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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Sotva jsme se rozkoukali a už máme pomalu
polovinu roku za sebou. Zastupitelstvo
schválilo rozpočet pro tento rok, který zároveň
určuje i plán prací (rozpočet najdete na
www.kozlovice.cz pod odkazem Obecní
úřad/povinné info/bod 8).

Hlavním úkolem, který jsme si stanovili, je
výstavba chodníků ve středu obce. Tyto práce
úspěšně pokračují a věřím, že do prázdnin bude
hotovo. Asi jste si všimli, že celou výstavbu realizujeme svépomocí a s výpomocí několika brigádníků z řad občanů. Tento projekt se dost dlouho
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připravoval, několikrát jsem o něm psal, takže
se domnívám, že jste byli dostatečně informováni. K technickému řešení chci na vysvětlenou uvést, že se k němu vyjadřovala mj. dopravní policie, Odbor dopravy Magistrátu
města Frýdek–Místek a správa silnic. Dále musí
chodník splňovat přísné požadavky vyhlášky
o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
(např. úseky hmatové dlažby pro slabozraké).
Tolik odpověď na mnoho dotazů proč tak či
onak, na které denně reagujeme.
Jako při realizaci každé stavby Vás chci opět
požádat o hodnocení až po úplném dokončení.
V průběhu měsíce června dojde k celoplošné
opravě „hlavní cesty“ od kamenného mostu
naproti OÚ směrem nahoru. Dopředu informuji, že tato komunikace je majetkem
Moravskoslezského kraje, a tudíž na způsob
opravy a její rozsah máme jen minimální vliv.
V letošním roce proběhne rekonstrukce
mostu u ZD (směr Lhotka) a v roce příštím
oprava mostu naproti paní Skálové (o prázdninách). Ve výhledu je rekonstrukce kamenného mostu na dolním konci (směr Myslík).
Rovněž tyto stavby jsou v majetku MSK.
Nikdo si asi nemohl nevšimnout, že jsme se
rozloučili s kaštany před kostelem. Tyto stromy
tu stály po celý náš život. Bohužel jejich
zdravotní stav byl takový, že jsem neměl odvahu
čekat, až se něco stane. Na základě odborného
posudku jsme se rozhodli stromy pokácet. Co
bude místo kaštanů? Domníváme se, že bude
dobré zachovat vzniklou odstavnou plochu, ale
někde u pomníku padlých zasadit alespoň dva
nové stromy. Očekáváme Vaše názory a návrhy.
Rada schválila dotace spolkům a organizacím
obce na základě podaných žádostí do „Programu na podporu spolkové činnosti v Obci Kozlovice
— aktivit v oblasti sportu, kultury a využití volného času na rok 2012“. Konkrétní schválené
částky a účel použití najdete v tabulce uvnitř
Zpravodaje. Pokud k přiděleným dotacím
připočítáme částku na dofinancování SRC
a místností na OÚ sloužících kultuře (cca 300
tis. Kč), tak dojdeme k celkové sumě cca 1 300
000 Kč, kterou rozpočet dotuje bohatý kulturně–sportovní a společenský život v obci. Příjemce dotací nabádám, aby si pečlivě přečetli
smlouvu a především se jí řídili. Vyhneme se tak
nepříjemnostem při závěrečném vyúčtování.

Kozlovice
Je mi moc líto, že je mezi námi ještě mnoho
těch, kteří nesplnili svoji povinnost napojit se
na kanalizaci. Stát investoval nemalé peníze do
její výstavby a bude se „ptát“, jak jsou využity.
Napíšu to jednoduše — bude z toho průšvih
a obec Vám nedokáže pomoci.
Už jednou jsem o tom psal, ale připomenu.
Ti, kteří provádějí výkopy v místních komunikacích (ať už se jedná o kanalizační, vodovodní, či jiné přípojky), mají ve vyjádření srozumitelně napsáno, jakým způsobem mají komunikaci opravit. Je tam uvedeno zadláždění
zámkovou dlažbou nebo zaasfaltování — nikoliv zasypání výkopovou zeminou nebo zabetonování. Pokuste se dát vše do pořádku, ať
to nemusíme řešit. Děkuji.
V dubnu proběhla akce Za zelenější
Měrkovice, kterou zorganizovali místní hasiči.
Druhého „ročníku“ tohoto zdařilého počinu,
který má za úkol sběr poházených odpadků,
vyčištění příkopů, ... se zúčastnilo více jak 20
dobrovolníků. Děkuji za odvedenou práci.
Podobně i děti základní školy provedly „ očistu“ břehu Ondřejnice a přilehlých prostor.
Rovněž jim patří poděkování.
Při této příležitosti bych rád požádal ty spoluobčany, kteří obecní pozemky (břehy potoka)
používají jako své skladiště dřeva, stavebního
materiálu, trávy, popelnic, atd., aby je vyklidili
a uklidili. Předem děkuji. Nevím, jak byste se
tvářili, kdyby si obec bez dovolení na Vaši
zahradu složila např. fůru štěrku. Je potřeba si
uvědomit, že v tom není rozdíl!
A ještě jedna prosba. Nechme, prosím,
alespoň o nedělích a svátcích „rukám klid“
a nerušme sousedy hlukem sekaček, motorových pil, bagrů a jiných zařízení.
Přiblížil se čas dovolených a věřím i lepší
nálady. Na svých cestách se dívejte kolem
a můžete srovnávat. Budu se těšit na Vaše
připomínky a nápady, které můžeme v Kozlovicích
realizovat. Takže — hezkou dovolenou.
P.S. Všechny děti s jejich rodiči zvu na Pohádkový dětský den, který proběhne 9. 6. 2012
u hasičské zbrojnice.
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 Ludmila Lichnovská
80 let
paní Olga Blahutová
83 let
paní Ludmila Jurková
80 let
paní Marie Konečná
83 let
paní Anežka Závodná
80 let
paní Marie Krpcová
83 let
paní Imelda Prašivková
81 let
paní Žofie Škodíková
84 let
paní Ludmila Žvátorová
81 let
paní Anežka Kahánková
84 let

paní Jarmila Adamčíková
paní Anna Juřicová
paní Marie Pustková
paní Antonie Valentová
paní Emilie Vlčková
paní Božena Smržová
pan Alois Nedvěd
pan Rudolf Pustka
pan Štěpán Pavlíček
paní Alžběta Gongolová
paní Ludmila Laníková
paní Anežka Krpcová
paní Jiřina Boráková
paní Aloisie Ulčáková

81 let
84 let
82 let
85 let
82 let
86 let
82 let
87 let
82 let
88 let
82 let
92 let
83 let
95 let
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Zlatou svatbu, 50 let společného života,
oslaví v měsíci červnu manželé Albín a Marie
Gachovi a manželé Zdeněk a Stanislava Kozovi.
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
V měsíci březnu až květnu nás navždy opustili:
ve věku 86 let paní Žofia Závodná
ve věku 74 let pan Zdeněk Jalůvka
ve věku 87 let paní Jiřina Závodná
ve věku 76 let pan Richard Miarka
ve věku 68 let pan František Wirth
ve věku 87 let paní Vlasta Chýlková
ve věku 79 let paní Františka Krajčiková
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od března do dubna se naše obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Eliška Matějková, Vilém Rákoczi, Skoumalová
Kateřina, Ema Miroslava Kociánová, Oliver
Dobečka
Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a klidný domov.

Vybrané ceníky za služby a dodávky, které si u obce můžete objednat
Všechny ceníky jsou k dispozici na webu obce pod odkazem Obecní úřad/Ceníky. Ceny místních
poplatků naleznete pod odkazem Obecní úřad/Vyhlášky. V tištěné podobě jsou k dispozici na OÚ.
C E N Í K č. 04/2010 — služby dopravy a mechanismy poskytované občanům podnikatelům
1) Nákl. automobil DAEWOO AVIA — doprava, všechny ujeté km ....23 Kč/km
doba nakládky + vykládky, manipulace s kontejnerem, čekání......100 Kč/15 min.
2) Multicar, sklápěč — doprava, všechny ujeté km.............................. 20 Kč/km
doba nakládky + vykládky .................................................................. 50 Kč/15 min.
3) Kolový bagronakládač KOMATSU WB93........................................... 800 Kč/hod.
(výkon stroje včetně přejezdu)
čekací doba stroje vč. obsluhy ........................................................... 400 Kč/hod.
4) Rypadlonakládač UNC 750—výkon stroje vč. přejezdu ................. 550 Kč/hod.
čekací doba, prostoj............................................................................ 275 Kč/hod.
5) Traktor s vlekem vč. obsluhy.............................................................. 500 Kč/hod.
6) Traktor + drtič větví (včetně obsluhy) ............................................... 500 Kč/hod.
7) Traktor +nosič kontejnerů (přeprava, každá započatá 15 min.)..... 125 Kč/15 min.
každá započatá 15 min. práce hydraulickým ramenem nebo nakl+vykl. 100 Kč/15min.
8) Příplatek za každou hodinu výkonu stroje nebo přistavení 100 Kč/hod.
v sobotu, neděli, svátek
9) Zapůjčení kontejneru k nákl. automobilu DAEWOO AVIA............. 60 Kč/den
Cena za pronájem neobsahuje náklady za přistavení, manipulaci a odvoz, popřípadě náhradu za
poškození kontejneru způsobeného po dobu nájmu. Za den přistavení se nájem neúčtuje.
10) Hodinová sazba pracovníka............................................................. 180 Kč/hod.
C E N Í K č. 06/2010 — za ukládání některých druhů odpadů na skládku v Kozlovicích.
Na skládku lze ukládat:
17 01 01 beton ......................................................................................... za 1 tunu 480 Kč
17 01 02 cihla ........................................................................................... za 1 tunu 480 Kč
17 01 03 pálené tašky a keramické výrobky .......................................... za 1 tunu 480 Kč
17 05 04 zemina a kamení za 1 tunu ..................................................... 100 Kč
Všechny výše uvedené ceny zahrnují DPH v základní sazbě dle platných předpisů.
CENÍK č. 02/2011 — řezání asfaltu nebo betonu řezačkou NTC včetně obsluhy 108 Kč/běžný metr
CENÍK č. 01/2012 — pro odběr pitné vody z veřejného vodovodu obce Kozlovice ........ 21 Kč/m3
CENÍK č. 02/2012 — o úhradě stočného za objekty napojené na stokovou síť části
splaškové kanalizace provozovanou obcí Kozlovice ................ 31,52 Kč/m3
Všechny výše uvedené ceny zahrnují DPH v základní sazbě dle platných předpisů.
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Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že uplynuly termíny
pro zaplacení místních poplatků ze psů (do 31.
3. 2012), za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek za
odpad“ — 1 splátka do 30. 4. 2012) a vodného
(do 31. 5. 2012).
Pokud jste svou povinnost v těchto termínech řádně nesplnili, žádáme Vás o urychlenou nápravu nejpozději do 30. 6. 2012.
Poplatky lze zaplatit v hotovosti do pokladny obecního úřadu, kancelář č. 4, nebo převodem na bankovní účet č. 163215866/0300. Jako
variabilní symbol platby uveďte číslo popisné
Vašeho domu.

Občanům, kteří poplatek ze psů a poplatek
za odpad neuhradí včas, vyměří obecní úřad
poplatky platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může být zvýšen až na trojnásobek. U občanů, kteří neuhradí poplatek ani
v náhradní lhůtě stanovené v platebním
výměru, přistoupí obec k vymáhání nedoplatků
exekucí dle daňového zákona, čímž jim vzniknou
další, nemalé náklady.
U neplatičů vodného, kteří poplatek včas
a v plné výši neuhradí, může obec jako dodavatel po předchozím upozornění přistoupit
k přerušení dodávky pitné vody.
Věříme, že upozornění bude dostačujícím
impulsem těm, kterých se týká, k okamžité
úhradě dlužných částek.
Současně děkujeme všem občanům, kteří
poplatky včas zaplatili.

Nabídka jídel důchodcům — změna objednávek a odběrů od 7/2012
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných jídel
ve skle firmy HOTOVKY s.r.o., Dobrá.
Cena jednoho jídla je 39 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu
s květinami ), vždy v době od 8.00 — 9.00 hodin, odběr a placení od 13.00 — 14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel:
objednávka pondělí 2. 7. 2012
objednávka pondělí 6. 8. 2012
objednávka pondělí 3. 9. 2012

odběr a placení úterý 3. 7. 2012
odběr a placení úterý 7. 8. 2012
odběr a placení úterý 4. 9. 2012

v měsíci říjnu se objednávky hotových jídel nebudou přijímat
objednávka pondělí 5. 11. 2012
odběr a placení úterý 6. 11. 2012
objednávka pondělí 3. 12. 2012
odběr a placení úterý 4. 12. 2012
Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

Zpráva velitele JSDHO III Kozlovice — jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce
Jako každý rok, tak i první polovina letošního
roku byla ve znamení pravidelného školení výjezdové jednotky, které se provádí dle osnov GŘ
HZS ČR. Všichni členové prošli preventivními
lékařskými prohlídkami, řidiči a strojníci se
zúčastnili pravidelného profesního školení
řidičů.
Dva členové jednotky úspěšně absolvovali
kurz obsluhovatelů motorových řetězových
a rozbrušovacích pil.
Samozřejmě nesmím zapomenout na
pravidelnou údržbu techniky a technických
prostředků, ať už se jedná o výměnu

provozních náplní, tak o drobné opravy
a úpravy, u kterých už letos členové strávili
spoustu hodin ze svého volného času.
Na závěr bych vás chtěl informovat o výjezdech naší jednotky. K dnešnímu dni (18. 5.)
jsme byli povoláni IBC Ostrava k 14 událostem.
Jednalo se o 8 požárů a 6 technických pomocí.
Více informací o výjezdech najdete na:
www.hasicikozlovice.cz .
Za odvedenou práci bych chtěl členům jednotky poděkovat.
Pavlát T. ,velitel JSDH Kozlovice
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Prázdninový provoz v knihovně

Výjezdová jednotka

Oznamujeme, že v době od 10. 7. 2012
bude knihovna z důvodu čerpání
dovolené uzavřena.
Výpůjčním dnem v srpnu je úterý 14. 8. 2012.

Připravované kulturní, sportovní a společenské akce
09.06. 2012
16.06. 2012
16.06. 2012
17.06. 2012
24.06. 2012
30.06. 2012
15.07. 2012
21.07. 2012
21.07. 2012
22.07. 2012
27.07. 2012
11.08. 2012
12.08. 2012
18.08. 2012
24.08. 2012
31.08. 2012
01.09. 2012
08.09. 2012
15.09. 2012
21.09. 2012
22.09. 2012
23.09. 2012
28.09. 2012
29.09. 2012
06.10. 2012
20.10. 2012
27.10. 2012
03.11. 2012
10.11. 2012
16.11. 2012
02.12. 2012
08.12. 2012
09.12. 2012
15.12. 2012
19.12. 2012
22.12. 2012
26.12. 2012
26.12. 2012
31.12.2012

Pohádkový dětský den
Mejdan
SportJunior Cup 2. roč.
Koncert žáků Lenky Lepíkové
Skoky na lyžích—Beskydský pohár
Mini Cup — Měrkovice
Pastýři Na mlýně
IMMORTAL SHADOWS
Jezdecké závody
Jezdecké závody
Den Trifidu Na Koupališti
Westernové závody
Westernové závody
Kozlofest
Tajemná noc Na mlýně
Rozloučení s prázdninami
Pohárová soutěž
Obecní slavnost Kozlovice 2012
Mejdan
Vinobraní
Mistrovství ČR WRC
Mistrovství ČR WRC
Krmášová zábava—MYBAND
Pouťová zábava
Krmášová zábava
Výroční koncert Valášku
Po zarostlém chodníčku—pochod
Strašidelný mlýn
Svatomartinské hody
Diskotéka
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská party
Mikuláš Na mlýně
Souznění 2012
Adventní koncert
Vánoční rocková veselice
Mejdan
Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu
Silvestr Na mlýně
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Omezení provozu tělocvičen
V měsících červnu, červenci a srpnu budou tělocvičny z důvodu nízké návštěvnosti uzavřeny.
Je však možné dohodnout si vstup, a to nejméně na 2 hodiny za cenu 300 Kč/1h do velké tělocvičny
a 150 Kč/1h do malé tělocvičny a herny stolního tenisu. I v těchto měsících můžete uspořádat akce
a využít zázemí včetně galérie s barem. Na rodinné nebo firemní akce můžete využít více sportovišť
současně. K zapůjčení jsou badmintonové rakety a míčky. Cena se řídí podle ceníku 1/2008, který
najdete na webových stránkách obce spolu s rozvrhem hodin (www.kozlovice.cz-Sportoviště obce).
Tam si také můžete zjistit, zda je vámi vybraný termín volný. Informace a objednávky vyřizuje pan
Slávek Vašenda, mobil 721 222 633, tel. 558 697 205, email: vasenda@kozlovice.cz.
Kromě tělocvičen můžete využít i venkovní hřiště, které je však také zapotřebí předem objednat
na výše uvedeném kontaktu.
Slávek Vašenda

Historie Kozlovic ve fotografii
Připravujeme publikaci, kterou budou tvořit
fotografie z historie naší obce. Za historické
můžeme považovat snímky pořízené před 10
a více léty. Na snímcích by měly být zachyceny
budovy, pohledy na části obce, skupinové fotografie spolků, práce na poli, v JZD, nebo ze
sportovních a společenských akcí (spartakiáda,
krmáš, 1.máj, lampionový průvod, házená
u školy, kluziště u školy, školní akademie,
lyžařské závody, Svazarm — střelba, kynologie,
volejbal v Kovářově lese, myslivecké hony).
Fotografie můžete donést na obecní úřad
nebo se dohodnout o zapůjčení s panem

Slávkem Vašendou, který Vám podá bližší informace: mob. 721 222 633, tel. 558 697 205, email
vasenda@kozlovice.cz.
Fotografie můžeme na počkání zkopírovat
a originály Vám vrátit. Ještě je důležitý popis na
zadních stranách fotek. Měl by obsahovat
jméno majitele fotky, popřípadě č.p. domu,
stručný popis toho, co je na fotografii — jména
osob, č.p. budov, datum a rok zhotovení, jiný
zajímavý údaj o fotografii.
Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří
svoje fotografie nabídli k dokumentaci, a jejichž
kopie jsou již archivovány.

Poznáte-li, kdo je na fotografii, ve kterém roce, případně měsíci a lokalitě bylo foto pořízeno, sdělte
tyto informace panu Jaroslavu Vašendovi na OÚ.

Kozlovice
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Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, z 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.
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Zápisy a usnesení
Zápis č. 1 — 2012 ze zasedání Zastupitelstva Obce Kozlovice
konaného dne 7. 3. 2012 v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Nepřítomen: 1 člen zastupitelstva (omluven —
p. Ing. arch. Václav Cviček)
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 6 občanů.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
— Poděkování našim reprezentantům na fotbalovém turnaji SMOPO mezi vánočními
svátky — společný tým s obcí Lhotka obsadil 1. místo.
— Proběhl závěrečný audit hospodaření obce
za rok 2011. Zpráva bude projednávána
současně s projednáním závěrečného účtu
za rok 2011.
— Informace o postupu vymáhání pohledávky
— Ing. Rodzenák — nařízení exekuce na
majetek povinného.
— V soutěži o nejhezčí vánoční strom
vyhlášené firmou Ekolamp se obec umístila na 3. místě — odměna 10 tis. Kč musí být
použita na nákup ekologických potřeb.
Poděkování patří Hance Juchelkové, která
obec do soutěže přihlásila.
— Na Táboře se bude budovat nový stožár
T–Mobile (25 m) — jednáme o možnosti
umístění našich antén (v průběhu výstavby
může nastat přerušení internetu).
— V letošním roce by měla proběhnout oprava koryta Ondřejnice — odstranění
povodňových škod z roku 2010, investorem
jsou LČR (úsek Mlýn — Kozlovice — Kříž),
zřejmě bude realizována oprava mostu přes
vodní tok Říčka (směr Lhotka), který je ve
velmi špatném stavu, investorem je Správa
silnic Moravskoslezského kraje.
— Proběhne oprava silnice III/4848 (obec má
spoluúčast — opravy po stavbě kanalizace)
a zbylého úseku silnice III/4848a.
— Rada obce schválila a vyhlásila dotační program na podporu spolkové činnosti v obci
— veškeré podklady viz. web a Zpravodaj.
— Kaštany u kostela jsou ve velmi špatném
stavu. Odborná firma zajistí posouzení (diagnostiku) stavu stromů, podle výsledku
bude rozhodnuto o skácení.
— Ostatní podrobné informace viz. zápisy rady.

Dotazy:
— p. Mgr. Martin Krpec — kdy bude realizována oprava silnice III/4848?
— p. starosta — oprava by měla být realizována po dokončení stavby chodníků (předpoklad dokončení chodníků — 06/2012).
— p. Ludvík Konečný — kdy bude realizována
oprava mostu u p. Skálové?
— p. starosta — včera proběhlo jednání za
účasti investora, projektanta, dopravců,
obce a zástupců silničního správního úřadu
— Magistrátu města Frýdku–Místku,
odboru dopravy a silničního hospodářství.
Při realizaci stavby bude nutno minimálně
na dobu 16 dnů provést úplnou uzavírku,
proto je nutno řešit objízdnou trasu veřejné
linkové dopravy — po místní komunikaci
v úseku od Váhy nelze. Pro linkové autobusy
bude zřejmě stanovena objízdná trasa přes
Obec Hukvaldy. Obec požaduje zajistit
během uzavírky kyvadlovou dopravu střed
obce — horní konec.
Rekonstrukce mostu odložena na příští rok.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Informaci o činnosti výboru přednesl předseda
pan Mgr. Lukáš Gola, z jednání výboru předložil
zápis. Odpovědi k jednotlivým bodům zápisu
podal pan starosta.
Pan starosta znovu zdůraznil, že výbory mohou
bez pověření zastupitelstva obce provádět
pouze činnosti, které jsou uvedeny v zákoně
o obcích.
Zastupitelstvo obce bere informace předsedy
kontrolního výboru a odpovědi starosty na vědomí. Zastupitelstvo obce nepověřuje kontrolní
výbor žádným úkolem.
2.2 Finanční výbor
Informaci o činnosti finančního výboru přednesl
předseda pan Ing. Josef Klímek, z jednání
výboru předložil zápis.

Kozlovice
Zastupitelstvo obce bere informace předsedy finančního výboru a odpovědi starosty na vědomí. Zastupitelstvo obce nepověřuje finanční
výbor žádným úkolem.
3. Zpráva velitele JSDHO
Na jednání zastupitelstva obce byl přizván velitel
JSDHO pan Tomáš Pavlát.
Pan starosta v úvodu v krátkosti informoval
o základních působnostech obcí podle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:
1. Obec v samostatné působnosti na úseku
požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plní další úkoly
podle zvláštního právního předpisu (zákon
o integrovaném záchranném systému) ve
svém územním obvodu; Členům jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce za hašení
požárů a záchranné práce při živelních
pohromách a jiných mimořádných
událostech v mimo pracovní době poskytuje
odměnu,
b)udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
d)zabezpečuje materiální a finanční potřeby
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
a požární ochrany,
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který
se ve své pracovní době nebo v době, ze které
mu plyne příjem z podnikání nebo jiné
samostatně výdělečné činnosti, zúčastní
zásahu při požáru nebo jiných mimořádných
událostech nebo nařízeného cvičení anebo
nařízené odborné přípravy,
g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce preventivní
zdravotní prohlídky,
h)zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů
požární ochrany a požárně bezpečnostních
zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je financována z rozpočtu obce.
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Následně předal slovo veliteli jednotky sboru
dobrovolných hasičů panu Tomáši Pavlátovi,
který informoval o složení, vybavení a činnosti
jednotky.
JSDHO III Kozlovice je prostřednictvím integrovaného bezpečnostního centra Ostrava povolávána k zásahům — požáry, dopravní nehody, povodně, technická pomoc. Kromě toho
zajišťují např. dovoz vody, čištění ucpaných
kanálů, odčerpávání vody ze sklepů, údržbu
techniky.
V tomto roce byla jednotka povolána již k 9
událostem — 4 technické pomoci, 5 požárů.
Členové výjezdové jednotky musí být vybaveni
ochrannými prostředky — obleky, přilby, boty,
svítilny, dýchací přístroje — velmi nákladná
záležitost.
Dále informoval přítomné, jaká školení
a zdravotní prohlídky musí hasiči povinně
pravidelně absolvovat.
Pan starosta poděkoval za vystoupení a všem
členům za práci, kterou vykonávají ve svém volném čase.
Zastupitelstvo obce bere zprávu velitele
JSDHO na vědomí a všem členům jednotky
děkuje za odvedenou práci.
Dotazy:
— pan Mgr. Lukáš Gola — kde se provádí
měření průtoku vodního toku Ondřejnice?
— pan starosta — na dolním konci obce
4. Rozpočet obce na rok 2012
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. Návrh obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Rozpočet zohledňuje plán práce, který
rovněž obdrželi členové zastupitelstva.
Návrh rozpočtu na rok 2012 byl projednán
v radě obce, přítomni byli členové finančního
výboru.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
Vysvětlení k jednotlivým položkám a paragrafům podal pan starosta.
Oproti původnímu zveřejněnému návrhu
rozpočtu je nutno upravit:
— položka 1337 — správně položka 1340
— položka 4121 — původní částka 231 tis. Kč
— správně má být 199 tis. Kč.
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Rozpočet obce na rok 2012 je navržen jako
schodkový ve výši 39 985 000 Kč. Schodek je
krytý přebytkem hospodaření z minulých let.
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový
rozpočet obce Kozlovice na rok 2012 ve výši 39
985 000 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).
5. Dotace
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
Římskokatolické farnosti Kozlovice o finanční
dotaci na opravu kříže na hřbitově a na vybudování zábradlí na kůr v kostele. V rozpočtu
§ 3330 Činnost registrovaných církví byla
schválena částka 150 tis. Kč. Dotace je
navrhována ve výši 102 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Kozlovice ve výši 102 000 Kč
na opravu kříže na hřbitově a na vybudování
zábradlí na kůr v kostele.
6. Prodej a záměr prodeje obecních pozemků
6.1 M.S., D.Š.
Záměr prodeje obecního pozemku parc.
č. 1559/4 k. ú. Kozlovice o výměře 17 m2
schválila rada obce po projednání ve stavební
komisi. Záměr byl zveřejněn na úřední desce.
Jedná se o plochu vedenou v územním plánu
jako smíšenou obytnou SO. Výše ceny je
stanovena podle schváleného metodického
postupu — tj. 500 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku parc. č. 1559/4 k. ú. Kozlovice o
výměře 17 m2 panu D.Š. a paní M.S., Kozlovice.
Cena 500 Kč/m2.
6.2 J. a R.N.
Na základě žádosti manželů N. o odprodej části
obecního pozemku parc. č. 146/1 k. ú. Kozlovice ve výměře cca 700 m2 byla navržena
kupní cena v rozmezí 50 — 75 Kč/m2. Manželé
N. s touto cenou nesouhlasí, nabízejí maximální cenu 20 tis. Kč za celý pozemek.
Následovala diskuze, při které členové zastupitelstva podávali návrhy na výši kupní ceny: 75,Kč/m2, 60 Kč/m2, 50 Kč/m2. Žádný z těchto
návrhů nebyl schválen. Nakonec proběhlo
hlasování o kupní ceně 70,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce s navrhovanou cenou
manželů N. nesouhlasí.
Zastupitelstvo obce schvaluje v tomto případě
cenu za 1 m2 ve výši 70 Kč.

Kozlovice
6.3 T.a P.B.
Na základě žádosti manželů B. o odprodej
obecních pozemků PK parc. č. 565 a části
pozemku PK parc. č. 569 byl schválen záměr
prodeje. Následně pak rada obce ještě schválila
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3929 k. ú.
Kozlovice, který k tomu logicky patří. Zastupitelstvo obce navrhlo kupní cenu v rozmezí 140
— 200 Kč/m2. Žadatelé s návrhem ceny souhlasí.
Zastupitelstvo obce musí na dnešním jednání
stanovit konečnou kupní cenu. Návrh 200 Kč
/m2.
Zastupitelstvo obce stanovuje cenu za odprodej
obecního pozemku PK parc. č. 565, části
pozemku parc. č. 569 a části pozemku parc.
č. 3929 k. ú. Kozlovice ve výši 200 Kč/m2. Vlastní
prodej schválí zastupitelstvo obce po vyhotovení geometrického plánu na náklady budoucího kupujícího.
6.4 N. T.
Pan N.T., Kozlovice požádal o prodej obecních
pozemků parc. č. 1858/8 o výměře 543 m2
a pozemku parc. č. 1856/8 o výměře 62 m2 k. ú.
Kozlovice Přes tyto pozemky vede splašková
kanalizace ve vlastnictví a správě obce (bude
nutno nechat zaměřit a prodat Sm VaK).
Podle územního plánu jsou pozemky vedeny
jako plochy smíšené obytné SO. Rada obce doporučuje prodej těchto pozemků, obec je nijak
nevyužívá.
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem
prodeje obecních pozemků parc. č. 1858/8
a 1856/8 k. ú. Kozlovice.
7. Různé
— pan Ludvík Konečný — dotaz k provozu MŠ
v době letních prázdnin
— pan starosta — provoz MŠ v době letních
prázdnin bude pouze prvních 14 dnů
v měsíci červenci, bude otevřena jedna
třída v ZŠ, prozatím je přihlášeno asi 30
dětí. Provoz v budově MŠ není možný
z důvodu plánované výměny oken (havarijní
stav).
Zajištění provozu po celou dobu letních
prázdnin je dost problematické — rodiče
děti přihlásí, následně MŠ navštěvuje malý
počet dětí, a tak se provoz značně prodraží.
Učitelky a ostatní zaměstnanci musí v této
době čerpat řádnou dovolenou. Pokud by
provoz byl zajištěn v měsíci červenci
i srpnu, práce by byly prováděny na dohodu, s tím souvisí čerpání dalších finančních
prostředků.

Kozlovice
Informace o provozu MŠ o prázdninách
bude zveřejněna na webových stránkách
obce, ve Zpravodaji.
Podrobnější vysvětlení může podat ředitelka ZŠ na příštím zastupitelstvu.
— pan Mgr. Lukáš Gola — dotaz, zda bude
vypsáno výběrové řízení na ředitele školy
po skončení pracovního poměru dle
novely školského zákona. Dle metodiky
MSK je vhodné konkurs vyhlásit.
Po diskuzi nebyl ze strany členů zastupitelstva podán návrh na vyhlášení
konkursu na ředitele školy pro další
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období. Toto je v souladu s metodikou
MŠMT.
— pan Stanislav Pustka — navrhuje poskytnout za mimořádné úsilí nad rámec povinností uvolněného zastupitele a dosažené
výsledky práce pro obec za uplynulé období
finanční dar M.T. a L.Č., každému ve výši
hrubé odměny starosty obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar
panu Ing. Miroslavu Toflovi a panu Lumíru
Červenkovi, každému ve výši hrubé měsíční
odměny pana Ing. Miroslava Tofla. Obdarovaní poděkovali za schválení finančního daru.

Informace ze zasedání Rady Obce Kozlovice:
ze dne 12. 3. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Zrušení usnesení 39/2012 — příspěvek
Slezské diakonii
03. Smlouva autorský a stavební dozor — chodníky
04. Smlouvy PD kanalizace — lokalita Červenka a směr Tichá
05. Smlouva o provedení stavby na cizím
(obecním) pozemku — M.+T.
06. Dohoda o neprovádění stavebních zásahů
— SSMSK
07. Smlouva o zřízení věcného břemene —
obec splašková kanalizace se SSMSK
08. Smlouva o právu provést stavbu na cizím
(obecním) pozemku — SSMSK
09. Umístění stožáru T–Mobile na Táboře
(skokanské můstky)
10. Zpomalovací pruh
11. Reklamace SRC
12. Bezplatný pronájem sálu a přísálí — dětský bazar
13. Smlouva o provedení stavby na cizím
(obecním) pozemku — K.+K)

ze dne 23. 4. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady.
Omluven: Libor Král
1. a 2. bodu jednání se zúčastnila Mgr. Hana
Ulčáková, ředitelka školy.

ze dne 2. 4. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady.
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Pronájem hrobových míst
03. Dohoda o neprovádění stavebních zásahů
se SSMSK
04. Smlouva ověcném břemenu — ČEZ přípojka nn
05. Žádost o stanovisko — J.H.
06. Oprava střechy na Základně — nabídky
07. Smlouvy o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku
08. Nákup sekačky
09. Dotace obce

ze dne 16. 5. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady.

Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Rozpočet ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o. a informace ředitelky školy
03. Kontrola plnění rozpočtu obce za 1Q
a rozpočtová změna
04. Komunikace ke kozlovickému ranči
05. Smlouva se SSMSK — finanční podíl na
souvislé opravě III/4848 (po kanalizaci)
06. Smlouva s Alpine Bau CZ s.r.o. na realizaci
opravy silnice III/4848 (po kanalizaci)
07. Vícestranná mandátní smlouva s eCENTRE
a.s., DNS energií pro obec (plyn, elektro)
08. Dar Charitě Frenštát pod Radhoštěm
09. Dar Muzejní vlastivědné společnosti
Frenštát pod Radhoštěm
10. Smlouva o zřízení věcného břemene (ČEZ)

Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Výstavba chodníku
03. Darovací smlouvy
04. Dotace FC
05. Pronájem správcovského bytu v hasičárně
06. SSMSK — smlouva o právu provést stavbu
(most u paní S.)
07. Smlouvy o možnosti provést stavbu - kanalizační přípojky
08. Pronájem obecního pozemku

Kozlovice
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Fotozpravodaj

Kaštany u cesty

Kontrola stromů

Kozlovice

Kaštany u cesty

Kaštany u cesty
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Kozlovice

18

Výstavba chodníku

Výstavba chodníku

Kozlovice

Výstavba chodníku

Výstavba chodníku
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Kozlovice
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Ze života školy
Výsledky přijímacího řízení
V letošním školním roce navštěvuje naši
školu 26 žáků devátého ročníku. Všichni využili
možnosti podání přihlášek na dvě střední školy,
jak jim umožňoval zákon. Letos měli ovšem
ztížené podmínky pro přijetí na vybranou
střední školu, protože na většinu maturitních
oborů museli vykonat písemnou přijímací
zkoušku. I přesto se všichni žáci na některou ze
svých dvou zvolených středních škol dostali
a k dnešnímu dni má na maturitní obory
podáno Zápisový lístek 19 žáků a na tříleté
učební obory 7 žáků. Někteří ještě čekají na
výsledek odvolacího řízení, protože v případě
jeho kladného vyřízení mají možnost svou
školu ještě změnit.
Kromě žáků devátého ročníku vykonávali
v letošním roce přijímací zkoušku také 3 žáci
sedmého ročníku, všichni byli úspěšní, takže od
září 2012 budou studenty Gymnázia Petra
Bezruče ve Frýdku – Místku.
Všem vycházejícím žákům blahopřeji a přeji
jim hodně úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Zdenka Krpcová, výchovná poradkyně

Úspěchy našich žáků ve školním
roce 2011/2012

Každý školní rok jsou pro žáky základních
škol a žáky odpovídajících tříd víceletých gymnázií připraveny soutěže MŠMT — předmětové
olympiády a soutěže, do kterých se zpravidla
zapojují nejlepší žáci jednotlivých ročníků.
Úspěšnější řešitelé školních kol olympiády postupují do okresních kol, žáci 9. ročníku i do krajských kol.
A jak jsme dopadli v okresních kolech letos?
➢ Matematická olympiáda — 2. místo v kategorii Z6 Štěpánka Pustková ze 6. A, úspěšný
řešitel v kategorii Z7 — Milan Prokop ze 7. A,
v kategorii Z5 — Martin Prokop a Samuel
Žárský z 5. A.
➢ Fyzikální olympiáda — úspěšný řešitel —
Petr Střálka z 9. A.
➢ Dějepisná olympiáda — 19. místo Brenda
Lesniczkává z 9. A.
➢ Olympiáda z českého jazyka — úspěšná
řešitelka Magdaléna Závodná z 8. A.
SAPERE — „vědět, jak žít“ — družstvo ve
složení Veronika Pavlisková a Jan Pustka z 9.
A a Matěj Juchelka z 8. A obsadilo 2. místo
v okresním kole.

SAPERE — „vědět, jak žít“, foto Ing. Radmila Toflová

Finanční gramotnost — družstvo ve složení
Brenda Lesniczáková, Kamila Tkáčová a Alžběta
Tkáčová z 9. A obsadilo 2. místo v okresním kole.
Win with Oxford — soutěž v anglickém
jazyce, ve které se žákyně 4. třídy Dana Rokytová umístila na krásném 7. místě a Anette
Vittová na 11. místě.
Velmi dobré výsledky mají naši žáci v pěveckých
soutěžích: V soutěži Talent 2011 získala Sára
Kokešová ze 6. A 2. místo v okresním kole, pěvecký
sbor naší školy se v okresní Přehlídce pěveckých
sborů umístil ve stříbrném pásmu a v okresním
kole pěvecké soutěže Loutnička získali ve svých
kategoriích umístění tito žáci: 1. třída Jan Rokyta 1.
místo, 3. třída Natálie Stonavská 4. místo a z 5.
třídy Anežka Tabachová 2. místo.
Výborných výsledků dosáhli naši žáci i ve
sportovních školních soutěžích, především
družstvo žáků 5. a 4. třídy (Jakub Dudek, Nikol
Hrnčárková, Ondřej Krpec, Natálie Pěluchová,
Matouš Pustka, Ondřej Šohaj, Radovan
Tabach, Patrik Tománek, Ondřej Zahradníček,
Jan Fulnek, Anna Němcová, Jakub Nezhoda,
Martin Prokop, Samuel Žárský, Lukáš Žáček,
Tomáš Blažek a Filip Krpec) v soutěži Vybíjená
Preventan cup zvítězilo v okresním kole
a vzorně reprezentovalo náš okres v krajském
kole. Ve stolním tenise v turnaji SMOPO obsadilo družstvo naší školy ve složení Vojtěch Trubák
(9. A) a Matouš Pustka (5. A) 2. místo.
Žáci, kteří navštěvují včelařský kroužek,
dosáhli vynikajících výsledků v soutěži Zlatá
včela, v krajském kole náš žák z 8. A Josef
Zvonek obsadil 1. místo a Dominik Cviček ze 7.
A 2. místo v kategorii starších žáků a oba postupují
do celostátního kola. V kategorii mladších žáků
obsadil Ondřej Krpec (5. A) 2. místo a Samuel
Žárský (5. B) 3. místo.
Na všechny výše vyjmenované žáky čeká na
konci školního roku pochvala ředitelky školy za
vzornou reprezentaci školy.
Jaroslava Minksová, zástupkyně ŘŠ
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Maminky v naší školce

Novinky ze školní jídelny

Protože v neděli 13. května slavily všechny
maminky svátek, připravily si pro ně naše děti
dárek v podobě pozvání do svých tříd. V úterý
15. 5. proběhla v „Beruškách“ Barevná besídka,
plná písniček a básniček o barvičkách
a samozřejmě taky o těch, kvůli komu se děti
tolik snažily — o maminkách. O dva dny
později přišly na návštěvu i maminky "Skřítků",
"Sluníček" a "Motýlků", aby se na ukázkových
hodinách podívaly, jak to ve školce vypadá,
když svým pokladům zamávají a zavřou se za
nimi dveře. Kromě toho si společně také vyrobili dárečky, jako například drobnosti
z keramiky, ozdobné motýlky nebo šperky z korálků. Dětem se oslava moc líbila, a nám
nezbývá než doufat, že i maminkám.
Petra Mikesková

1. Od června 2012 rušíme papírové stravenky
a nahrazujeme je bezkontaktními čipy (týká
se pouze dětí a zaměstnanců). Čipy si
strávníci zakoupí při platbě obědů na červen
a budou jim sloužit celou školní docházku.
2. Od nového školního roku, tj. od 3. září 2012,
budou platby stravného, úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a úplaty za školní
družinu placeny bezhotovostně. Rodiče
dostanou podrobné informace během
měsíce června.
3. Od července se zvýší stravné pro důchodce
z 50 na 56 Kč, pro ostatní cizí strávníky
z 50 na 57 Kč.
4. U dětí se zvýší stravné od nového školního
roku a cena oběda se navýší o 2 Kč u každé
věkové kategorie. (Děti platí pouze náklady
na potraviny, ostatní strávníci mají v ceně
i další režie — energie, mzdy, materiál, proto
tento rozdíl v navýšení).
5. Od září již nebudeme poskytovat dětem základní
školy svačinky z důvodu malého zájmu dětí
o tuto službu. I zde platí děti kromě nákladů
na potraviny i ostatní režie a při tak nízkém
počtu dětí, které mají o svačinku zájem, by
se musela cena zvýšit o polovinu, a to hlavně
u ostatních režií, ne u potravin.
Monika Klegová, vedoucí ŠJ

Ukázka práce s dětmi , foto Eliášová Lenka

A teď si zatančíme, foto Eliášová Lenka
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Valašská dědina
Soutěž Zlatá včela očima jednoho z účastníků
Byla to krásná, podařená soutěž včelařského
mládí. Akce se konala 28. — 29. 4. 2012. Po celé
dva dny nás provázelo pěkné, slunečné počasí
s teplotami kolem 27 ⁰C. Soutěže se zúčastnilo
68 dětí z deseti VKM ze slezské oblasti Moravy.
Hned na počátku je třeba vyzdvihnout dokonalou
souhru pořadatelského týmu ZO ČSV v Kozlovicích
s místní základní školou. Akce proběhla
plynule, bez zádrhelů, k plné spokojenosti jak
pořadatelů, tak i soutěžících. A co se nám líbilo?
Především velké zrychlení celé soutěže. Inovace
spočívala např. v mikroskopování. To probíhalo
ve třech třídách současně promítáním na plátno a najednou pracovala celá skupina
soutěžících. Rovněž botanika se shodnými
exponáty byla připravena ve dvou třídách. O to
více času jsme pak mohli věnovat mimosoutěžním aktivitám.
V sobotu jsme takřka všichni navštívili školní
včelínek. Bylo to velmi milé místo ukryté v zeleni za vesnicí. Je až neuvěřitelné, když jsme
z úst vedoucího a hospodáře včelínku slyšeli, že
v Kozlovicích pracuje včelařský kroužek více jak
50 let. Tohle je krásný příklad výchovy mladé
včelařské generace v této obci.
Ti z nás, kteří nešli na včelínek, se šli podívat
do místní hasičské zbrojnice, nebo na jízdárnu
jezdeckého klubu, nebo nahoru za vesnici ke
skokanským můstkům. Poté nás odvezl místní
vláček Podhoráček. Je to motorový výletní
prostředek jezdící až na hrad Hukvaldy přes
velmi malebnou vesnici a okolní scenérie. Nás
dovezl do nedalekého starého mlýna, kde se
nacházela expozice mlynářství, kovářství
a zemědělských strojů. Jelikož bylo teplo, tak
paní ve stánku s občerstvením nestačila točit
kofolu do vyprahlých hrdel našich soutěžících.
Večer nám přišly zatančit čarodějnice. Činily
se náramně. Pak nastal zlatý hřeb večera. Nefalšovaný kouzelník. To bylo radosti. „Máte to
v rukávu, pod paží, v dlani“. Jaké však nastalo
překvapení, když ono to tam nebylo ani při
druhé důkladné prohlídce. Moc se nám líbilo
čarování peněz s heslem „penízky, množte se“.
Jak krásně a příznačně to zní zvláště těm, kteří
chtějí něco vymyslet a udělat pro děti.
Nedělní časné dopoledne patřilo setkání se
starostou Obce Kozlovice a veselému hudebnímu
vystoupení cimbálové muzičky Valášek. Šestice

dívek roztleskala a rozdováděla děti zejména
zvučným zpěvem a trefně nachystanou společenskou hrou. Valášek zaujal a jejich společné hodinové setkání s dětmi uběhlo jako nic. Nehrála se
jen lidová píseň, ale i známé melodie Jaromíra
Nohavici nebo skupiny Čechomor.
Na závěr proběhlo vyhlášení vítězů. Radost
oceněných byla bezmezná. Dá se říci, že ani ti,
co nebyli oceněni, nebyli smutní. Nebylo proč.
Byl to pěkně prožitý víkend v dobrém kolektivu.
Po chutném obědě jsme se rozjeli domů. Cesty
byly lemovány kvetoucími třešněmi a žlutými
loukami plných kvetoucích pampelišek.
Kozlovičtí včelaři se vytáhli, zaslouží si jedničku. Může je hřát klidné svědomí. Takhle má
vypadat dobrá včelařská soutěž.
Výsledky:
Kategorie 1
1. Jan Češek
2. Ondřej Krpec
3. Samuel Žárský

Třinec
Kozlovice
Kozlovice

Kategorie 3
Drgová Michaela
Rada Vojtěch

Rychvald
Rychvald

Kategorie 2
1.Josef Zvonek
Kozlovice
2.Dominik Cviček
Kozlovice
3.Dominik Kudelka Havířov
4.Martin Milata
Frýdek –Místek
Milan Motyka VKM Mosty u Jablunkova

Naši včelaři, foto Stanislav Ulčák

Kozlovice

Účastníci Zlaté včely 2012, foto Stanislav Ulčák

Zvládli jsme to?, foto Stanislav Ulčák
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Světáci uspěli ve Štítině
Krajskou soutěžní přehlídku ochotnických
divadelních souboru hostila v dubnu Štítina.
Mezi zúčastněnými soubory nechyběla ani
Divadelní společnost Kozlovice. Z prvenství
a postupu na národní přehlídku venkovských
ochotnických souborů do Vysokého nad Jizerou
se radoval pořádající soubor Šamu Štítina, který
získal i několik individuálních ocenění. Ale Kozlovičtí se také neztratili, protože hned čtyři
herci obdrželi ocenění za herecké výkony. Byli
to představitelé „světáků“ — Petr Koza, Milan
Pavlištík a Tomáš Machálek a dále Petra
Pavlíčková, která ztvárnila roli Božky.
Tomáš Machálek

Valašský vojvoda informuje
Jarní období pro SLPT Valašský vojvoda začalo účinkováním v programech Velikonoce v Ostravě
na Jiráskově náměstí, koncem dubna jsme
v areálu Fojtství v Kozlovicích postavili máj.
V květnu jsme se účastnili XIII. ročníku Poberounského folklorního festivalu Staročeské máje,

byli jsme také přítomni akce Oživlá historie
Českého Slezska v obci Kyjovice a vystupovali
jsme na tanečním festivalu Šostýnská Venuše
v Kopřivnici.
Začátek června bude patřit účasti na
Mezinárodním festivalu Mělnický vrkoč a koncem června soubor opět nebude chybět na MF
ve Strážnici, kde budeme účinkovat hned ve
třech pořadech.
Prázdniny začneme účastí na soutěžním festivalu v Dambořicích u Kyjova, následovat bude
účast na Všesokolském sletu v Praze a dále
vystoupení v Rožnově pod Radhoštěm, na
Slovensku v Sihelném a koncem července zavítáme také na festival česneku do Buchlovic.
Soubor vystoupí také v rámci Sochových
národopisných slavností ve Lhotce pod
Ondřejníkem koncem srpna.
V
rámci
propagační
kampaně
Moravskoslezského kraje po České republice se
soubor v první polovině roku představí na promoakcích v těchto městech Liberec, Ústí nad
Labem, Plzeň, České Budějovice, Jihlava
a Karlovy Vary. Více informací na
www.valasskyvojvoda.cz.
Věra Tobolová, vedoucí souboru

Valášek — soutěž Zpěváček 2012 a další dění v DFS
Poslední tři měsíce probíhaly ve Valášku
kromě klasických tanečních zkoušek i individuální zkoušky vokální, a to s cílem přípravy
na soutěžní klání folklorních zpěváků. Na I. regionální kolo konané v úterý 6. 3. 2012 v Ostravě
jsme se vydali v silné sestavě. V soutěžní kategorii 10 —15 let za Valášek zazpívali Lada Pistovčáková, Filip Krpec a Sára Kokešová, v nesoutěžní kategorii do 10let zazpíval Yannick
Rokyta. Již v prvním kole byla konkurence
vysoká, o to víc jsme byli rádi, když do II. kola
kromě Filipa a Sáry postoupil i Yannick. II. kolo
konané v sobotu 14. 4. bylo již výběrem na
Celostátní soutěžní přehlídku dětských zpěváků
lidových písní Zpěváček 2012. Z Ostravy postoupili tři zpěváčci, mezi nimi i naše Sára
Kokešová, která do Velkých Losin odjela
s těžkým úkolem obhájit loňské stříbrné
umístění. Během víkendu 11.—13. 5. se padesát
účastníků regionálních kol utkalo o postup
mezi dvacítku nejlepších. Z těch se na základě
nedělního pěveckého výkonu vybírali
medailisté. Sárka se jako velká bojovnice nezalekla a po skvělém provedení písní Nezachoď
slunečko a Stromečku březový za doprovodu
BROLNu s primášem Františkem Černým
získala stříbrného Zpěváčka 2012. Tímto jí moc

gratulujeme a jsme pyšní, že kozlovický Valášek
je v širokém folklorním světě znám jako líheň
nadějných mladých zpěváků.
Velikonoce v týdenním předstihu jsme oslavili vystoupením na frýdeckém zámku, kde se
1. 4. konal Velikonoční jarmark. Kromě nejmenších dětí z přípravky se představil kompletní soubor včetně malé muzičky.
20. — 22. 4. se Valášek v počtu 28 dětí a 8
dospělých vydalo na souborové soustředění do
Staříče. Během nabitého víkendu jsme se již začali připravovat a cvičit program na výroční
koncert, který se uskuteční 20.10. v Kozlovicích.
Děkujeme paní Valerové, že nám již tradičně
zajistila výbornou stravu, a také všem rodičům,
kteří nám vypomohli s dopravou.
A co nás ve Valášku čeká dále? Všechny nadcházející zkoušky budou věnovány přípravě na
již zmíněný výroční koncert, kterému ale ještě
bude předcházet vystoupení na Sochových
národopisných slavnostech ve Lhotce 25. 8.,
kde mimo hlavní dětský pořad bude mít
Valášek prostor v samostatném medailonu,
věnovanému právě letošnímu 30. výročí založení DFS Valášek.
Prašivková Petra, www.valasek-kozlovice.cz
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Soustředění Staříč, foto archiv DFS Valášek

II. kolo soutěže Zpěváček, foto archiv DFS Valášek

Velikonoce FM, foto archiv DFS Valášek
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Hasiči informují
V sobotu 12. 5.2012 se na stadionu ve Frýdku–Místku konalo okresní kolo hry Plamen.
Na řadu v brzkých ranních hodinách nejprve
přišla družstva dorostů, která před sebou měla
2 disciplíny — štafetu 4× 60 metrů a požární
útok. Obě disciplíny se našim hasičům velmi
povedly a za celoroční činnost si tedy odnesli
zasloužené 1. místo. Tímto výkonem zajistili
postup na krajské kolo, které proběhne 17. 6.
v Ostravě. Gratulujeme!
Dopoledne soutěžila družstva mladších
a starší žáků. Čekaly je 3 disciplíny — štafeta
dvojic, štafeta 4× 60 metrů a štafeta CTIF.
Mladším hasičům se vyplatil pravidelný trénink
a v konkurenci 24 družstev se po sobotním
výkonu přesunuli z celkového 3. místa na 2. Ani
starší žáci nezůstali pozadu a své druhé místo si
udrželi. Oba týmy čeká zanedlouho závěrečné
kolo hry Plamen — přejme jim tedy mnoho
úspěchů a k dosavadním výsledkům taktéž
gratulujeme!
Kateřina Toflová

Dorosti (z leva horní řada — Luboš Pigoš, Jan
Vyvial, Lukáš Tabach, Vojtěch Trubák; spodní
řada — Patrik Sojčák, Adam Tabach), foto
Kateřina Toflová

Družstvo mladších žáků, štafeta 4× 60 metrů,
foto Kateřina Toflová

Sport
Florbalová sezóna 2011/2012
Klub FbC KOZLOVICE opět reprezentoval
naši obec v Podbeskydské lize nyní ve třech kategoriích a naše družstvo mužů navíc postoupilo
v České Florbalové Unii (ČFbU) do vyšší
skupiny MS přeboru mužů divize „D“.
V Podbeskydské lize měla největší úspěch
„mladší kategorie“, která si domů vezla tři poháry. Soutěžila s osmi družstvy a svými výsledky
se probojovala až ke skvělému stříbrnému poháru. Z 14 zápasů se této partě tvořené nejen
kluky, ale i jednou dívkou, podařilo vyhrát 11krát
utkání a 3krát bylo štěstí na straně soupeře.
V kanadském bodování v této skupině si odnesli
také stříbrné poháry náš hráč Adam Štefek
a brankář Jakub Štefek. Nejproduktivnějším
hráčem v týmu byl vyhlášen Petr Chocholatý.
Kategorie „přípravka“ tolik soutěžících
družstev neměla, ale vzhledem k premiérové
účasti v této lize si odvážela domů fantastický
výsledek — bronzový pohár, za což jim patří
obrovská gratulace. Sezóna měla 24 zápasů,
během kterých se občas objevovaly na tvářích

hráčů a jedné hráčky i slzy pramenící
z počátečního zklamání nad vlastními výsledky.
Nikoho to ale neodradilo, naopak to celý tým
motivovalo ke zlepšení. Celkově třetí pozice je
důkazem, že tato snaha nebyla v žádném případě zbytečná. Nejproduktivnějším hráčem
v tomto týmu byl vyhlášen Radovan Tabach.
Kategorie „starších“ měla soutěž nejtěžší. Papírově nastoupili jako nejmladší tým, ale
v konkurenci sedmi dalších družstev dokázali,
že nejsou žádnými ořezávátky, a získali krásné
čtvrté místo. Z 18 zápasů se této partě podařilo
vyhrát 8krát utkání, 8krát remizovat a 2krát
prohrát. V kanadském bodování v této kategorii
získal zlatý pohár náš hráč Václav Štefek —
GRATULUJEME a nejproduktivnějším hráčem
se stal Patrik Hranický.
„Muži“ v této sezóně moc štěstí neměli, zejména díky přestupu do vyšší třídy. Ačkoli se snažili, jak
nejlépe mohli, v novém prostředí a v konkurenci
ostatních deseti družstev bylo důležité zejména
sbírání zkušeností a poznávání soupeřů a letošek
tak ukončili na místě posledním.

Kozlovice
Všem hráčům gratulujeme za skvělý výkon
v těchto soutěžích a pevně věříme, že v příštím
roce budou ve stejně dobré nebo ještě lepší
kondici a budou připraveni znovu dokázat,
že florbal s menší základnou v Kozlovicích
opravdu stojí za to a že můžeme směle
pomýšlet na mety nejvyšší. Fotografie ze
závěrečných zápasů můžete naleznout na
našich stránkách www.fbckozlovice.cz.
Kabátová Ivona (autorka fotografií)
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Kozlovické volejbalistky obsadily
v KP 2. třídy žen konečné 3. místo
Sezóna 2011/2012 skončila pro místní volejbalistky
v dubnu dvěma výhrami (3:1, 3:2) proti soupeřkám
z Raškovic. V konečném zúčtováni obsadily 3. místo
v krajském přeboru 2. třídy žen („dále jen KP2“).
Soutěž KP2 byla rozdělena do dvou skupin A a B. Ve
skupině B byly největším soupeřem našich žen
volejbalistky z Palkovic, které absolvovaly tvrdou
přípravu s týmem A, bojujícím v II. lize. Pro místní
volejbalistky to nebyl snadný úkol, ale i přesto bojovaly o vysněný postup do KP1. Podzimní i jarní derby
s Palkovicemi byla velice vyrovnaná a skončila
pokaždé remízou 1:1 na zápasy. Pro Palkovice jsme
byly vyrovnaným soupeřem, avšak proti „papírově
slabším“ soupeřům jsme zaváhaly a ztratily cenné
body, které nám na konci soutěže scházely. O jeden
bod jsme skončily ve skupině B na 2. místě. Během
celé sezóny jsme se scházely velice obtížně. Některé
hráčky se těší z mateřských povinností a v podzimní
části byl tým oslaben o jednu ze stabilních hráček
základní sestavy Ing. Hanku Vyvialovou, která odcestovala na půl roku pracovně do Anglie. Její návrat do
jarní sezóny jsme uvítaly s nadšením. V případě
nepřítomnosti hráček původní základní sestavy
musím vyzvednout výkon Mgr. Mirky Bednářové
a Marcely Kahánkové, které nám pomohly a byly
v řadě utkání oporami.
Tuto sezónu reprezentovaly Kozlovice tyto hráčky:
Lenka Trojáčková, Martina Eliášová, Hanka Vyvialová,
Magda Krpcová, Mirka Bednářová, Alena Bednářová,
Eva Habrnalová, Marcela Kahánková, Eva Kocourková.
Od května jsme opět začaly trénovat nové volejbalové
naděje, aby měla ženská volejbalová reprezentace
Kozlovic následovnice. Oslovily jsme děvčata z 5. — 7.
tříd (v případě zájmu i mladší) a na kurtu u fotbalového hřiště v pátek od 17 hodin pilně trénujeme.
Děvčatům bychom chtěly vzkázat, ať je tento sport
neustále baví. Pevné nervy při tréninku a velkou podporu a povzbuzování od jejich rodičů.
Konečné umístění Krajského přeboru 2. třídy žen,
sezóna 2011/2012
01.
VK Kylešovice
02.
TJ Sokol Palkovice
03.
TJ Sokol Kozlovice
04.
USK Slávie OU Ostrava
05.
VK Raškovice
06.
TJ Krnov
07.
DTJ Polanka nad Odrou
08.
TJ Kotouč Štramberk
09.
SK Gymnázia v Orlové - Lutyni
10.
SK Metylovice
11.
TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem
12.
TJ Sokol Svinov
13.
KV Tatra Kopřivnice
14.
TJ Hlučín
15.
TJ Jäkl Karviná
Martina Eliášová
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Fotbalový turnaj Kozlik cup 2012
v Kozlovicích
Za překrásného letního počasí se o víkendu
19. a 20. května konal turnaj benjamínků Kozlik cup 2012. V sobotu se představili mladí,
nadějní fotbalisté ročníku 2004 a mladší,
v neděli bojovali benjamínci ročníku 2005
a mladší. Sobotního turnaje se zúčastnilo 12
družstev, která bojovala na 3 minihřištích
o vítězství a o slastný pocit vyzvednutí poháru
pro vítěze nad hlavou. Mladí fotbalisté Kozlovic
ročníku 2004 se připravují už třetí rokem pod
vedením Petra Žáčka a jeho asistentů. Dosahují
poměrně dobrých úspěchů na všech turnajích,
kterých se zúčastní. V sobotu měli silné
soupeře z vyspělých fotbalových klubů (Baník
Ostrava, Třinec, Frýdek–Místek…), ale nesmírnou
bojovností získali trofej pro vítěze.
V nedělním turnaji se představili chlapci
ročníku 2005 a mladší pod vedením trenéra
Tomáše Ulčáka a jeho asistenta p. Kresty. V této
věkové kategorii bylo 8 družstev. Naši benjamínci nebyli úplně až tak favority, protože
v jejich družstvu startovali i hráči ročníků 2006
a 2007. Obsadili 6. místo. Ceny mladým adeptům fotbalu předával Radomír Chýlek, bývalý
reprezentant Československa a bývalý hráč
Baníku Ostrava, odchovanec kozlovického fotbalu a rodák naší obce.

Kozlovice
Fotbalový club Kozlovice děkuje všem divákům, rodičům, trenérům, hlasatelům a všem,
kteří se podíleli na spolupořádání turnaje.
Děkujeme i obci za podporu mládežnické
kopané. Nádherná gratulace patří i našim nejmenším, kteří se Vám představují na
přiložených fotografiích.
Pořadí turnaje ročníku 2004 a mladší
00 1.
FC Kozlovice
02.
Baník Ostrava
03.
FC Vsetín
04.
Frenštát p.R.
05.
Třinec — zelení
06.
Fryčovice
07.
1. FC Valašský Rožnov p.R:
08.
Třinec — bílí
09.
MFK Frýdek — Místek — modří
10.
Mošnov
11.
Unie Hlubina
12.
MFK Frýdek–Místek — bílí
Pořadí turnaje ročníku 2005 a mladší
1.
Třinec
02.
FK Kozlovice u Přerova
03.
Slavia Kroměříž
04.
Zášová
05.
FK Arsenal Rožnov p.R.
06.
FC Kozlovice
07.
FC Kopřivnice
08.
MFK Frýdek–Místek
Mgr. Bc. Lenka Eliášová
a Petr Žáček (autor fotografií)

Všechna zúčastněná družstva ročníku 2004

Družstvo FC Kozlovice ročníku 2005

Vítězné družstvo FC Kozlovice ročník 2004
s trenérem Petrem Žáčkem

Předávání trofejí Radkem Chýlkem

Kozlovice
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POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ

Fotbalový club Kozlovice zve širokou veřejnost
na další mládežnický turnaj na fotbalovém hřišti v Kozlovicích.
Dne 23. června 2012 od 9.00 hod pořádáme turnaj v minikopané
pro žáky ročníku 1997 a mladší. Těšíme se na Vaše povzbuzování.
Družební návštěva v Kozlovicích u Přerova
Fotbalový klub Kozlovic u Přerova pozval fotbalisty a příznivce z Kozlovic (jak říkají naše přátelé
„z Kozlovic u Frenštátu pod Radhoštěm“) na tradiční družební návštěvu dne 6. července 2012
s následujícím programem:
10.30 hod. — přípravky (2004 a 2005)
12.00 hod. — starší žáci
14.00 hod. — starší muži
16.00 hod. — muži
Tento program je vždy doplněn možností koupání, hry na tenisových kurtech, relaxace v koupelích
a použití posilovny. Tento bezplatný servis nám poskytuje p. Jirka Fiala majitel sportovního areálu
v Kozlovicích u Přerova, dlouholetý přítel rodiny Tabáškových, za což mu FC Kozlovice děkuje.
Mgr. Bc. L. Eliášová, tajemník FC
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Koupím rodinný dům ve Vaši obci nebo
v blízkém okolí s dobrou dostupností do centra FM
Máme vyřízenou hypotéku do 2,5 mil.
Za nabídky děkuji. Tel: 724 670 516
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Poradíme s projektem Vašeho krbu včetně rozvodu teplého vzduchu
Pomůžeme při výběru krbové vložky
Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín
Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů
Vše doručíme až k Vám domů
Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu
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Kozlovice

Naše vesnice Kozlovice

Naše vesnice Kozlovice je moc pěkná. Jsou tu památky jako Švédská mohyla, Zvonička, Obecná škola,
mlýn a kostel sv. Michaela a sv. Barbory. Máme tady školu, několik obchodů jak s oblečením,
tak s potravinami. Několik restaurací, hospod, kadeřnictví, kosmetický salón, bytovky, skokanské
můstky, mnoho rodinných domů a rekreačních chat. V naší vesnici najdete dokonce i benzínku.
Příroda je tady nádherná, každoročně zde roste mnoho hub. Máme tady několik rybníků, kde si
můžete ulovit nějakého toho kapříka či pstruha. A když už jsme u jídla, tak vám doporučujeme
Valašský pivovar v Kozlovicích, kde nejen můžete ochutnat skvělé kozlovické pivo, ale taky vynikající
jídla. Tak zase zpátky k přírodě. Lesy jsou tu hezké, nepotkáte tam žádného medvěda, tak snad
i bezpečné, čisté. V Kozlovicích máme tzv. Tři Ondřejníky a na vrchu Ondřejníku je posezení, kolotoč
a krásný výhled. Přes Kozlovice teče řeka Ondřejnice (ze které se vyrábí kozlovické pivo). Sousední obce
Kozlovic: Hukvaldy (hrad Hukvaldy, obora, rodná ves Leoše Janáčka), Tichá, Palkovice.
Veronika Bražinová, žákyně 7. třídy
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