžek bude předán rodině B. H.
(rozené K.) — rodačky z Kozlovice. Její rodina byla přímo postižena touto tragickou
událostí. Představení se uskuteční v sále OÚ
Kozlovice, obec nebude vybírat poplatek za
pronájem sálu.
— Valašská cesta — obec obdržela žádost
manželů pana L.Ž. a paní P.Ž. o opravu části
Valašské cesty v úseku od obecního vodojemu
po jejich rodinný dům na k. ú. Kunčice p. O.
Jednání zastupitelstva byli přítomni oba žadatelé, pan starosta jim předal slovo.
Pan Ž. předal zastupitelům foto dokumentující
stav předmětné komunikace a uvedl důvody
podání žádosti.
V rodinném domku v Kunčicích p. O. na hranicích
s obcí Kozlovice bydlí od roku 1998. Pro příjezd
užívají cestu z Kozlovic — jedná se úsek cca 450
— 500 m. První žádost o opravu cesty byla
podána již v roce 2006. Současný stav komunikace je neúnosný, téměř nesjízdný. Prozatímní úprava pro zajištění sjízdnosti by mohla být
provedena návozem strusky.
Pan starosta — pokud by zastupitelstvo rozhodlo o provedení opravy cesty, jednalo by se
o velmi nákladnou záležitost. Nemalé finanční
prostředky již obec vydala na vytyčení hranic
této komunikace.
O žádosti manželů Žabenských nebylo prozatím rozhodnuto. Pan starosta doporučuje, aby
se členové zastupitelstva seznámili se stavem
komunikace přímo v terénu a na příští jednání
si připravili návrhy na řešení této záležitosti.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve
20.10 hodin, poděkoval všem za účast.
Zápis vyhotoven dne: 20. 3. 2013

Kozlovice
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Zápis č. 2—2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 13. 6. 2013 v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno:
Nepřítomni:

14 členů zastupitelstva
1 člen zastupitelstva —
omluven (p. Ondřej Eliáš)

Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 12 občanů.

—

Zapisovatelkou dnešního jednání určil pan
starosta pracovnici obce Janu Tobolovou.

—

Jednání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta.
Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Při zahájení jednání bylo přítomno 13 členů zastupitelstva, 1 člen se dostavil před hlasování
o bodu 2.2.

—

Pro jednání zastupitelstva předložil pan starosta níže uvedený program:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
2.2 Finanční výbor
3. Závěrečný účet obce za rok 2012
4. Rozpočtové změny
5. Prodej, záměr prodeje a darování obecních
pozemků
5.1 Prodej — manželé J.
5.2 Záměr prodeje — pan J.
5.3 Stanovení ceny — pan T.
5.4 Darování pozemku — SSMSK
5.5 Darování pozemku — pan T.
6. Spolufinancování opravy komunikace
III/4862 (Měrkovice)
7. Různé
7.1 Oprava Valašské cesty
7.2 Žádosti o změnu územního plánu — pan V.,
pan T., pan E. a paní S.
7.3 Diskuze
Oproti původně zveřejněnému programu byl
program upraven — doplněn v bodě 5.5 a 7.2.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
— Náklady na zimní údržbu místních komunikací se v letošní dlouhé zimě vyšplhaly
k částce 500 000 Kč.
— Proběhla schůzka s panem V.T. ohledně
cesty u garáží ČSAD. Dohodli jsme se na

—
—

jistých podmínkách. Je vyhotoven GP, ale
prozatím nebylo stavebním úřadem
potvrzeno dělení parcel. Pan T. přislíbil, že
nově vzniklou parcelu (cestu) obci daruje.
Probíhá výměna oken a venkovních dveří
na budově OÚ, hlavní vstupní dveře budou
automatické.
Oprava mostu 4848–16 bude mít za
následek plnou uzavírku komunikace
III/4848 po dobu 16 dnů — od 2.8. 2013 (od
7 hod. ráno) do 18. 8. 2013 (do 24.00 hod).
Byly odeslány dopisy SSMSK s konkrétními
dotazy na objížďku po místních komunikacích a kyvadlovou dopravu. Ze strany
SSMSK zatím nedošly jasné odpovědi.
Informace o výjezdové jednotce hasičů Kozlovice za rok 2012 jsou obsaženy ve správě
velitele, kterou zastupitelé obdrželi
Pozvánky na ZO jednotlivým zastupitelům
již nebudou posílány v písemné podobě, ale
elektronicky.
Obec finančně i technicky vypomáhá našim
skautům i včelařům při opravách pronajatých prostor.

Ostatní informace jsou obsaženy v zápisech rady.
27/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Informace podal předseda výboru pan Gola.
Dne 5.6.2013 proběhlo v tomto roce již třetí
zasedání kontrolního výboru. Proběhlo zhodnocení výběrového řízení na dodávku oken
a dveří pro OÚ. Jednalo se i o kapacitních problémech školy a školky.
Pan Gola přednesl žádost občanů na
znovuzřízení autobusové linky Kozlovice —
Frýdlant n/O. Nebylo specifikováno o jakou
linku se jedná.
28/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
a zápis kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
2.2 Finanční výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi finančního
výboru panu Klímkovi, který konstatoval,
že v období od konání posledního zastupitelstva
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obce dne 12.3.2013 do dnešního dne finanční
výbor nezasedal.
29/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 14 : 0 : 0
3. Závěrečný účet obce za rok 2012
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného
účtu obce za rok 2012 zveřejněn na úřední
desce Obecního úřadu Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi
jej všichni členové zastupitelstva.
Při projednávání závěrečného účtu je jeho
součástí zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkum hospodaření provedl
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly vzneseny
žádné dotazy.
30/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet obce Kozlovice a souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2012,
a to bez výhrad.
Hlasování: 14 : 0 : 0
4. Rozpočtové změny
Podklady o plnění rozpočtu za prvních 5
měsíců byly zaslány zastupitelům, plnění je dle
schváleného předpokladu.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh
rozpočtových změn (nové položky na straně výdajů) — vysvětlení podal pan starosta.
Starosta zároveň informoval ZO o jednání
starostů SMOPO, na kterém byla probírána
pomoc obcím postižených povodněmi. SMOPO
schválilo doporučení zaslat společný finanční
dar (příspěvek) konkrétní obci v čechách ve výši
cca 10 Kč/občan sdružení — tj. asi 200.000 Kč
za sdružení celkem.
31/2013 — Zastupitelstvo obce souhlasí
s rozpočtovými změnami v celkové výši 480 000 Kč
dle přiloženého návrhu, který je přílohou
zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 0
32/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje
příspěvek obcím postiženým povodněmi ve
výši 30.000 Kč. Tento příspěvek bude zaslán
prostřednictvím SMOPO.
Hlasování: 14 : 0 : 0
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5. Prodej, záměr prodeje a darování obecních
pozemků
5.1 Prodej — manželé J.
Jedná se o prodej pozemku parc. č. 2890/33
v lokalitě Fojtíková, kde záměr prodeje byl
zveřejněn již v minulosti, cena byla stanovena
ve výši 880 Kč/m2.
Manželé J. chtějí nákup financovat prostřednictvím hypotečního úvěru. Banka hypotéku
neposkytne, pokud nebude na ni zřízeno zástavní
právo prodávaného pozemku. Obdrželi jsme
návrh budoucí kupní smlouvy i smlouvy zástavní
— viz zaslané podklady. Právní zástupce obce
Mgr. Szkandera doporučil smlouvy v tomto
znění nepodepisovat.
33/2013 — ZO prozatím prodej pozemku parc.
č. 2890/33 tímto způsobem neschvaluje
a odročuje tento bod na další jednání.
Hlasování: 14 : 0 : 0
5.2 Záměr prodeje — pan J.
Obec obdržela žádost o odkoupení části obecních pozemků parc. č. 1668/1, 4095/13
a 4095/39. Žádost podal pan J.J., Kozlovice.
V ÚP jsou tyto plochy vedené jako SN — Plochy
smíšené nezastavěného území. Cena dle
schválené
metodiky
je
315
Kč/m2
(200+90+90+50+20=450x0,7)
Rada prodej doporučuje (4 hlasy pro, 1 se zdržel
hlasování).
34/2013 - ZO schvaluje záměr prodeje částí
obecních pozemků parc. č. 1668/1,4095/13
a 4095/39 k.ú. Kozlovice.
Hlasování: 9 : 4 : 1
5.3 Stanovení ceny — pan T.
Na minulém ZO byl schválený záměr prodeje
částí obecních pozemků parc. č. 1873/1
a 1873/10. Záměr byl řádně vyvěšen na ÚD. Je
potřeba stanovit cenu. Dle ÚP se jedná o plochy
Z — zemědělské. Cena dle schválené metodiky
je 315 Kč/m2 (200+90+90+50+20=450x0,7). Středem těchto pozemků vede nadzemní vedení vn
22 kV, což užití limituje (ochranné pásmo)
a cena by to měla zohlednit. Po krátké diskuzi se
zastupitelé shodli na snížení ceny o 50 %.
35/2013 — ZO stanovuje prodejní cenu částí
obecních pozemků parc.č. 1873/1 a 1873/10 na
157 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 1 : 1
5.4 Darování pozemku — SSMSK
Jedná se o majetkoprávní vypořádání v souvislosti s výstavbou chodníků. Dle GP 1415-
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190/2012 vznikl pozemek 4050/4 o výměře 59 m2,
který je v současné době součástí komunikace III.
třídy. Rada schválila záměr darování tohoto
pozemku MSK. Záměr byl řádně vyvěšen na ÚD.
36/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje dar
Moravskoslezskému kraji. Předmětem daru je
pozemek parc. č. 4050/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 59 m2 dle GP 1415190/2012 vypracovaného firmou Geopoint s.r.o.
Hlasování: 14 : 0 : 1
5.5 Darování pozemku — pan T.
Pan T. obci nabízí darem pozemek p.č. 1873/24
k.ú. Kozlovice ve výměře 52 m2. Jedná se o nově
vytýčený pozemek dle GP č. 1427-292/2012 —
stávající příjezdová komunikace k základně
a rodinným domům.
37/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
daru — pozemek v k.ú. Kozlovice, parc.
č. 1873/24 zahrada, ostatní plocha, výměra 52 m2,
dle geometrického plánu č. 1427-292/2012 ze
dne 27. 5. 2013, vyhotoveného Ing. Jiřím
Žváčkem Ph.D. od pana V.T., Praha.
Hlasování: 14 : 0 : 0
6. Spolufinancování opravy komunikace
III/4862 (Měrkovice)
ZO na konci minulého roku souhlasilo s nabídkou 1 mil. Kč z rozpočtu obce na spolufinancování celoplošné opravy komunikace III/4862
do Měrkovic v majetku MSK. Tato částka je obsažena ve schvalovaném rozpočtu na letošní
rok pod §2212 Silnice. Tato oprava díky tomuto
příspěvku letos proběhne.
Předmětná komunikace končí cca 150 m před
koncem našeho katastru a je vedena jako naše
místní komunikace. Je potřeba opravit i tuto
část. Bude objednáno u firmy, která bude
opravu provádět. Zároveň by bylo vhodné
opravit MK směr pan Mucha, a pokud to vyjde
finančně, tak cestu u školy v Měrkovicích směr
pan Červenka. Tyto opravy jsou již dlouhodobě
v našem plánu.
38/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje
příspěvek ve výši 1 mil. Kč vč. DPH na stavbu
— Oprava silnice Měrkovice III/4862, km
0,000—2,330. Komunikace je v majetku MSK.
Tento příspěvek bude poukázán po dokončení
stavby přímo firmě, která bude opravu
provádět. Dle výsledku výběrového řízení se
jedná o firmu Alpine Bau CZ s.r.o. ZO pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování: 14 : 0 : 0
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7. Různé
7.1 Oprava Valašské cesty
Jedná se o opravu komunikace (tzv. Valašskou
cestu), k jednomu domu, který leží mimo náš
katastr. Žádost podali manželé Ž. Byl předložen
předběžný propočet na opravu této komunikace ve výši cca 500 tis. Kč bez DPH. Po
připočtení DPH a dalších nutných prací by cena
činila cca 700 tis. Kč. Zastupitelé se ve velké
většině shodli, že se jedná o nepřiměřené vynaložení obecních prostředků.
39/2013 — Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
pro tento rok s opravou cesty obec nepočítá.
Hlasování: 12 : 0 : 2
7.2 Žádosti o změnu územního plánu
Žádosti o změnu podali pan T.V., F–M, pan Z.T.,
Kozlovice a pan M.E. s paní Y.S., oba bytem
Frýdek-Místek.
40/2013 — Obec nebude v průběhu následujících 3 až 4 let dělat žádnou revizi (změnu)
územního plánu obce, proto se k žádostem
nebude vyjadřovat.
Hlasování: 14 : 0 : 0
7.3 Diskuze
V tomto bodě bylo předáno slovo přítomným
maminkám, které požadovaly informace ohledně kapacity ZŠ a MŠ a dalším postupu obce
v této problematice.
Diskuze se zúčastnila i ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice, Mgr. Hana Ulčáková, která podávala
vysvětlení přítomným rodičům dětí nepřijatých od září 2013 do školky. Uvedla, že kapacita
školky je bohužel naplněna a 6 dětí proto nebylo přijato.
Pan starosta — problematikou kapacity MŠ a ZŠ
v naší obci se intenzivně zabýváme a hledáme
vhodná řešení. Postupně byla navýšena kapacita dětí v jednotlivých odděleních MŠ i v některých
třídách ZŠ. Přístavbou Sportovně rekreačního
centra vznikly prostory pro družinu i místo pro
spaní dětí jednoho oddělení MŠ. Pro toto oddělení byly ve škole vybudovány i další potřebné
podmínky — třída a sociální zařízení. Pro
správné rozhodnutí, jak dále, je především
potřeba znát vývoj v počtu dětí, což se nestanovuje lehce. Do obce se stěhuje mnoho
mladých rodin s dětmi. Jen v letošním roce se
do obce přistěhovalo 17 dětí do 15 let, což
neumíme nijak ovlivnit a ani nijak plánovat.
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Celý problém má technickou část, tj, kde
vytvořit nové kapacity — využití různých obecních prostor, výstavba či dostavba stávající ZŠ
nebo MŠ nebo využití případných volných
kapacit v okolních obcích a děti tam dopravovat.
S tím souvisí druhý problém, který je finanční.
Proto se připravujeme na strategické rozhodnutí, které obec do jisté míry ovlivní na další léta.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve
21.00 hodin, poděkoval všem za účast.
Zápis vyhotoven dne: 18. 6. 2013

Informace ze zasedání rady obce
Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice
ze dne 18. 3. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Sběrný dvůr — dotace
03. Obecní prodejní stánky — zápůjčky
04. Záměr darovat nemovitý majetek obce MSK
05. Žádost o souhlas s věcným břemenem
(paní Čmielová)
06. Smlouva o zřízení věcného břemene (SMP
Net s.r.o.)
07. Smlouva o zřízení věcného břemene
(SSMSK)
08. Žádost o prodej obecního pozemku (pan
Janák)
09. Žádost o pronájem (včelaři)
10. Žádost o příspěvek (Sára Kokešová)
11. Žádosti o bezplatný pronájem sálu (burza,
divadlo)
12. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku
do fondů (ZŠ)
13. Dodatek ke směrnici — ceník (ZŠ)
14. Schválení účetní závěrky ZŠ
15. Žádost o pronájem obecního bytu (paní
Tabachová)
16. Žádost o opravu MK (pan Žabenský)
17. Budova Jednoty (nákupní středisko)

ze dne 8. 4. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Rozpočet ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o.

03. Žádost Charity Frenštát a Střediska soc.
služeb města Frýdlantu o příspěvek
04. Žádost Muzejní vlastivědné společnosti
Frenštát o příspěvek
05. Smlouva o možnosti provést stavbu (kanalizační přípojka pan Troják)
06. Valná hromada ČS a.s.
07. Směrnice obce 1/2013, 2/2013
08. Dotace obce

ze dne 6. 5. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady + předseda kontrolního výboru
Program jednání:
01. Výběrové řízení — Výměna oken a dveří na
budově OÚ Kozlovice
02. Výběrové řízení — Výměna vstupních dveří
na budově OÚ Kozlovice
03. Kontrola usnesení a informace starosty
04. Smlouva — pronájem skauti
05. Kontrola plnění rozpočtu za 1.Q 2013,
zůstatky na účtech
06. Ceník 03/2013 za dopravu a práce mechanizmy obce
07. Prominutí škody
08. Žádost o ukončení nájmu — SportJunior
09. Schválení výjimky z počtu dětí — MŠ
10. Smlouva o budoucí smlouvě — ČEZ
(Kozlovice — pan Mališ)
11. Smlouva o zřízení věcného břemene —
SMP Net s.r.o.
12. Pronájem sálu — pan Fojtík
13. Smlouva o provedení stavby na obecním
pozemku — vodovod pan Fiala
14. Účast ve výběrové komisi — oprava komunikace na Měrkovice

ze dne 27. 5. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Žádost o zřízení nového světelného bodu —
kynologové
03. Žádost o odkoupení části obecního
pozemku — pan Janák
04. E-aukce energií pro občany
05. Fenbau s.r.o. — dodatek smlouvy
06. FC Kozlovice — dodatek smlouvy o dotaci
07. Zakoupení SW pro obec — pokladna
a daně, dávky, poplatky

Cvičná kuchyně ve škole

FotoZpravodaj

Dětský den

Dětský den

Dětský den

Galerie na chodbě
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Pasování čtenářů

Nový obyvatel

Výměna oken na OÚ

Práce v obecním lese

Kozlovice
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Obnova vodovodu — Drážky
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Vandalové U Váhy

Vandalové bývalé sklenářství

Fotoarchiv obce

Vandalové U Váhy podruhé

Vandalové U Kováčka

Kozlovice
27

Kozlovice

28

Ze života školy
Co se děje ve škole
1. Základní škola
Od dubna probíhají závěrečná kola některých
soutěží, která jsou vyhlašována MŠMT. Výsledky našich žáků:
• Elektrotechnická olympiáda — v celorepublikovém finále organizovaném katedrou telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze dosáhli
žáci naší školy, Ondřej Kocián z 8. A a Magda
Závodná z 9. A, významného úspěchu. Oba
fináloví účastníci zaslouží velké ocenění
a uznání za svůj výkon, kdy museli po absolvování náročného vědomostního testu v kole
prvním vypracovat prezentaci na vlastní zvolené
téma a především následně svou práci obhájit
před komisi tvořenou vědeckými pracovníky
ČVUT v čele s předsedou prof. Ing. Dušan
Magou, PhD.
• Fyzikální olympiáda — v okresním kole kategorie žáků 8. a 9. tříd a odpovídajících tříd
víceletých gymnázií se umístil Adam Moščák
z 8. B na krásném 6. místě a Jan Milata z 9. A na
17. místě.
• Matematická olympiáda — úspěšnou
řešitelkou okresního kola Štěpánka Pustková
z 7. A,
• Archimediáda — v okresním kole této
fyzikální soutěže pro žáky 7. ročníku se na 2.
místě umístila Štěpánka Pustková, úspěšným
řešitelem byl také Dominik Lustig z 7. A.
• Sapere — družstvo žákyň Veronika Bražinová a Jana Vyvialová z 8. B a Tereza Korčeková
z 8. A zvítězilo v okresním kole a v krajském kole
se umístilo na výborném čtvrtém místě.
• Loutnička — obvodním kole pro žáky 6. — 9.
roč. byla mezi 20 účinkujícími z různých škol
nejúspěšnější Sára Kokešová ze 7. A, která ve své kategorii zvítězila a postoupila na slavností koncert
vítězů, ve kterém si zazpívala i Anežka Tabachová
z 7. A, která se umístila na krásném 3. místě.
• Win with Oxford — v okresním kole soutěže
v anglickém jazyce se v silné konkurenci ostatních škol umístily na 12. místě Adéla Krpcová
a Jana Vašendová ze 4. A.
• ČEZ Street hockey — florbalové družstvo ve
složení Radovan Tabach, Jakub Dudek, Matouš
Pustka, Ondřej Krpec, Jakub Nezhoda a Adam
Kvinta postoupilo do Velkého finále v Ostravě,
kde je postupu ze skupiny vyřadily lepší nájezdy soupeře.

• Školský turnaj Coca — cola Cup — starší
hráči Richard Tabach, Martin Sýkora, Petr Chocholatý, Patrik Hranický, Jan Šohaj, Martin Pustka,
Vojtěch Dudek, Patrik Mališ, Jonáš Stonavský,
Pavel Žáček, Ondřej Blažek, Mirek Hrabovský,
František Škuta, Richard Blahut, Marcel Vyvial
postoupili do 2. kola, které se odehrálo v Bílovci,
kde se umístili na 3. místě.
• McDonald s Cup — tým fotbalistů z 2. a 3.
třídy Filip Tabach, Gasman Šimon, Gasman
Tadeáš, Zpěvák Jakub, Vyviál Jakub, Krpec
Šimon, Ryška Daniel, Žáček Patrik, Eliáš Matěj,
Tomáš Ulčák, Roman Nečas a Jonáš Skoták se
v okresním kole soutěže, se utkal i s družstvy ze
sportovních škol, umístil na krásném 3. místě.
V rámci naší školy vyhlašujeme každý rok
následující soutěže mezi žáky a jednotlivými
třídami:
• Sběr kaštanů a žaludů pro zvěř — na 1.
místě se umístila Klára Němejcová z 5. A (120
kg) , na 2. místě Josef Zvonek z 9. A (100 kg) a na
3. místě Martina Janáková z 5. A (80 kg).
Nejlepších 10 žáků bylo oceněno a odměněno
zástupci mysliveckého sdružení, kteří také
žákům poděkovali za projevenou snahu a píli.
• Sběr papíru — letos jsme nasbírali 16 424 kg
papíru, nejlepšími ve sběru papíru mezi jednotlivci
byli: 1. Barbora Raganová (3. A) — 1 322 kg, 2.
Matěj Navrátil (5. A) — 643 kg, 3. Klára Holubová
(5. A) — 527 kg; mezi třídami byla nejlepší 3.
A — 140 kg na žáka.
Další akce:
• Začátkem května se žáci, kteří navštěvují divadelní kroužek, prezentovali dvěma divadelními hrami („Jak šlo vejce na vandr“ a „Čertovská
pohádka“) společně s pěveckým sborem a školní družinou a připravili tak pestrý program pro
své maminky, babičky, tety a další příbuzné,
kteří se v hojném počtu sešli v sále obecního
úřadu.
• Školní družina připravila pro děti závody na
koloběžkách, soutěž v hraní kuliček tzv. Kuličkiádu“ a ke Dni matek odpolední besídku, na které
děti recitovaly, zpívaly, tančily, hrály divadlo.
• Zrekonstruovali jsme cvičnou kuchyň. Prostory, ve kterých se nachází, zůstaly sice stejné,
ale je nově vymalováno, stěny jsou obloženy
novými kachličkami, na podlaze je nové
linoleum a kuchyňka je vybavena novým
nábytkem (sponzorským darem od firmy
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www.nejlevnejsinabytek.cz), který tvoří dvě
kuchyňské linky, u každé je elektrický sporák
s odpařovačem, stoly a židle. Za pro nás potřebný sponzorský dar děkujeme, bez něho by byla
cvičná kuchyň stále ještě v původním stavu.
Žáci mají také připraveno ke své práci nové nádobí, na jehož zakoupení přispěla částkou
20 000 Kč Rada rodičů, za což jí děkujeme.
• V posledním čtvrtletí školního roku proběhlo ve škole několik projektů. Některé připravují
pod vedením vyučujících žáci 9. třídy pro své
mladší spolužáky, např. „Den Země“
— stanovištní hra v přírodě, „Ochrana člověka
za mimořádných situací“ s tématikou základy
zdravotní výchovy, poskytování první pomoci,
zásady bezpečného chování v silničním
provozu, základní pravidla bezpečné jízdy na
kole, prevence návykových látek a zásady
chování člověka v mimořádných situacích,
nebo pro 1. a 2. třídu projekt „Čteme dětem“, ve
kterém četli dětem ukázky z pohádek a plnili
s nimi různé zábavné úkoly a tajenky. Taktéž
žáci 6. ročníku si v rámci informatiky připravili
pro děti z 1. tříd výukové programy na interaktivní tabuli v rámci projektu „Šesťáci učí
prvňáky“. Ve spolupráci s Katechetickým
a pedagogickým centrem Ostrava byl realizován
program „Poselství křesťanských Velikonoc“
a projekt k 1 150 výročí příchodů věrozvěstů na
Velkou Moravu s názvem „Cyril a Metoděj“.
Velmi zajímavým byl pro děti I. stupně projekt
„Zajímavosti ze světa zvířat“, ve kterém žáci se
seznamovali se zvířaty, která žijí na jednotlivých
kontinentech, zjišťovali o nich v encyklopediích, na internetu různé zajímavé informace.
Výsledkem celého projektu jsou mapy, plakáty
s obrázky zvířat, jejich modely , model ZOO
můžete vidět na chodbě naší školy. Během
dubna absolvovali žáci 4. a 5. třídy druhý kurz
dopravní výchovy na dopravním hřišti
v Příboře, žáci 3. a 4. třídy se seznámili se
zásadami zdravé výživy v rámci programu
„Zdravá Pětka“, a žáci 9. ročníku si v praxi vyzkoušeli
využít teorii o podobnosti dvou trojúhelníků
v rámci projektu „Na špičku stromu bez
jeřábu“, kdy dostali za úkol zjistit výšku 6 vybraných stromů v přírodě.
Podrobnější informace o dění ve škole najdete na internetových stránkách školy
www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová
zástupkyně ředitelky školy
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Přijímací zkoušky
V letošním školním roce se na střední školy
hlásilo celkem 31 žáků 9. ročníku, z nichž téměř
všichni využili možnosti podat si 2 přihlášky na
střední školy. Žáci se letošního přijímacího
řízení obávali, neboť téměř všechny střední školy
vyhlásily konání přijímacích zkoušek písemnou
formou. Žáci se na písemné testy pečlivě
připravovali i nad rámec svých hodin matematiky
a českého jazyka, které mají předem dány
rozvrhem hodin, takže nakonec jsou výsledky
přijímacího řízení velmi dobré. K dnešnímu dni
jsou na středních školách umístěni všichni žáci,
a to 24 žáků je přijato na studijní obory zakončené maturitní zkouškou, 6 žáků se bude
dále vzdělávat na tříletých učebních oborech
a jeden žák nastupuje na uměleckou školu.
V letošním roce opustí naši školu také dva žáci
pátého ročníku a dva žáci sedmého ročníku, kteří
úspěšně vykonali přijímací zkoušky na gymnázia
a od 1. září již nastoupí na novou školu.
Všem vycházejícím žákům přeji mnoho
úspěchů při náročném studiu na střední škole.
Zdenka Krpcová, výchovný poradce
2. Mateřská škola
— 15. 3. jsme v Divadle loutek v Ostravě
shlédli loutkové představení O víle Amálce
— od 3. 4. 2013 děti navštěvují každou středu
kurz plavání na bazénu ve Frenštátě p/R. pod
vedením zkušených učitelů plavání z plavecké
školy Laguna Nový Jičín
— 23. 4. proběhla v prostorách obecního
úřadu slavnostní vernisáž fotografií ze života
mateřské školy, kterou můžete shlédnout i nyní
— dne 25. 4. 2013 proběhl zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání
— 11. 5. nám děti ze základní školy zahrály pohádku Josefa Lady z knihy Nezbedné pohádky
— 17. 5. k nám zavítalo kočovné divadlo
Smíšek s divadelním představením Autíčko
Trabantík
— 3. 6. 2013 jsme shlédli u příležitosti Dne
dětí v kině ve Frenštátě p/R. film Croodsovi
— 11. 6. 2013 jsme si na základně Hasičského
záchranného sboru ve Frýdku – Místku
prohlédli hasičská auta, hasičskou techniku
a měli jsme možnost si i některé technické
prostředky vyzkoušet
— 19. 6. 2013 proběhlo slavnostní rozloučení
v sále OÚ s dětmi, které po prázdninách zasednou do lavic 1. tříd ZŠ
— za příznivého počasí je plánován výlet na
farmu rodiny Wirglových na Myslíku
— prázdninový provoz proběhne ve dnech
1. 7. — 19. 7. 2013 v budově mateřské školy
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3 . Školní jídelna
Vzhledem k některým změnám v jídelníčku
naší školní jídelny a reakcemi na ně chci
seznámit rodiče žáků i širší veřejnost s povinnostmi, které pro nás vyplývají z legislativy a jejich
plnění je kontrolními orgány vyžadováno a hodnoceno a my jsme povinni je dodržovat a plnit.
Školním stravováním se rozumí stravovací
služby pro děti, žáky, studenty a další osoby
a řídí se výživovými normami a finančními limity stanovenými ve vyhlášce č. 107/2005 Sb.
o školním stravování. I když zajišťujeme
stravování zaměstnancům školy a ostatním
cizím strávníkům, všichni tito strávníci se přihlásili
ke školnímu stravování, a proto musí respektovat předpisy, které se tohoto stravování týkají.
Školní jídelna není restaurace, ale vzdělávací zařízení. Vychovává své strávníky v rámci výchovy
ke zdravému životnímu stylu, ke správným
stravovacím a výživovým návykům.
Jaké výživové požadavky mají splňovat jídla
podávaná ve školní jídelně, stanoví spotřební
koš. Legislativně je stanoveno 10 skupin potravin (maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, tuky,
cukry, zelenina, ovoce, brambory, luštěniny)
a jejich doporučená spotřeba na žáka a den.
Výpočtem spotřebního koše pak jídelna dokumentuje, jak tato doporučení plní. Spotřební
koš se počítá za měsíční období.
Při poslední kontrole Krajské hygienické
stanice (září 2012) v naší školní jídelně byly vyhodnoceny jídelníčky pro MŠ i ZŠ jako pestré,

Projekt Zvířata

Kozlovice
s dostatkem čerstvého ovoce a čerstvých zeleninových salátů. Z hlediska racionální výživy nám
bylo vytknuto každotýdenní zařazení sladkého
pokrmu jako hlavního jídla. To jsme již od
nového roku odstranili. Dále bylo doporučeno
jídelníčky školních jídelen „odlehčit“. Mírně
snížit množství nabízených masitých pokrmů
— nezařazovat maso, popř. vejce (živočišná
bílkovina) k luštěninám, nepřidávat uzeniny do
pokrmů pro „vylepšení“ např. fazolová polévka
s uzeninou. Z nutričního hlediska to není vhodné ani žádoucí. Zařazovat více zeleniny, 4× za
měsíc by mělo být zařazeno bezmasé zeleninové jídlo. Bezmasý pokrm zajistí přiměřenou
a požadovanou dodávku vlákniny, minerálních
látek a vitamínů. Dnes již neplatí, že děti mají
nedostatek bílkovin, a není proto nutné ani žádoucí volit masovou polévku, pokud není maso
součástí hlavního pokrmu. Do jídelníčku je
potřeba zařazovat jáhly, pohanku, kroupy, ovesné vločky, kuskus, cizrnu a další.
Všechna tato doporučení zohledňují nejnovější
trendy ve výživě.
Úkolem kuchařek školní jídelny je tedy
připravit stravu pestrou a rozmanitou, která
naučí jíst strávníky vše…, což je v dnešní době
téměř nadlidský výkon, který vyžaduje velmi
zodpovědný přístup nás všech — nejen
kuchařek, ale i pedagogů majících dohled ve ŠJ
a v neposlední řadě vás, rodičů, bez vaší pomoci se naše úsilí a snaha míjí účinkem.
Monika Klegová, vedoucí školní kuchyně
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Kulturní a sportovní život obce
Benefice s TRIFIDEM
V loňském roce oslavila legendární skupina
TRIFID 40 let od svého založení. Na benefičním
koncertu spojeným s tradicí letních večerů se
sešlo na několik stovek posluchačů, od dětí
školou povinných až po důchodce, kteří si přišli
zavzpomínat, připomenout si časy a písně,
které bavily na tanečních parketech před 40 lety
stejně jako dnes. Pro letošní rok připravila
skupina další setkání na 2. srpna od 19 hodin
opět v areálu restaurace Na koupališti. Výtěžek
akce bude stejně jako v loňském roce věnován
Florbalovému klubu Kozlovice, který dlouhodobě
úspěšně pracuje s mládeží. Skupina TRIFID
vnímá tuto akci jako benefiční, společenskou
a kulturní akci, která má pomoci naplnit volnočasové aktivity dětí a mládeže. Kromě FbC
Kozlovice se na pořádání podílí restaurace Na
koupališti a skupina TRIFID.
Slávek Vašenda

Zlatá včela
V pátek 7. 6. 2013 proběhlo v SOUV — VVC,
o. p. s., Nasavrky, celorepublikové kolo soutěže
mladých včelařů „Zlatá včela 2013“. Zúčastnil
se ho i žák ZŠ Kozlovice Dominik Cviček, který
navštěvuje včelařský kroužek při ZŠ Kozlovice.
Do celorepublikového kola postoupil ze třetího
postupového místa soutěže včelařských
kroužků Moravskoslezského kraje, které se
uskutečnilo ve dnech 27. — 28. 4. 2013 v Rychvaldě. V soutěži, která se skládala z vědomostního testu, obhajoby písemné práce,
mikroskopování, včelařské praxe, poznávání
včelařských pomůcek a botaniky se Dominik
Cviček umístil na velice pěkném jedenáctém
místě ze třiceti šestí malých včelařů.
Jaroslav Barták

Z činnosti Klubu důchodců (KD)
Kozlovice
Posláním KD je zajištění společenské a kulturní péče o občany v důchodovém věku. Touto
myšlenkou jsme se ve své práci řídili celý rok.
Všechny naše akce připravují a zabezpečují
členové výboru, který se schází pravidelně jednou za měsíc.

V listopadu 2012 byla slavnostní schůze k 25.
výročí založení KD ve spolupráci s OÚ, za což
jim srdečně děkujeme. V lednu 2013 byla uspořádána beseda o zdravé výživě s účasti 32
členů, v březnu členky KD připravily výstavku
ručních prací pro veřejnost. V dubnu pak byl
zajištěn zájezd do divadla v Ostravě na představení „Sen noci svatojánské“. Rovněž byl uspořádán zájezd do Polska. V květnu jsme
připravili projížďku vláčkem Podhoráčkem na
Hukvaldy, kde jsme se prošli kvetoucí oborou.
Zdatnější důchodci si vyšlápli na hrad, zbytek
poseděl u dobrého moku. Akce byla přijata
s nadšením, o čemž svědčí velká účast 81 členů.
Po celý rok posíláme blahopřání členům k osobním výročím. Dále jsme nápomocni při
uskutečňování humanitární sbírky, tentokrát se
sbírka koná 18. 6. 2013.
Jsme členy Sdružení měst a obcí Povodí
Ondřejnice, které má celkem 10 KD. Při jejich
přátelských setkání dochází k výměně
zkušeností a přátelské spolupráci.
Za účelem zachování dobré kondice seniorek
jsme do své činnosti zahrnuli jednou týdně
cvičení v tělocvičně ZŠ, rovněž kurz ručních
prací se setkal s velkým zájmem.
Koncem června připravujeme zájezd do Pohankového mlýna, exkurzi do Rožnova a za
příznivého počasí výlet na Pustevny.
Rádi mezi sebou uvítáme nové důchodce, na
spolupráci s vámi se už nyní těšíme!
Výbor Klubu důchodců Kozlovice

Valášek líhní výborných zpěváků
Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili
soutěže dětských zpěváků lidových písní
— Zpěváček 2013 v maximálním možném
počtu. Na I. regionální kolo, uskutečněné na
počátku března, jsme vyslali hned 6 zástupců
a to 4 do soutěžní kategorie a 2 do nesoutěžní
kategorie. Ačkoli šestiletá Majda Vácová do
dalšího kola nepostoupila, jako jedna z nejmladších
soutěžících vůbec podala velmi sympatický
výkon. Do II. kola, které se uskutečnilo na
počátku dubna tohoto roku, postupovalo
celkově 20 dětí a z toho tedy 4 místa obsadili
zpěváčci z kozlovického Valášku. V nesoutěžní
kategorii do 10 let svým projevem zaujal nejen
diváky, ale také odbornou porotu Yannick
Rokyta. Po měsících nácviku nezůstalo pouze
u účasti, ale všichni soutěžící z Valášku si vyzpívali
krásná ocenění:

Kozlovice
• 1. místo s postupem do celorepublikového
finále — Sára Kokešová
• 3.místo s postupem do celorepublikového
finále — Anežka Tabachová
• Ocenění Filipu Krpcovi za přesvědčivý vokální projev písně V tej kunčickej hospodě
• Ocenění Dance Rokytové za výběr písní a jejich
oduševnělý pěvecký projev
V květnovém finále ve Velkých Losinách jsme
tedy měli hned dvojnásobnou účast a to bylo
poprvé v historii soutěže, kdy mezi 40 finalisty
z celé republiky byli hned dva zástupci DFS
Valášek z Kozlovic. Konkurence byla vysoká, ale
obě holky zabojovaly a domů odjížděly spokojené se svými výsledky: Anežka — umístění
v nejlepší dvacítce, Sára — ocenění v rámci nejlepší
desítky. Je tedy nezpochybnitelné, že zpěváčci
z Valášku se nesmazatelným písmem zapsali do
historie této soutěže a my pevně věříme, že
zatím neřekli své poslední slovo a i nadále
budou předvádět minimálně tak skvělé pěvecké
výkony jako v letošním roce. Na místě je
poděkování rodičům, kteří se organizačně
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podíleli na realizaci soutěže, a také děkujeme
paní Rokytové za klavírní doprovod v I. kole,
panu J. Rokytovi a panu Z. Toflovi za pomoc při
přípravě našich hudebních talentů vč. vyhotovení notových zápisů.
Také díky kvalitním výsledkům v tomto roce
byla Sára Kokešová v polovině května „vyslána“,
společně s Patrikem Havlíkem ze Starého
Poddvorova (vítěz — Zpěváček 2012), na čtyřdenní festival do Ruska, kde zpěvem reprezentovala nejen Folklorní sdružení ČR, ale také náš
regionální folklor, obec, potažmo celou ČR.
V souborovém diáři jsou dále naplánovány
tyto akce a vystoupení: Rožnovské slavnosti
v Rožnově pod Radhoštěm (7. 7.), letní festival
na Soláni (10.8.). Dále nebudeme chybět na
tradičních Sochovkách ve Lhotce (24.8.), na Dni
Obce Kozlovice (7. 9.), na Souznění 2013, ale
ještě před zimními měsíci nás čeká podzimní
celosouborové soustředění.
Všechny tímto zveme na naše vystoupení. Aktuální informace na webu www.valasek-kozlovice.cz
Petra Prašivková

Fotoarchiv DFS Valášek 2013 — zleva Anežka, Sára, Danka, Filip, dole Yannick
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U skautů dobrý…
Kozlovickým skautům se daří dobře.
Pravidelně probíhají skautské schůzky i vícedenní akce, děti i odrostlé děti dělají svým vedoucím radost svým osobním nasazením při
aktivitách, vedoucí se pro ně snaží vytvářet
stimulující a rozvíjející program, zkrátka vše
funguje, jak má.
Jedním z výraznějších počinů byla účast
starších skautů a skautek na Svojsíkově závodu,
který otestoval, jak opravdově a efektivně
naplňují skautské heslo „Buď připraven!“.
Soutěžilo se v disciplínách náročných
z hlediska týmové práce, fyzického výkonu
i mentálních dovedností. Klučičí družina

Svojsíkův závod — foto Alžběta Tkáčová

Kozlovice
dokonce postoupila do krajského kola, kde obsadila druhé místo, což je vskutku báječné.
V současné době ale snad žádný skaut nemyslí na nic jiného než na nadcházející tábor
(na čtrnáct dní ve stanu, v přírodě, bez výhod
i nevýhod civilizace, jen s hromadou kamarádů,...) a nemůže se dočkat nočních hlídek,
celotáborové etapové hry, táboráků a všech
skvělých zážitků a prožitků, které na něj s největší
pravděpodobností čekají. Oujé!
Na příští skautský (školní) rok plánujeme založení nové družiny pro holky ve 2. — 4. třídě.
Časy schůzek a všechny potřebné informace
bude možné v září najít na našich stránkách
www.kozlovice.skautifm.cz.

Kozlovice
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Loňský tábor — u ohně, foto Bořek Mikeska

Loňský tábor — Hvězdná brána, foto Bořek Mikeska

Akce „Za zelenější Měrkovice“

účastníků, ale hlavně díky opakovanosti této
akce. Nicméně i přes tuto opakovanost je stále
co sbírat a každým rokem se těšíme, jaký úlovek
trumfne ten minulý. Krom takových rarit, jako
jsou odhozené sedadla ze starých Škodovek, se
do TOP žebříčku již s tradicí zapsal počet
plaskaček. Letos jich bylo 160! Po takovém
výkonu si všichni účastníci zasloužili občerstvení v podobě grilovaných klobás a čepovaného pivka. Závěrem se dobře posedělo
a zhodnotilo tuto akci. Že ji budeme v příštím
roce opět opakovat, není pochyb.
Radek Zdražil

V sobotu 27. 4. 2013 se uskutečnila akce „Za
zelenější Měrkovice“, pořádána sborem dobrovolných hasičů Měrkovice, za podpory obce Kozlovice. Že oblíbenost této akce roste, svědčí
počet účastníků, kterých letos bylo 29. Je to
úžasné číslo a je skvělé bydlet mezi lidmi,
kterým není lhostejno, jak vypadá prostředí za
hranicemi vlastních dvorků. Pravidelnost této
akce přináší stále nové a nové objevy, které byly
při minulých akcích skryty, nebo díky záplavě
odpadků byly přehlédnuty. Každým rokem se
akce provádí pečlivěji díky vzrůstajícímu počtu

Za zelenější Měrkovice, foto Radek Zdražil

Kozlovice
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Mladí hasiči
Mladší žáci se v březnu zúčastnili Hadicové
a uzlové štafety, která proběhla jako každoročně
ve Frýdku–Místku. Na uzlech jsme obsadili 2.
místo a na hadicích 10. místo. Tento výkon nás
posunul na celkové 6. místo ve hře Plamen.
Příprava na jarní kolo probíhala jak v hasičárně,
tak venku v areálu. 25. května jsme se zúčastnili
soutěže v Nošovicích, kde jsme soutěžili ve
štafetách a útocích. Po součtu všech umístění
se družstvo z Kozlovic umístilo na 5. místě
z celkových 25. Všem, kteří se na přípravě dětí
podíleli, děkujeme a dětem přejeme hodně sil
do dalších soutěží a hezké prázdniny.

OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM
SPORTU A NOČNÍ POHÁROVÁ SOUTĚŽ
V odpoledních hodinách 25. května se
v areálu za Kovářovým lesem sešla družstva
z okrsku, aby porovnali své síly v Požárním
útoku a 100 m překážek.
V kategorii muži se na 1. místě umístilo
družstvo ze Lhotky, na 2. místě skončily
Palkovice a na 3. místě muži z Kozlovic.
V kategorii žen se na 1. místě umístilo družstvo
ze Lhotky, na 2. místě Palkovice, a 3. místo obsadily Kozlovjanky.
V noci proběhla již 10. noční pohárová
soutěž. Účast byla tradičně hojná — 12 družstev

Požárník útok CTIF, foto Anna Kociánová

žen a 21 družstev mužů. Muži z Kozlovic se
umístili na 11. místě s časem 17,475. Kozlovické
ženy skončily na místě 8. s časem 21,855.

Dorosti
Lukáš Tabach pod vedením Pavla Krpce st.
dosahuje fantastických výkonů. Na okrese obsadil 2. místo a postoupil do krajského kola.
Krajské kolo se konalo od 14. — 16. června
v Českém Těšíně. Lukáš dosáhl vynikajícího
výkonu a časy 15,63 na Dvojboji a 17,83 na
100 m překážek ho dostaly na zasloužené
1.místo, a tím si zajistil postup na republikové
kolo, kterého se uskuteční 5. července v Jablonci
nad Nisou.
Dalším velmi úspěšným dorostencem je i Jan
Vyvial. Ten tuto sezónu běhal za družstvo
Těškovice, kteří dosahovali skvělých výkonů
a díky zaslouženému 1.místu na kraji postupují
také do republikového kola. Honza se zároveň
pod vedením Pavla Krpce ml. připravuje na
kvalifikaci hasičské olympiády, která se
uskuteční ve Francii.
K výsledkům oběma gratulujeme a držíme palce!
Všechny informace o sboru, soutěžích
naleznete na www.hasicikozlovice.cz .
Fotografie naleznete na www.hasicikozlovice.rajce.net.
Kateřina Toflová

Kozlovice

Družstvo žen, Kozlovice, foto Radmila Toflová

Jakub Pavlíček, 100 m s překážkami, foto Radmila Toflová
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Prázdninový provoz tělocvičen
a venkovního hřiště SRC Kozlovice
Od začátku července do konce srpna jsou
obě tělocvičny uzavřeny. Uzavřena bude také
herna stolního tenisu. Proběhnou zde pouze
naplánované akce. Venkovní hřiště-kurt je
připraven na vaši návštěvu po celé léto, jen je
třeba si napřed na internetu ověřit, zda není
zrovna obsazen. Pokud si chcete kurt objednat
a je volný, volejte panu Vašendovi na číslo
721 222 633. Rozvrh naleznete na stránkách:
http://www.kozlovice.cz/src_calendar.htm
Slávek Vašenda

1O let florbalu
V únoru náš klub oslavil již 10 let, kdy poprvé
tento sport vzal do svých rukou p. Horymír
Kabát — nyní předseda klubu a odchovatel
několika generací všech kategorií. Během celé
této doby se určité kategorie rozvíjejí v ligových
soutěžích a různých turnajích. Po sedmi letech
se početně rozrůstají kategorie přípravky pod
vedením p. Kabátové a my jsme rádi, že kluci,
kteří se tomuto sportu začali věnovat, to dělají
s chutí. Letošní florbalová sezóna byla opět
plná různých soutěží. Žáky čekala například
tradiční soutěž SMOPO 2012, kde nastoupili ve
dvou kategoriích — mladší a starší. Tomuto

Kozlovice
sportu se v ostatních vesnicích nikdo tolik
nevěnuje a opět to potvrdily i výsledky a dvě
zlata zůstala doma. Nutno podotknout, že letos
byla konkurence tradičně velmi silná. Uspořádaného FLORBAL CUP 2012, který byl určen
všem dětem z Kozlovic, se zúčastnilo rovněž
velký počet týmů — 4 družstva mladší, 4 starší
kategorie a dokonce letos i 2 týmy v dívčí
skupině. Mladší kategorie reprezentovala náš
klub v Podbeskydské lize a svých 16 zápasů
odehrála se zkušenými městskými týmy
výborně. Naděje na umístění ke konci sezóny
vypadala bronzově, ale díky výsledku zápasu
jiných týmů to dopadlo jinak. Čtvrté místo (z devíti)
však je krásné. I kategorie mužů nezahálí. Po
propadu zpět do 7. ligy si kluci nastavili vysoké
cíle a věřili si, že vyšší ligu opět vybojují.
Umístěním na stříbrné pozici se sice nemohli
dostat do 6. ligy, ale vzhledem k posunu ve
vyšších tabulkách a uvolněném místě, se muži
přece jen probojovali tam, kde byli minulý rok.
Samozřejmě na zmíněných úspěších mají
obrovskou zásluhu rodiče a kategorie „Veteráni“
za jejich pomoc, díky které klub mohl tvořit
různé vánoční turnaje, oslavy zakončení,
naplánovat soustředění, letní večery a jiné akce
na takové úrovni, jakou nyní máme, a základna
se může nadále skvěle rozvíjet. Veškeré další dění
našeho klubu naleznete na www.fbckozlovice.cz
Kabátová Ivona

Veteráni,
foto
Ivona Kabátová
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Kozlovickým volejbalistkám chyběl
k postupu „krůček“
Již třetím rokem se Kozlovické volejbalistky
pravidelně umísťují na nejvyšších příčkách tabulky
Krajského přeboru II. třídy žen. K postupu do
vyšší soutěže je nejen potřeba se umístit na
prvním místě skupiny B, ale také zvládnout
následující baráž s vítězem ze skupiny A. Do
jarní části vstupovaly Kozlovické volejbalistky
se suverénním náskokem 8 bodů nad ostatními
soupeřkami. Bohužel nenavázaly na vítězná
utkání z podzimu a porážely je týmy, se kterými
v minulosti neměli žádný problém. Proto
o vítězi skupiny B rozhodovalo až poslední kolo,
které mělo určit, jestli do baráže půjdou Kozlovice nebo Štramberk. Naše děvčata měla
lepší los a na domácí půdě proti Palkovicím
nezaváhala na rozdíl od Štramberku, kterému
sebral tak důležité body Třinec. Po velkém dramatu se umístily ve své skupině na prvním
místě a čekal je udělat poslední krok — vyhrát
baráž s velice mladým ambiciózním týmem
z Ostravy B. Barážová utkání se uskutečnila
v druhém květnovém víkendu. V pátek Kozlovické volejbalistky zajížděly na horkou půdu
do Ostravy. Již při rozcvičování bylo patrné, že
vítězství nebude jednoduché. Ostravačky byly
téměř bezchybné ve všech herních činnostech
a udělat šňůru více bodu v řadě bylo skoro
nemožné. I když se Kozlovické hráčky držely po
celý set v závěsu, koncovka patřila vždy ostravským volejbalistkám. Do domácích bojů
odjížděla naše děvčata s prohrou 0:3 a 1:3.
Samozřejmě nic nebylo ztraceno, proto kozlovická děvčata nabrala síly a v neděli hostila
soupeře na domácí palubovce. Dobře známé
prostředí a velká podporo diváků děvčatům
svědčila. Soupeřky již nehrály tak bezchybně
a daly možnost domácím hráčkám. Byly k vidění
dva velice kvalitní dva zápasy obohacené o celou
řadu pěkných zákroků jak v poli, tak na síti. Kozlovické volejbalistky sice v domácím prostředí
vyhrály 3:2 a 3:2 a srovnala stav na zápasy na 2:2,
ale bohužel k postupu to nestačilo. O postupujícím týmu rozhodl poměr setů, který měla lepší
Ostrava B a mohla se těšit na boje ve vyšší
soutěži. Zklamání domácích bylo zřetelné, ale
nezbývá nic jiného než naladit formu do další
sezóny a zkoušet to znovu a znovu.

První sezóna mladých volejbalistek
Ani po skončení sezóny dospělých si od volejbalu kozlovické ženy neodpočinuly. V rolích
trenérek bojovaly s mladými nadějemi o body
v okresní soutěži minivolejbalu trojic. „Pro
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mladá děvčata to byla první sezóna v mistrovské soutěži, kde měly holky zejména sbírat
zkušenosti a vyzkoušet si poprvé hru v dresech“
uvedla vedoucí trenérka Mgr. Alena Bednářová.
Do soutěže byly přihlášené dva týmy, které bojovaly s dalšími 15 celky z celého okresu. Ve
velmi slušné konkurenci, kdy jsou mladí volejbalisté
vedeni k tomuto sportu již několik let, se naše
děvčata neztratila a sehrávala velice vyrovnané
boje. Soutěž se hrála turnajovým způsobem,
kterého se zúčastnilo 4 — 5 týmů systémem
každý s každým na tři hrané sety do patnácti bodů.
V konečném zúčtování naše naděje obsadily
pěkné 10. a 11. místo ze 17 přihlášených týmů
z celého okresu. Holkám gratulujeme, přejeme,
aby dosahovaly jen lepších a lepších úspěchů,
ke kterým je posune jen pilný a pravidelný
trénink.
Kozlovice v minivolejbale trojic reprezentovaly: Veronika Bražinová, Tereza Korčeková,
Jana Vyvialová, Aneta Sobotíková, Renča
Boráková, Klára Holubová, Veronika Kovalová,
Anežka Vyvialová, Pavla Bílková, Marie
Boráková, Veronika Pustková.
Martina Eliášová

Nejstarší oceněný funkcionář pan Jan Holub

Nejstarší žáci FK Kozlovice a FC Kozlovice

Muži a dorostenci FC Kozlovice se svými trenéry

Ženy z Kozlovic společně s Divadelním souborem Kozlovice (Amfórou)

Inzerce

PLOTY, GARÁŽOVÁ VRATA,
THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Gará!ová vrata v!klopná od 9.999 Kč.
Dále sek"ní a dvouk#ídlá.
Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace
d"eva. Dopl#ková v$bava.

Provádíme i montá!e.
PLOTY – PLETIVO: Prodej, doprava materiálu, montá!e.
Pletivové, kované, pr!myslové, mobilní, branky a brány.
P"i objednávce plotu v#etn$ montá%e sleva 30% na okrasné d"eviny ze zahradnictví.

THUJE

na %iv& plot. Sazenice od 10 K#/kus. Mul#. tkanina. Mno%stevní slevy.

STÍNÍCÍ TKANINA: 35 – 90% zastín%ní. R&zné v$'ky.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B%lá, 724 00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé (R.

ZDARMA DOPRAVA p"i celkovém nákupu nad 7.000 K#.

!!Chovejte k"epelky!! www.krepelkajaponska.cz
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