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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho Zpravodaje
Přivítali jsme nové občánky, rozloučili jsme
se s absolventy devátých tříd a nedávno jsme
přivítali prvňáčky. Snad úspěšně proběhl i Den
obce. Potud se zdá, že je vše v normálu. Bude
tomu tak i nadále? Hodně to záleží na nás
samotných.

Krátká inventura ukončených nebo probíhajících prací:
- Je dokončena rekonstrukce mostu U Váhy
(probíhá kolaudace).
- Je dokončena rekonstrukce střechy na bývalé
škole v Měrkovicích.
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – prosinec 2021.

èíslo

Z PRAVODAJ

Obecního úøadu v Kozlovicích

- „Rozdáváme“ kompostéry na bioodpad
pořízené z dotace SFŽP.

Policii jsem požádal o častější měření a sám
se snažím rychlost dodržovat. Jde to ztuha, ale
jde. Již několikrát jsem na místní komunikaci
vytvořil kolonu a najdou se i takoví, kteří i ve
30 předjíždějí. Je to jen a jen na nás a hlavně je
potřeba začít u sebe. Na druhé straně víme, že
nejsme neomylní.

- V dohledné době budou instalovány elektronické kiosky (před OÚ a na AZ Střed).
- Od října chceme spustit nové webové stránky.
- Na stávajícím webu jsme nově přidali rubriku
„Hlášení rozhlasu“.

Při této příležitosti bych rád připomněl
jedno z pravidel silničního provozu, a to
průjezd křižovatkou, která není označena
dopravní značkou. V takovém případě musí
dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo
organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím
zprava. Ale to asi všichni víme – jen je to třeba
dodržovat.

- Upravena odstavná plocha pod Ondřejníkem.
- Byly provedeny opravy výtluků na místních
komunikacích.
- Opravili jsme kontejnerové hnízdo u parkoviště za COOPem a budeme pokračovat
s opravami dalších.
- Připravujeme se na částečnou opravu (obložení) fasády smuteční obřadní síně – u WC.

Není to jen rychlost a hlučnost, ale i posprejované plochy, ničení zastávek a lávek, odpadky
v přírodě, volně pobíhající psi atd. …

- A opět jako minule můžu napsat – sečeme,
uklízíme, opravujeme poničený majetek, …
V posledních dvou měsících jsme měli čtyři
poruchy na našem vodovodu. Opravy probíhaly
okamžitě po zjištění závady bez ohledu na počasí
a dobu. Našim pracovníkům děkuji a Vám se
omlouvám za způsobené problémy.

Domnívám se ale, že všudypřítomné kamery,
které nás budou špehovat na každém kroku
a policajti na každém rohu, nejsou řešením (stále
tomu chci věřit). Jak už jsem se zmínil - je to
o nás a je to na nás. Jakou si tu dědinu uděláme,
takovou ji budeme mít.

Minule jsem Vás požádal, abyste alespoň
v neděli nechali „vydechnout“ hlučným strojům,
jako jsou sekačky, křovinořezy, cirkulárky, …
Moje přání, lépe řečeno přání většiny z nás, se
bohužel míjí účinkem.

Rád bych své povídání zakončil optimisticky,
takže - přeji slunečný, teplý, barevný podzim
a hodně zdraví.
Pozn.: Je to trochu předčasné, ale už máme
k dispozici obecní stolní kalendář na příští rok.
Nyní ho zakoupíte na OÚ, postupem času bude
v prodeji na známých místech (cena 40 Kč).

Pokaždé, když uveřejníme výsledky měření
rychlosti našich radarů (kde je vidět překračování dovolené rychlosti), přijdou dotazy typu
– co s tím „budeTE“ (budeš) dělat? Dle mého
názoru by otázka měla správně znít co s tím
„budeME“ dělat (my všichni).

Napsáno 9. 11. 2021
Miroslav Tofel, starosta obce

Kalendář akcí
25. 09.
26. 09.
27. 09.
27. 09.

Pouťová diskotéka
Pouť
Krmášová zábava
Krmáš

04. 11.
28. 11.
11. 12.
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Postel-hospoda-kostel,
Zbigniew Czendlik
Rozsvícení vánočního stromu
Souznění
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci červenci až září oslavili:
paní Jana Zemanová
80 let
paní Božena Kubečková 80 let
pan Josef Klos
80 let
paní Jarmila Žáčková
80 let
paní Anna Ulčaková
80 let
pan Svatopluk Rožnovský 80 let
80 let
pan Miroslav Fojtík
paní Marie Zemanová
80 let
paní Eva Hlisnikovská
80 let
81 let
paní Jana Nesvadbová
paní Věra Kudelová
81 let
81 let
paní Věra Kociánová
81 let
paní Ludmila Havlová

paní Marie Prašivková
paní Božena Šrubařová
pan Václav Krpec
paní Anděla Pustková
pan Josef Janák
pan Oldřich Šigut
pan Ladislav Polášek
pan Jaroslav Koloničný
pan Zdeněk Bednář
paní Jarmila Chýlková
pan Bohumír Šplíchal
pan Jaroslav Tabach
pan Václav Víta

82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
83 let
84 let
84 let
84 let
84 let
85 let
85 let

pan Bohumír Žáček
pan Václav Kocián
paní Ludmila Chýlková
paní Alenka Valčíková
paní Johana Zemanová
paní Božena Buchtová
pan Štěpán Pustka
paní Rozália Štefková
paní Růžena Lovásová
paní Lenka Pustějovská
pan Augustin Zeman
pan Tomáš Jalůvka
paní Marie Tománková

85 let
86 let
86 let
87 let
87 let
88 let
88 let
91 let
92 let
92 let
93 let
94 let
95 let

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

Žádáme naše občany – jubilanty (80 a více let), pokud si nepřejí být zveřejněni v kozlovickém
zpravodaji, aby tuto skutečnost oznámili na Obecním úřadě Kozlovice, kancelář č. 6. Děkujeme.

Od června do konce srpna zemřeli:
ve věku 46 let paní Lenka Kopecká
ve věku 74 let pan Pavel Krpec
ve věku 59 let pan Pavel Senčík
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od června do konce srpna se obec
rozrostla o tyto nové občánky:
Václav Tesarčík, Sára Juchelková,
Tobiáš Pustka, Stela Machalová, Sofie
Koloničná, Veronika Martišková,
Mateo Krpec, Tobias Krpec, Zora
Blažková, Dan Šťastný, Jakub Bača
Rodičům přejeme při jejich výchově
hodně radosti a trpělivosti a dětem
hodně štěstí do života.


OÚ - Pustková
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Mimořádná fakturace stočného
– týká se jen těch, kteří platí stočné obci
V současné době je část občanů napojena
na splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce
a část na kanalizaci ve vlastnictví SmVaK
(Severomoravské vodovody a kanalizace
a.s.). Obec nevlastní čističku ani hlavní
přívodní stoky na ni. Cena stočného je v celé
obci stejná, nicméně stočné fakturované obcí
je dotované, což není správné ani dlouhodobě
udržitelné. Na základě uvedeného zastupitelstvo rozhodlo o prodeji částí (zbytku)
splaškové kanalizace SmVaK. Více informací
viz zápisy z jednání zastupitelstva.

K převodu dojde k 1. 10. 2021. K tomuto
datu bude proveden odečet vodoměrů a obcí
bude provedena fakturace za třetí čtvrtletí
(měsíce - červenec, srpen, září). Splatnost
bude do konce roku.
Následně obdržíte k podpisu nové
smlouvy od SmVaK Ostrava s účinnosti od
1. 10. 2021.
Cena stočného se nemění.
Starosta obce

Vítání občánků
V pátek 30. července proběhlo v sále obecního úřadu opět po roce vítání občánků. Na
slavnostní uvítání mezi nejmladší občánky
naší obce bylo pozváno 18 dětí, a to 9 chlapců
a 9 děvčátek, narozených od loňského prosince do dubna tohoto roku. Slavnost zahájil
svým vystoupením dětský soubor Valášek za
doprovodu malé muzičky. Proslov přednesla

paní Magda Strakošová, která následně předala slovo starostovi obce. Následoval zápis
do pamětní knihy. Rodiče si převzali od obce
peněžní dar 3.000 Kč, knihu Nejkrásnější
česká říkadla, maminky kytičku a od kolektivu Lékárny Kozlovice také dárkový balíček.
Slavnostní akce byla zakončena malým
občerstvením.
OÚ-Pustková

Kompostéry na bioodpad
– poslední příležitost
V minulém čísle Zpravodaje a na webových stránkách obce jsme Vás informovali,
že jsme získali dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí pod názvem
Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Kozlovice na pořízení kompostérů.

to, zda již v minulosti nebo nyní kompostér
získal), může požádat. Žádost podávejte
elektronicky (je na webu obce - prostřední
sloupec) nebo osobně na OÚ (kancelář č. 1).
Jedná se zřejmě o poslední příležitost,
kdy můžete kompostér v ceně cca 4.000 Kč
získat bezplatně!

Ze 400 ks máme ještě několik ks k dispozici. Kdo má ještě zájem (bez ohledu na

Starosta obce
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Povinnosti občanů – poplatníků
poplatku např. pro své dítě, které žije nebo studuje více jak 9 měsíců v roce mimo místo svého
trvalého pobytu, je povinen doložit obecnímu
úřadu nejpozději do 31. 10. běžného roku
doklady, které toto tvrzení dokazují (pracovní
smlouvu, smlouvu o pronájmu bytu, potvrzení
o studiu), a to každý rok znovu a znovu. Jinak
bude poplatek požadován a exekučně vymáhán.

Poplatek ze psů
Platí se u psů starších tří měsíců do 31. 3.
běžného roku. Je nutno psa písemně přihlásit
v kanceláři č. 1 obecního úřadu. V případě držení
psa po dobu kratší jednoho roku, se poplatek platí
v poměrné výši. Poplatková povinnost zaniká
dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa – úhyn, ztráta, darování,
prodej. Tuto informaci musíte nahlásit na obecní
úřad, a to písemným odhlášením psa z evidence.
Kdo poplatek neuhradí do 31. 3. běžného roku
(nebo do 15. dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla)
a kdo nenahlásí do 15 dnů nabytí nebo úhyn
psa a nezaplatí poplatek, se stává dlužníkem.
Poplatek za psa činí 120 Kč za rok.

V případě úmrtí osoby, která má poplatek
zaplacen, je nutnost tento poplatek nahlásit
notáři, který projednává dědické řízení, aby
tento mohl být zahrnut do dědického vypořádání a mohl být vyplacen dědicům v souladu
s daňovým řádem č. 280/2009 Sb.
Poplatek z pobytu
Platí se nejpozději do 15. dne měsíce
následujícího po každém pololetí příslušného
kalendářního roku. Poplatník je ubytovaná
osoba, plátce je ubytovatel. Poplatek činí za
osobu a každý, i započatý den pobytu, není-li
tento dnem příchodu, 50 Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Platí se jednorázově do 31. 10. běžného
roku, nebo ve dvou stejných splátkách, a to
vždy nejpozději do 30. 4. a do 31. 10. běžného
roku. Občané mají povinnost ohlásit obecnímu
úřadu vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jim povinnost platit
tento poplatek vznikla. Poplatek činí 600 Kč za
rok. Pokud občan žádá osvobození od placení

Všechny poplatky uvedené ve vyhláškách
se stávají při svém nezaplacení ve lhůtě daňovou pohledávkou, která musí být (a bude)
vymáhaná.
OÚ - Boráková

Vodné a hřbitovní poplatky
Několika zapomnětlivým občanům
připomínáme, že vodné za rok 2020 bylo
splatné do 31. 5. 2021. Věříme, že ti, jichž
se tato poznámka týká, dají své závazky
neprodleně do pořádku.

poplatková povinnost připadá na rok 2021.
Hřbitovní poplatky se účtují 1x za 10 let.
Veškeré platby můžete platit v hotovosti nebo platební kartou na OÚ a převodem z účtu. Číslo účtu obecního úřadu
je 163215866/0300. Nezapomeňte uvést
variabilní symbol.

Do 15. 10. 2021 obdrží předpis hřbitovního poplatku za nájem hrobového místa
a služby s tím spojené ti občané, jejichž

OÚ – Čarnoká

5

Obecního úøadu v Kozlovicích

Pálení listí
Blíží se podzim a jako každý rok i letos někteří
spoluobčané budou na svých zahradách pálit
vlhké shrabané listí a trávu. Každý ví, že tento
dým je obtěžující, dlouho doutnající, sousedé
nemohou otevřít okna, pověsit vyprané prádlo
a někdo může mít potíže s dechem.

roku v domácnostech celkem 770 domácích
kompostérů, které jste obdrželi bezplatně.
Pokud už pálíte zákonem povolený suchý
rostlinný odpad, tak v takovém množství, aby
rychle shořel, a zvolte takové místo, aby kouř
neobtěžoval sousedy a zároveň, aby bylo zabezpečené proti vzniku požáru. Zkusme se k sobě
chovat ohleduplně a nečiňme sousedům to, co se
ani nám nelíbí, mysleme i na ochranu životního
prostředí.

V naší obci jsme vybaveni na sběr rostlinných zbytků celoročně každému přístupným
kontejnerem přistaveným před sběrným
dvorem, který by teoreticky neměl již být tak
naplňován, protože v obci budeme mít do konce

OÚ-Boráková

Dětské hřiště u MŠ
a vybavení zahrady používají k činnostem, ke
kterým jsou určeny.

Už šestým rokem zahrada a dopravní hřiště
u budovy MŠ poskytuje svým vybavením dostatečné zázemí pro různorodé činnosti a pohybové
aktivity dětí, na které se klade v posledních letech
větší důraz vzhledem ke klesající pohybové
zdatnosti dětské populace.

Ale mezi návštěvníky se bohužel objevují
i děti věkových skupin, kterým dětské hřiště
a herní prvky určené nejsou. Rychlou jízdou
a nevhodným chováním ohrožují ty menší.
A co je ještě horší - někteří z nich ničí vybavení
zahrady nejen tím, že váhově překračují hranice
nosnosti mobiliáře, ale také vědomým poškozováním herních prvků. Co s tím? Uzavřít hřiště
pro veřejnost? Vysvětlovat trpělivě odrostlejším
dětem nevhodnost jejich chování a čekat, že se
polepší? Zde je asi každá rada drahá! Najde
někdo odpověď …?

Herní prvky a stávající mobiliář slouží dětem
jak v době provozu mateřské školy tak i mimo
ni - dětské hřiště je otevřeno pro veřejnost od
jara do podzimu v odpoledních hodinách nejen
v pracovních dnech, ale i o víkendech. Je určeno
dětem do 10 let a taktéž herní prvky jsou certifikovány pro tuto věkovou skupinu. Provozní
řád, který visí na brance do zahrady, přesně
definuje, kdo a za jakých podmínek může hřiště
využívat. Musíme podotknout, že většina malých
návštěvníků za doprovodu rodičů jej respektují

Jaroslava Minksová,
ředitelka školy

Poškozená skluzavka, archiv škola

Rozbité bludiště
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby se budou konat v pátek 8. října
a v sobotu 9. října 2021.

- volební okrsek č. 3 – Hostinec „Ve Dvoře“,
739 47 Kozlovice č. 701.

V první den voleb – v pátek 8. října 2021
proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00
hodin, v druhý den voleb – v sobotu 9. října 2021
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do 5. října
2021 (pokud by se stalo a volič by z nějakého
důvodu neobdržel hlasovací lístky, budou mu
vydány přímo ve volební místnosti).

V Kozlovicích budou opět zřízeny tři volební
okrsky. Sídla volebních místností jsou:

Volič musí prokázat svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR.

- volební okrsek č. 1 – Hospůdka „U Kovačka“,
739 47 Kozlovice č. 72
- volební okrsek č. 2 – Obecní úřad Kozlovice,
zasedací místnost, 739 47 Kozlovice č. 343

OÚ - Tobolová

Klubovna seniorů – možnost pronájmu
V roce 2018 provedla obec rekonstrukci
bývalé vinotéky vedle restaurace U Váhy
(č. p. 370) za účelem zřízení klubovny seniorů.
Prostory mohou momentálně využívat všichni
občané obce starší 60 let (bez předchozího
objednání). Klíče jsou k dispozici na vrátnici
základní školy (v době od 8 do 14 hodin)
a v restauraci U Váhy od 14 hodin. Klubovnu
tvoří větší místnost pro cca 20 lidí vybavenou
stoly, židlemi a velkoplošnou televizí spojenou
s plně vybavenou kuchyňkou (spotřebiče,
nádobí, …), WC a předsíň. K dispozici je i bezplatný přístup na internet. Vstup je možný od
hlavní silnice, ale i zezadu. Možnost posezení
i venku na lavičce. Domnívali jsme se, že je to
ideální prostor pro setkávání se.
Bohužel vytíženost této klubovny je natolik
malá, že se rada obce rozhodla pronajímat
tyto prostory komerčně – a to ve dnech pátek,
sobota a neděle. Prostory jsou ideální pro
menší rodinné oslavy, večírky atp. Cena za
pronájem činí 800 Kč/akce (den).
Rezervace je možná na OÚ: paní Věra Pustková (kancelář č. 6), telefon 558 697 205 nebo
602 264 153.
Starosta obce

Klubovna seniorů, archiv obec
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Informace Policie ČR
V důsledku organizační změny se od 1. 6.
2021 z obvodního oddělení Palkovice stala
policejní stanice Palkovice, která spadá pod
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní
oddělení Frýdek-Místek, ul. Hlavní 110, 738 02
Frýdek-Místek. Výkon služby bude nadále
řádně zabezpečen jak ze strany policejní stanice
Palkovice, kde budou policisté stabilně k dispozici ve dnech pondělí a středa od 07:00 hod. do
19:00 hod., a dále i v jiných dnech, kdy budou
ovšem plánovány služby proměnlivě, tak i ze
strany obvodního oddělení Frýdek-Místek,
které zajištuje nepřetržitou službu.

Kontaktní údaje:
policejní stanice Palkovice
tel. : 974 732 771, 725 516 497
obvodní oddělení Frýdek-Místek:
tel.: 974 732 651
ppor. Kamil Vyvial
vedoucí skupiny policejní stanice Palkovice
K R A J S K É Ř E D I TELST V Í P OL I C I E
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Frýdek-Místek
Hlavní 110
738 02 Frýdek-Místek

Výjezdová jednotka SDH Kozlovice
Jaká byla činnost naší jednotky v uplynulých
měsících? V lednu se vyjíždělo k požáru objektu
na Hukvaldech, kde po lokalizaci a uhašení
požáru byla nalezena pohřešovaná a bohužel
ohořelá osoba. V únoru se hasily saze v komíně
rodinného domu v Kozlovicích a v květnu se
pak vyjíždělo k hořícímu automobilu. Kromě
již pravidelných výjezdů k bodavému hmyzu byl
v létě klid, který byl přerušen požárem seníku
31. srpna ve Lhotce. Tento náročný výjezd trval
celkem 50 hodin a zúčastnili se ho téměř všichni
členové výjezdové jednotky Kozlovice i členové
výjezdové jednotky Měrkovice.

o rozměrech 20x60 m a shořelo v něm 1500
balíků sena.
K poslednímu výjezdu v tomto roce se
vyjíždělo po poledni v sobotu 4. 9. 2021, opět
k požáru seníku ve Lhotce, kde došlo k samovznícení zbytků sena z předchozího požáru.
Radmila Toflová

Část zasahovala přímo u požáru, druhé
družstvo zřídilo čerpací stanoviště vody v Kozlovicích u řeky Ondřejnice. Požár zachvátil seník

Požár ve Lhotce, archiv spolku
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Informace z knihovny
Jak funguje kniha z knihovny:

Projekt „Kniha z knihovny“ nově v naší
knihovně. Projekt je zaměřen na nákup nových
knih s velkoobchodní slevou.

1) Kupte knihu online na
www.knihazknihovny.cz.

K 1. říjnu spustí naše knihovna novou
službu pro širokou veřejnost s názvem „Kniha
z knihovny“.

2) Objednávku zpracovává knihovna společně
se svým nákupem knih do fondu.
3) Po doručení knihy do knihovny vám zašleme
avízo k odběru.

Čtenáři si mohou nově zakoupit libovolnou
knihu dle vlastního výběru přes portál www.
knihazknihovny.cz a následně si ji vyzvednout
ve své knihovně.

4) Kniha bude vydaná tomu, kdo se prokáže
heslem (kód zašleme do mailu), osobní odběr
vždy ZDARMA.

Podstatnou výhodou pro čtenáře je nákup
nových knih za velkoobchodní ceny a vždy
s dopravou zdarma, protože knihovna poptávané
tituly objedná společně s knihami do svého fondu.

Markéta Navrátilová, knihovnice

Dětská lékařka

OTEVÍRÁME AMBULANCI PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
V KOZLOVICÍCH
Co Vám nabízíme:
- modernizované prostory ambulance
- přátelský a individuální přístup
- ordinační doba 5 dní v týdnu
- nastřelování náušnic značky Blomdahl pro registrované
i neregistrované pacienty
- zapůjčení monitoru dechu přes Nadaci Křižovatka

P Ř Í J Í M Á M E N OV É PA C I E N T Y

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Více informací na: www.podracka.cz nebo na tel.: 558 697 103

PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ
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JSTE NEDOSLÝCHAVÝ? ŠPATNĚ SLYŠÍTE?
JSTE NESLYŠÍCÍ?
POUŽÍVÁTE ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK?
Po celém Moravskoslezském kraji poskytujeme osobám se sluchovým postižením
všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.
 NAŠE SLUŽBY JSOU ZDARMA
 MŮŽEME ZA VÁMI PŘIJET KAMKOLIV PO KRAJI
 STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT SKRZE NÍŽE UVEDENÉ ÚDAJE
SLUŽBY PRO NEDOSLÝCHAVÉ
Ať už jste senior, nebo se vám třeba náhle zhoršil sluch, můžeme Vás podpořit při
pochopení Vaší situace, nasměrovat Vás k vhodnému lékaři či vám poradit s výběrem
odpovídajícího typu pomůcek a s žádostmi o ně.
Existuje řada možností, jak zhoršující se sluch kompenzovat. Důležité je situaci řešit.
S naší podporou to zvládnete.
SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ
Můžeme Vás podpořit při vyřizování Vašich nároků na příspěvky, při zajišťování
pomůcek nebo třeba při procesu hledání práce.
Komunikační bariéra mezi neslyšícími a slyšícími může být s naší podporou výrazně nižší.

Mgr. Bc. Alena Hegerová
vedoucí konzultantka
702 158 110
alena.hegerova@tichysvet.cz
www.tichysvet.cz
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Dovolte si věnovat dvě hodiny sami sobě…
Také pečujete o svého blízkého doma nebo o tom uvažujete? Nevíte si s něčím rady?
Jste už unavení? Uvítali byste radu a povzbuzení? Rádi byste se setkali s dalšími lidmi, kteří
také pečují o svého příbuzného, abyste si mohli vzájemně popovídat a předat si získané
zkušenosti?
Srdečně Vás zveme na poslední podpůrné akce pro pečující osoby, které pořádáme
v rámci projektu Slezské diakonie „Podpora pečujících osob v Pobeskydí II.“:


Ve čtvrtek 7. 10. 2021 a ve středu 8. 12. 2021 od 16:00 do 18:00 se s Vámi rádi
setkáme na svépomocných skupinách pro laické pečovatele v domácnosti, kterými
provede paní ThDr. Miriam Szökeová, PhD. Najdete zde prostor pro vzájemné sdílení
s jinými pečujícími osobami, povzbuzení či výměnu zkušeností



Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 16:00 do 18:00 připravujeme setkání s odbornicí v oblasti
péče o osoby se syndromem demence, Bc. Martou Machovou, na téma „Péče o
člověka s poruchou paměti a komunikace s ním“



Ve středu 10. 11. 2021 od 17.00 do 19.00 se uskuteční workshop „Fyzioterapie
formou Feldenkraisovy metody“, který bude lektorovat Mgr. Irena Molin,
certifikovaná lektorka této metody. Workshop bude zaměřen prakticky na samotné
cvičení, během kterého tak budete moci poznat efekty tohoto neobvyklého způsobu
fyzioterapie
Akce se v závislosti na aktuální epidemiologické situaci budou konat na adrese

Třanovice 188 (SEN centrum) nebo ON-LINE formou. Účast je bezplatná. V případě
potřeby Vám během těchto akcí můžeme nabídnout bezplatný dohled naší terénní pracovnice
přímo v domácnosti u Vámi opečovávané osoby.
Pro kvalitní organizaci prosím potvrďte svou účast na tel. čísle: 739 392 024 nebo na
e-mail: podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz Bližší informace naleznete zde:
http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi
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Měření rychlosti
Radar u fary

Radar nad školou

Červen 2021
celkem projelo 46 012 vozidel nad 30 km/h

Červen 2021
celkem projelo 54 417 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

směr Frenštát pod Radhoštěm

30 - 50

směr Frýdek-Místek

Počet průjezdů
36 544

30 - 50

50

2 690

50

50 - 60

5 473

50 - 60

60 <

1 305

60 <

Průměrně projelo v 8 hod.

Počet průjezdů
27 344
2 590
20 173
4310

91

Průměrně projelo v 8 hod.

89

Průměrně projelo v 15 hod.

115

Průměrně projelo v 15 hod.

125

50 km/h překročilo

15%

50 km/h překročilo

45%

Maximální rychlost 14.6. 22:45 90 km/h

Maximální rychlost 14. 6. 22:43 98 km/h

Červenec 2021
celkem projelo 67 361 vozidel nad 30 km/h

Červenec 2021
celkem projelo 56 196 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
38 477

50
50 - 60

30 - 50

4 153

27 303

50

21 251

60 <

Počet průjezdů

50 - 60

3 480

3 560
20 476

60 <

4 830

Průměrně projelo v 8 hod.

106

Průměrně projelo v 8. hod.

98

Průměrně projelo v 15 hod.

123

Průměrně projelo v 15. hod.

112

50 km/h překročilo

38%

50 km/h překročilo

45%

Maximální rychlost 24.7. 17:30 100 km/h

Maximální rychlost 3. 7. 16:29 111 km/h

Srpen 2021
celkem projelo 71 779 vozidel nad 30 km/h

Srpen 2021
celkem projelo 59 899 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50
50
50 - 60
60 <

Počet průjezdů
41 113

30 - 50

4 576

50

22 611

50 - 60

3 479

60 <

Počet průjezdů
27 813
3 753
22 038
6 295

Průměrně projelo v 8 hod.

143

Průměrně projelo v 8 hod.

95

Průměrně projelo v 15 hod.

189

Průměrně projelo v 15 hod.

115

50 km/h překročilo

37%

50 km/h překročilo

47%

Maximální rychlost 20. 8. 22:23 112 km/h

Maximální rychlost 24. 8. 1:28 144 km/h
12
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Radar Měrkovice

Měrkovice

Červen 2021
celkem projelo 12 941 vozidel nad 30 km/h

Červen 2021
celkem projelo 10 433 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

příjezd od Mniší

příjezd od Kozlovic

30 - 50

Počet průjezdů
1 912

50

Počet průjezdů

30 - 50

385

2 148

50

191

50 - 60

3 721

50 - 60

2 050

60 <

6 923

60 <

6 044

Průměrně projelo v 8 hod.

16

Průměrně projelo v 8. hod.

18

Průměrně projelo v 15 hod.

31

Průměrně projelo v 15. hod.

29

50 km/h překročilo

82%

50 km/h překročilo

78%

Maximální rychlost 12. 6. 08:09 156 km/h

Maximální rychlost 30. 3. 17:25 136 km/h

Červenec 2021
celkem projelo 10 613 vozidel nad 30 km/h

Červenec 2021
celkem projelo 8 371 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů

30 - 50

1 676

50
50 - 60

3 215

50 - 60

60 <

5 382

60 <

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

1 957

50

340

Průměrně projelo v 8 hod.

Počet průjezdů

15

Průměrně projelo v 8 hod.

32

Průměrně projelo v 15 hod.

172
1 721
4 521
15
30

50 km/h překročilo

81%

75%

Maximální rychlost 19. 7. 18:53 146 km/h

Maximální rychlost 10. 7. 19:01 138km/h

Srpen 2021
celkem projelo 10 417 vozidel nad 30 km/h

Srpen 2021
celkem projelo 8 091 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
1 765

50

Počet průjezdů

30 - 50

339

2 058

50

340

50 - 60

3 297

50 - 60

1 713

60 <

5 016

60 <

4 158

Průměrně projelo v 8 hod.

16

Průměrně projelo v 8 hod.

18

Průměrně projelo v 15 hod.

30

Průměrně projelo v 15 hod.

31

50 km/h překročilo

80%

50 km/h překročilo

Maximální rychlost 15. 8. 11:44 134 km/h

73%

Maximální rychlost 2. 8. 13:45 124 km/h
OÚ - Vašenda
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Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz , mobil- 721 222 633, tel. 558 697 205.
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Historie Kozlovic na Včelí farmě
Na podzim loňského roku se na mě jako na
kronikářku obce Kozlovice obrátila paní Hana
Lasáková s prosbou o pomoc při nalezení místa
pro pozůstalost po strýci Janu Boháčovi a současně i materiálů Vlastivědného kroužku, který
v Kozlovicích působil v letech 1967 – 1993.
Všechny zmíněné věci se tehdy nacházely ve
sklepním prostoru zdravotního střediska.
Protože OÚ Kozlovice potřebuje tyto prostory
pro své potřeby, bylo nutno najít jiné, vhodnější místo pro uskladnění sbírek historických
materiálů, knih, fotografií, magnetofonových
záznamů a map tak, aby nedošlo k jejich
poškození, aby mohly ještě v budoucnu sloužit
občanům, kteří mají zájem o historii naší obce
a přilehlého okolí.

ujal pan Stanislav Ulčák, rovněž člen vedení již
výše zmíněného spolku. Historických materiálů
se ujal pan Aleš Eliáš.
V období koronavirového lokdaunu se podařil
velký počin. Byly vytříděny všechny dokumenty
od neupotřebitelného materiálu, založeny do
přehledných složek, které pak byly na včelařské základně vloženy do pořadačů a následně
uloženy do plechových skříní. Současně byl
vytvořen přehledný seznam dokumentů.
Vím, že mnoho lidí již dnes historie nezajímá,
ale podle mě je to velká škoda. Když jsem se
probírala některými složkami, narazila jsem
na velmi zajímavé materiály, které se vztahují
k historickým momentům nejen naší obce, ale
i tehdejšího života místních obyvatel. Zaujala
mě například historie různých místních spolků,
kulturní život předků, záznamů o nářečí, kterým se u nás dříve hovořilo. Byla jsem také
překvapena, jak rozsáhlá byla činnost Vlastivědného kroužku. Jeho členové se zapojovali do
mapování historie naší obce, umísťováním dřevěných tabulek na významná místa, a také shromažďování vzpomínek pamětníků historických
momentů z přelomu 19. a 20. století a hlavně
událostí století minulého. Současníci, kteří
se v minulém století narodili, již také mohou
podávat svědectví svým potomkům o tehdejším
životě. I dnešní mladí lidé by se měli o historii
zajímat a seznamovat se s materiály, které byly
pracně sháněny po archivech a kronikách.
Budou k tomu mít příležitost na již zmíněné
včelařské základně, kam mohou přicházet po
domluvě s vedením kozlovických včelařů.

Shodou okolností byl při telefonickém rozhovoru přítomen manžel, jednatel místního
včelařského spolku, a napadla ho myšlenka,
že by se mohl archivní materiál převézt na
základnu, kterou si včelaři svépomocí vybudovali. Starostu obce tato myšlenka zaujala a dál
pokyn, aby techničtí pracovníci OÚ pomohli
archiv převézt na již zmíněné místo.
Jednalo se o několik plechových skříní a velké
množství beden s dokumenty, knihami, a jak již
jsem uvedla výše, také fotografickým materiálem, magnetofonovými nahrávkami aj.
Na sběru tohoto kulturního bohatství se podílel
spolu s panem učitelem Janem Boháčem i pan
Rudolf Slíva a společně nashromáždili velkou
spoustu archivního materiálu, týkajícího se
historie Kozlovic. Některé důležité dokumenty
byly použity při vydání publikace Valašská obec
Kozlovice v roce 1994, kdy na tento rok připadlo
výročí 700 let od jejího založení. Publikace
představuje sborník článků a dokumentů, které
zachycují historii naší obce od jejího založení
v roce 1294.

Tímto bych chtěla poděkovat vedení včelařského spolku, že souhlasili s umístěním historických materiálů v prostorách, který si pracně
vybudovali, a umožní jejich využívání i k takto
zajímavým a hlavně užitečným účelům, jakou
historie obce bezesporu je.

Třídění a katalogizací knih, které patřily převážně kozlovickému vlastivědnému kroužku, se

Marie Eliášová
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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.

Zastupitelstvo obce
Zápis č. 3-2021 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 17. 6. 2021
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Zasedání se zúčastnili 2 občané.

8. Ceny pozemků

Zapisovatelkou dnešního zasedání určil pan
starosta pracovnici obecního úřadu paní Silvii
Borákovou.

11. Různé

9.	Záměr prodeje části kanalizace
10. PD Kozlovice náves – vyjádření pro
COOP Beskydy

17/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje
navržený program zasedání.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Zasedání 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.

Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Petr Chýlek
a pan Mgr. Štěpán Pustka.

Pro toto řádné zasedání je navržen následující
program:

18/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo
návrhovou komisi ve složení: pan Petr Chýlek
a pan Mgr. Štěpán Pustka.
Hlasování: 13 : 0 : 2

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
2.2 Finanční výbor

Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní MUDr.
Petra Prašivková a pan Ing. Petr Pavlát.

3.	Závěrečný účet a účetní závěrka obce za
rok 2020
4.	Závěrečný účet SMOPO za rok 2020

19/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: paní MUDr. Petra
Prašivková a pan Ing. Petr Pavlát.
Hlasování: 13 : 0 : 2

5.	OZV o místním poplatku z pobytu
6.	OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Pozemky

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
obce byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly
vzneseny žádné připomínky. V tuto chvíli je
považován za schválený.

7.1 Prodej části pozemku parc. č. 3969/7
7.2 Prodej pozemku parc. č. 4108/7
7.3 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3939
7.4 Záměr prodeje části pozemku parc. č.
1886/1 (díl A)

A nyní k jednotlivým bodům programu:

7.5 Záměr prodeje části pozemku parc. č.
1886/1 (díl B)

1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.

7.6 Záměr prodeje části pozemku parc. č.
1886/1 (díl C)

- Je hotova oprava střechy (výměna krytiny)
na stodole ve sběrném dvoře.
16
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- Dokončili jsme rekonstrukci WC pro veřejnost ve smuteční obřadní síni na hřbitově.

na digitalizaci státní správy a řešíme každodenní běžné problémy.

- Je dokončena oprava doskočiště skokanských
můstků.

20/2021 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0

- Je dokončena dokumentace pro stavební
povolení Náves Kozlovice. Nicméně velice se
protahují „vyjadřovačky“ a doklady pro SÚ.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor

- Je dokončena studie Multifunkční dům Kozlovice (ordinace, lékárna, rehabilitace, pošta,
knihovna, …).

Kontrolní výbor zasedal dne 8. 6. 2021 a kontroloval plnění usnesení rady a zastupitelstva,
viz zápis v příloze.

- V rámci získané dotace na projekt Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Kozlovice
dorazilo 400 ks kompostérů.

21/2021 – Zastupitelstvo obce bere informace kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0

- Vyrobili jsme vkusné lavičky a stůl pro venkovní posezení před bývalou školou v Měrkovicích.

2.2. Finanční výbor
Finanční výbor se od minulého ZO sešel jednou.
Závěry z jednání jsou uvedeny v zápise, který
je přílohou tohoto zápisu. Pan starosta předal
slovo předsedovi FV panu Eliášovi.

- Na OÚ v pokladně byl instalován platební
terminál. Je tudíž možné provádět bezhotovostní platby kartou.

Finanční výbor zasedal dne 15. 6. 2021. Na svém
jednání se zabýval Závěrečným účtem a účetní
závěrkou obce za rok 2020, veřejnosprávní kontrolou ZŠ a MŠ Kozlovice za rok 2020 a cenou
pozemků, viz zápis v příloze. FV doporučuje
zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet obce
Kozlovice. FV bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly ZŠ a MŠ Kozlovice za rok 2020.
Dále FV navrhuje upravit tabulku s metodickým
postupem pro oceňování pozemků. Navrhuje
zvýšit základní cenu stavebního pozemku na
1.300 Kč/m2 a z této ceny přepočítat indexované
ceny ostatních pozemků. FV navrhuje zvýšit
cenu za pozemky pro rekreaci na 1.000 Kč/m2.

- Dle harmonogramu pokračuje stavba rekonstrukce mostu přes Ondřejnici U Váhy.
- Probíhá realizace dotovaného projektu
Efektivní komunikace a řízení obcí. Dokončují se nové moderní webové stránky obce,
instalují se meteostanice, měřiče výšky
hladiny Ondřejnice, kvalitnější webkamery
a těšit se můžeme i na novou pohyblivou
panoramatickou kameru. V rámci projektu
budou dodány i dva venkovní velkoplošné
informační kiosky, z čehož jeden bude sloužit
jako elektronická úřední deska.
- Byl spuštěn elektronický on-line rezervační
systém sportovišť obce.

22/2021 – Zastupitelstvo obce bere informace finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0

- V červenci proběhne rekonstrukce střechy
bývalé školy v Měrkovicích a povrchová
úprava parkoviště na horním konci u vodojemu pod Ondřejníkem.

3.	Závěrečný účet a účetní závěrka obce za
rok 2020
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného

- Sečeme, sbíráme a odvážíme odpady, provozujeme vodovod a internet, připravujeme se
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účtu obce za rok 2020 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.

4. Závěrečný účet SMOPO za rok 2020
Zastupitelstvu byly předloženy podklady
o závěrečném účtu SMOPO za rok 2020. ZO
bere tyto dokumenty pouze na vědomí.
25/2021 – Zastupitelstvo obce bere na
vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku
obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice,
K náměstí 22, 739 44 Brušperk, za rok 2020,
schválený Valnou hromadou Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice dne 21. 4. 2021.
Hlasování: 15 : 0 : 0

23/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet obce Kozlovice a souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2020
a to bez výhrad.
Hlasování: 15 : 0 : 0

5. OZV o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvu byla předložena Obecně závazná
vyhláška o místním poplatku z pobytu z důvodu
změny zákona o místních poplatcích a uvedení
OZV do souladu s tímto zákonem.

Na základě Vyhlášky MF ze dne 22. července
2013 o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek
přísluší zastupitelstvu obce schvalovat účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
(tj. 31. 12. předcházejícího roku).

26/2021 – Zastupitelstvo obce vydává podle
ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu – viz
příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Předložené povinné složky pro schvalování
účetní závěrky:

6. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvu byla předložena Obecně závazná
vyhláška o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství z důvodu účinnosti
nového zákona o odpadech a uvedení OZV do
souladu s tímto zákonem.

- Vlastní účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha.
- Zpráva o výsledku přezkoumání dle zákona
č. 420/2004 Sb. za rok 2020.
- Komentář k výsledku finančních kontrol dle
zákona č. 320/2001 Sb. za rok 2020.
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu
s vyhl. č. 270/2010 Sb. k 31. 12. 2020.

27/2021 – Zastupitelstvo obce vydává podle
ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství – viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

24/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku za rok 2020. Zastupitelstvo
obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souvislosti s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly
zpracovány v souladu s vyhláškou a v souladu
s požadavky schvalovacího orgánu v úplnosti.
Hlasování: 15 : 0 : 0

7. Pozemky
7.1 Prodej části pozemku parc. č. 3969/7 k. ú.
Kozlovice
Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo
usnesením číslo 16/2021 záměr prodeje části
obecního pozemku parc. č. 3969/7 ostatní
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panu Ing. L. D., 739 12 Čeladná xxx a paní
Ing. V. M., U Štěrkovny xxx, 711 00 Ostrava - Koblov. Kupní cena činí 200 Kč/m2.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy – viz příloha zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 1

plocha, ostatní komunikace o výměře cca
40 m2, k. ú.
Kozlovice, z důvodu narovnání skutečného
stavu. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Tuto žádost podal pan P. N., Kozlovice xxx. Geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 3320-24/2021 ze dne 24. 5. 2021
byl nově vyměřen pozemek parc. č. 3969/29,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
74 m 2. Cena dle zastupitelstvem schválené
metodické pomůcky je 150 Kč/m2.

7.3 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3939
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
p. S. a p. Ch. o odkoupení části obecního
pozemku parc. č. 3939 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 6 m2, k. ú. Kozlovice, viz příloha zápisu, z důvodu narovnání
skutečného stavu. Geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku, vyznačení obvodu budovy,
vymezení rozsahu věcného břemene k části
pozemků a průběh vlastníky zpřesněné hranice
pozemků č. j. 3291-246/2020 ze dne 27. 4. 2021
byl nově odměřen pozemek parc. č. 1483 zastavená plocha o výměře 6 m2. Emailem ze dne
26. 5. 2021majitelé sdělili, že v minulosti kvůli
rekonstrukci místní silnice byla obcí odebrána
část pozemku tehdejšímu majiteli.

28/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku parc. č. 3969/29 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2,
odděleného GP č. 3320-24/2021 ze dne
24. 5. 2021, který je zapsán u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV
č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice, panu
P. N. 739 47 Kozlovice xxx. Kupní cena činí
150 Kč/m2. Náklady na vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy – viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

30/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části obecního pozemku
parc. č. 3939 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 k. ú. a obec Kozlovice,
odměřeným Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, vyznačení obvodu budovy,
vymezení rozsahu věcného břemene k části
pozemků a průběh vlastníky zpřesněné
hranice pozemků č. j. 3291-246/2020 ze
dne 27. 4. 2021. Nově vznikl pozemek parc.
č. 1483 zastavěná plocha o výměře 6 m2.
Hlasování: 15 : 0 : 0

7.2 Prodej pozemku parc. č. 4108/7
Rada obce na své schůzi dne 24. 3. 2021
usnesením č. 42/2021 schválila záměr prodeje
obecního pozemku parc. č. 4108/7 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 49 m2, k. ú. Kozlovice, z důvodu narovnání skutečného stavu.
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední
desce. Tuto žádost podal pan Ing. L. D., 739 12
Čeladná xxx a paní Ing. V. M., U Štěrkovny
xxx, 711 00 Ostrava - Koblov. Cena dle zastupitelstvem schválené metodické pomůcky je
200 Kč/m2.

Zastupitel Cviček odchází z jednání.

29/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 4108/7 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 49 m2, který je zapsán
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek,
na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice,

7.4 Záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1886/1 (díl A)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
p. Š. P. o odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 1886/1, díl A, ostatní plocha, jiná
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který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice,
k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 2

plocha o výměře cca 70 m2, k. ú. Kozlovice, viz
příloha zápisu, který bude sloužit jako přístup
k navazujícím parcelám.
31/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části obecního pozemku
parc. č. 1886/1, díl A, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 70 m2, k. ú. Kozlovice,
který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice,
k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 2

8. Ceny pozemků
Před časem si zastupitelstvo schválilo metodickou pomůcku (tabulku) na oceňování
prodávaných pozemků. Tabulka zároveň slouží
k rovnému přístupu ke všem kupujícím. Ceny
šly za poslední dobu prudce nahoru, proto by
bylo vhodné tabulku zrevidovat a stanovit ceny
nové. Je nutné podotknout, že obec stavební
pozemky nevlastní a že při případných prodejích se jedná spíše o narovnání majetkoprávních
vztahů – přihrazené pozemky, …

7.5 Záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1886/1 (díl B)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
p. D. P. o odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 1886/1, díl B, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 70 m2, k. ú. Kozlovice, viz
příloha zápisu, který bude sloužit jako přístup
k navazujícím parcelám.

Jednotlivé druhy a typy pozemků jsou stanoveny procentuálně ze základní ceny stavebního
pozemku, která nyní činí 1.000 Kč/m2.
34/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
základní cenu stavebního pozemku na
1.300 Kč/m 2 . Další ceny viz metodická
pomůcka (tabulka) – příloha zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 0

32/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části obecního pozemku
parc. č. 1886/1, díl B, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 70 m2, k. ú. Kozlovice,
který je zapsán u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice,
k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 2

9. Záměr prodeje části kanalizace
Čistírnu odpadních vod (ČOV) a přívodní
stoky převzal v roce 1988 na základě hospodářské smlouvy č. 1377/88 od tehdejšího
MNV Kozlovice SmVaK Ostrava. Od té doby
ji vlastní a provozuje. V době přípravy realizace projektu Dostavba stokového systému
(2010) byla SmVaku prodána stávající splašková kanalizace (v mnoha případech ve velmi
špatném stavu) – existující stoky přibližně po
střed obce. Při přípravě financování realizace
Dostavby stokového systému bylo rozhodnuto
o jejím budoucím prodeji (SmVaKu) s tím, že
část kupní ceny byla uhrazena při podpisu
smlouvy budoucí kupní. Díky tomu došlo i ke
snížení nákladů na výstavbu, protože nebyly
požadovány měřící komory pro předanou
odpadní vodu. Od roku 2011 (dokončení
Dostavby stokového systému) jsou občané

7.6 Záměr prodeje části pozemku parc.
č. 1886/1 (díl C)
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
p. F. P. o odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 1886/1, díl C, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 70 m2, k. ú. Kozlovice, viz
příloha zápisu, který bude sloužit jako přístup
k navazujícím parcelám.
33/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části obecního pozemku
parc. č. 1886/1, díl C, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře cca 70 m2, k. ú. Kozlovice,
20

èíslo 3  záøí 2021

10. PD Kozlovice náves – vyjádření pro
COOP Beskydy
Budoucí stavba Náves Kozlovice, pro kterou
se nyní zpracovává projektová dokumentace
se dotýká i jiných vlastníků pozemků a staveb, než je obec. V těchto případech se jedná
o stavbu na cizím pozemku a pro potřeby
stavebního řízení je potřeba souhlasu těchto
vlastníků (smlouvy o právu provést stavbu).
Jedním z takto dotčených je i COOP Beskydy
(nákupní středisko). Architektonické řešení
schválené studie a následně zpracovávaná
projektová dokumentace řeší rekonstrukci
vstupu do prodejny. Jedná se o zásah do stávající stavby na pozemku COOPu. S vlastníkem
bylo vše předjednáno již ve stadiu schvalování
studie. COOP Beskydy se stavbou souhlasí, ale
požaduje ujištění, že se na stavbě (realizaci)
nebude finančně podílet. Tak bylo ostatně
jednáno od počátku.

připojeni částečně na kanalizaci v majetku
SmVaK a částečně na kanalizaci v majetku
obce. Stočné obce bylo vždy stanovené ve
stejné výši, jako stočné SmVaK. Nutno ovšem
podotknout, že naše stočné bylo značně
dotované, což je pro zachování rovných
podmínek pro občany potřebné, ale dále je
neudržitelné. Reálná cena našeho stočného
by byla asi o 15 – 20 Kč vyšší, než je nyní.
Vlastnictví a provozování splaškové kanalizace
je velice náročné a v malém cenově neúnosné
a pokud nevlastníme ČOV, tak nijak neovlivníme „vstupní“ cenu odpadní vody předané.
Společně s prodejem (převodem) Dostavby
stokového systému, který je již na základě
budoucí smlouvy kupní uhrazen je vhodné
(nutné) prodat i zbývající části stok. Tak bylo
uvažováno již v minulosti – vodovod si ponechat, kanalizaci prodat. Cena za kanalizaci je
dána především počtem přípojek. Čím delší
hlavník a čím méně přípojek je na provozování
velice náročné a tím pádem velice nákladné.

36/2021 – Obec Kozlovice nebude v souvislosti se stavbou Náves Kozlovice (SO 701
– Vstup do prodejny) požadovat finanční
spoluúčast od COOP Beskydy.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Jedná se o tyto stavby: Technická infrastruktura RD Kozlovice lok. Fojtíková, Kozlovice
– p. č. 2409/24 splašková kanalizace, Kozlovice
– odkanalizování lok. Červenka, spl. kanalizace,
Kozlovice – lokalita Kubečka, splašková kanalizace, Splašková kanalizace – lokalita horní konec,
Tejček, Bražina, Košař, Kozlovice – dostavba
stokového systému (gravitační + tlaková).

11. Různé
Ke slovu se přihlásili přítomní občané. Sdělili
nesouhlas s výší místního poplatku z pobytu
a nesouhlas s jednáním některých soukromých
zemědělců, kteří o víkendu zapracovávají
hnůj na poli a znemožní tím např. posezení
na zahradě nebo větrání. Po vysvětlení výše
místního poplatku z pobytu a krátké diskuzi
k tématu soukromých zemědělců ze zasedání
odešli.

Zastupitelé v podkladech obdrželi nabídku
(sdělení) na odkup kanalizace od Sm VaK,
přehlednou tabulku s výčtem jednotlivých
stok (kanalizací), délek, dimenzí, cen a počtu
přípojek a samotný text záměru.
35/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
adresný záměr prodeje částí splaškové kanalizace v majetku obce – záměr viz příloha
zápisu. Jedná se o inženýrské sítě.
Hlasování: 14 : 0 : 0

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:00 hodin a poděkoval všem za účast.
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Upravená odstavná plocha pod Ondřejníkem,

Oprava střechy bývalé školy v Měrkovicích,

Rozloučení s deváťáky,
archiv obec

Vítání občánků,
archiv obec

archiv obec

archiv obec

Rekonstrukce mostu U Váhy,

Přivítali jsme prvňáčky,

Obecního úøadu v Kozlovicích

Rada obce – programy jednání
Zápis č. 9-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 30. 6. 2021

5. Schválení smluv o výpůjčce a následném
darování – domácí kompostéry

Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.
Omluven: místostarosta

6. Dodatek č. 1 SoD – Rekonstrukce mostu ev.
č. 29c-M8 u č. p. 99 v Kozlovicích

Program schůze:

7. Kontrola rozpočtu a rozpočtové opatření RO
č. 4-2021

1. Kontrola usnesení a informace starosty

8. ZŠ a MŠ Kozlovice – žádost o schválení
investičního záměru zřizovatelem

2. Schválení individuálních dotací – FC Kozlovice a Paint Western Riding Club
3. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Kozlovice

Zápis č. 11-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 1. 9. 2021

4. Dodatky SoD – projektová dokumentace
Náves Kozlovice a Lávky přes Ondřejnici

Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.
Program schůze:

5. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
– ČEZ přípojka NN (S.)

1. Kontrola usnesení a informace starosty

6. Informace – navýšení úplaty za vzdělávání
v MŠ

2. Zpracování dokumentů pro získání dotace
na projekt Náves Kozlovice

7. Muzejní vlastivědná společnost - dar

3. Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene
– vodovod Jarošov

8. Rozpočtové opatření RO č. 3-2021

4. ZŠ Kozlovice – žádost o použití fondu
reprodukce

Zápis č. 10-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 28. 7. 2021

5. Smlouva o využití systému zavedeného obcí
o nakládání s komunálním odpadem – prodejna Modrá labuť

Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.
Program schůze:

6. Žádost o dotaci (dar) - Adámkova vila,
Domov se zvláštním režimem, z. ú.

1. Kontrola usnesení a informace starosty

7. Dohoda o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků vodovodů provozně
souvisejících

2. Ceník za dopravu a práce mechanizmy obce
(04/2021)
3. Dodatek č. 2 SoD – projektová dokumentace
Multifunkční dům v Kozlovicích

8. Zpětný odběr elektrozařízení Asekol – dodatek smlouvy

4. Dopis pana Vašendy – vyjádření ke studii
Multifunkční dům v Kozlovicích

9. Ceník – pronájem obecních sportovišť
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Ze života školy
Základní škola

Ve středu 1. 9. 2021 započal v naší základní
škole nový školní rok pro 398 žáků, kteří navštěvují 18 tříd. Ve dvou prvních třídách jsme uvítali
47 nových žáků.

Co se děje ve škole
Škola zahájila ve školním roce 2021/2022
svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
Naše škola získala dotaci z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci
výzvy č. 02_20_080 Šablony III ” v celkové
hodnotě 1 148 902, - Kč. Na daný projekt je
poskytována finanční dotace EU. Náš projekt má název “Společně ve škole v Kozlovicích III”, registrační číslo projektu: CZ.02.
3.X/0.0/0.0/20_080/0021052.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky
1. tříd a jejich rodiče proběhlo v sále obecního
úřadu v Kozlovicích, kam se dostavili společně se
svými rodiči. Přivítala je zde nejen paní ředitelka,
ale také pan starosta obce a jejich třídní učitelky.
Z rukou třídních učitelek obdrželi malé dárečky.
Po tomto slavnostním zahájení se mohli společně se svými rodiči přesunout do budovy školy
a prohlédnout si své krásně vyzdobené třídy.

Celková doba realizace projektu je od 1. 9.
2021 do 31. 8. 2023.

A co se dělo v prvních dnech školního roku?
První dva dny se ve třídách uskutečnily již
tradiční projekty „Škola? V pohodě!“ a „Hravě
spolu zvládnem školu“, které byly zaměřeny
na aklimatizaci žáků po prázdninách na školní
prostředí, vytvoření pravidel práce ve třídě
a bezpečnost pohybu žáků ve škole.

Na školní zahradě byla během prázdnin
dokončena realizace projektu v rámci Výzvy
č. 7/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí na realizaci projektu „Zahrada
s přírodními prvky ZŠ Kozlovice“.
Předmětem projektu byla úprava části stávající zahrady základní školy na přírodní zahradu
a následné zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výuku žáků.

Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz .
Jiří Brus, zástupce ředitelky školy

Expozice stop

Bylinková spirála
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Slavnostní uvítání 1. tříd, archiv škola
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Mateřská škola
O hlavních prázdninách provoz MŠ probíhal
pro všechny zájemce první tři týdny v budově
č. 666, a to ve dvou třídách. Děti využívaly především zahradu a blízký les k letním aktivitám
a k pobytu na čerstvém vzduchu. Po zbytek
prázdnin se třídy a vnitřní prostory připravovaly
na nový školní rok.

O děti letos pečují tito zaměstnanci:
• Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Jaroslava Minksová
• Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Bc .Lenka
Eliášová
• Vedoucí kuchyně: Bc. Monika Klegová
• Kuchařky: Hana Lassáková, Marie Cvičková

Zájem o umístění dětí do MŠ na nový
školní rok vysoko překročil počet volných míst.
Přednostně byly přijaty všechny děti starší tří
let a některé děti, které dovrší třetí rok během
podzimních měsíců. Do prvních tříd základní
školy odešlo 33 dětí a mateřskou školu, která
sídlí ve dvou budovách, tak během školního
roku 2021/2022 bude navštěvovat 120 dětí
v pěti třídách.

• Školník: Václav Holub, Martin Kahánek
• Domovnice: Věra Juřicová, Lenka Žáková
Učitelky v budově MŠ č. 666:
• Motýlci: Lucie Halamíčková, Pavla Košťálová
• Sluníčka: Miroslava Jedličková, Hana
Kusinová

Školní vzdělávací program „ S kamarádem
kozlíkem, hrajeme si celý den “ je vypracován
tak, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě
příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů
do života i vzdělávání. Velký důraz klademe
na kamarádství a vzájemnou pomoc a také na
stejné šance pro všechny. Smyslem programu je
podporovat tělesné a duševní zdraví dětí, rozvíjet
samostatnost, zdravé sebevědomí, komunikativnost a tvořivost. Nejde o množství informací,
ale o chuť a aktivní zájem dívat se kolem sebe,
naslouchat a objevovat, ale i o odvahu ukázat, co
všechno už umím, zvládnu a dokážu.

• Berušky: Adriana Harabišová, Bc. Lenka
Eliášová,
• školní asistentka: Jarmila Kovářová
Učitelky v budově č. 186
• Hříbci: Ivana Bražinová, Bc. Miluše
Mohylová
• Skřítci: Kateřina Eleková, Zuzana
Sucháncová
Lenka Eliášová, vedoucí učitelka MŠ
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První dny ve třídě Hříbků, autor Miluše Mohylová

První dny ve školce, autor Lucie Halamíčková

Hříbci na zahradě, autor Kateřina Eleková
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Kulturní a sportovní život obce
Klub seniorů
jsme navštívili Archeoskanzen a Vodní svět.
Procházka v tunelu pod hladinou rybníka nám
umožnila prohlédnutí světa ryb bez potápěčských brýlí. Zpáteční cesta se zastávkou v Luhačovicích už byla jenom zdárným zakončením
celého výletu.

Po delší odmlčce způsobené všeobecně
známými okolnostmi se zase začíná rozjíždět
činnost klubu seniorů. Poprvé jsme se potkali
15. června při smažení vaječiny, podruhé
19. srpna při opékání buřtů. Obě akce proběhly
v areálu u Hasičské zbrojnice. Účast sice nebyla
tak hojná jako obvykle, ale je to pochopitelné.

Další akce do konce roku máme v plánu
(setkání zasloužilých členů, zájezd do Polska,
výroční schůze) a věříme, že epidemiologická
situace nám je umožní uskutečnit.

Další akcí byl autobusový zájezd do Kovozoo
ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výtvory
tamějších mistrů černého řemesla a zároveň
umělců mnohé z nás doslova uchvátily. Vytvořit
tolik soch různých zvířat, třeba i několik metrů
vysoký strom, je velký kus práce i umění. Po
prohlídce jsme pokračovali do Modré, kde

Atmosféru proběhlých akcí vám přiblíží
přiložené fotografie.
Jaroslav Červenka

Setkání seniorů, archiv spolku
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DFS Valášek
Léto 2021 bylo ve Valášku ve znamení
přípravy na vystoupení na Sochových národopisných slavnostech ve Lhotce. Celý soubor
včetně nejmenších dětí z Přípravky vystoupil
za slunečného počasí 21. 8. 2021 ve Lhotce
a muzička již tradičně zahrála při uvítací recepci
na Obecním úřadě. V pořadu Skoro nas zasvila
aneb jak zrobiť program do Lhotky zatancovaly
děti z Přípravky pásmo Dráteník, tanečníci
velkého Valášku představily pásmo Kukačka
a U suseda syneček. Muzička si poté ještě zahrála
na druhém jevišti za školkou společně se sborečkem děvčat. Letošní ročník „Sochovek“ se i přes
původní omezení a peripetie povedl a Valášek se
již nyní těší na příští ročník.
Od září 2021 se opět naplno pouštíme do
pravidelných nácviků a všichni věříme, že to
nebude jen na přechodnou dobu. I přes téměř
roční odmlku ve fungování způsobenou vládními omezeními jsme uspořádali nábor nových
členů do Přípravky. Chuť dětí i rodičů věnovat
se folkloru neklesá a nás zájem o náš soubor
velmi těší. Co nás (vedoucí) dále těší je iniciativa
a zápal, se kterým v posledních měsících fungují
muzikanti Valášku. Holky a kluci z Muzičky
Valášku se sami mezi sebou domluvili a zahráli
na soukromých oslavách kulatin otce jednoho

Sochovy národopisné slavnosti, autor Pavla Prašivková

Valášek - hraní Muzička, autor Markéta Velká

z muzikantů. Bohužel v daný termín nemohla
kompletní sestava Muzičky, nicméně muzikanti
si domluvili kamarády z jiných cimbálových
muzik, kteří sestavu velmi dobře doplnili.
Vždyť zahrát si takhle pro svou radost a radost
posluchačů je přesně ten cíl a zároveň sladká
odměna za hodiny cvičení na nástroj doma a poté
v cimbálovce s ostatními kamarády Muzikanty.
Jen tak dále!

Sochovy národopisné slavnosti - pásmo
Motovidlo, autor Pavla Prašivková

Petra Prašivková
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Tradiční dny medové
Letos proběhnul už 4. ročník akce se značkou
„MDK“ (Medový den Kozlovice).

Díky všem příznivců a dobrovolníkům, bez
kterých bychom se neobešli.

Z každého ročníku sbíráme poučení na další
ročník a posouváme laťku snad k větší spokojenosti účastníků. Letos to bylo nové ozvučení,
živá hudba i živý moderátor a zejména kančí
guláš a kýta „po cikánsku“. A tak včelařský
areál, který je na jedné straně zdrojem starostí
a žroutem času, je na straně druhé i zdrojem
potěšení z vydařených akcí, které jsou příjemným doplňkem života obce.

K létu patří i dny sklizně na polích, v sadech
a zahradách a patří k němu i dny medobraní.
Opravdu je to tak, že se včelám z úlů med bere!
Je to ale menší část jejich produkce, mnohem
více medu včelky během léta zkonzumují ve
vlastní režii a navíc na medobraní navazuje
„cukrudání“, kdy se chybějící zásoby rychle
doplní a včelky mohou bezpečně přečkat zimu.
(Řeči o tom, že cukr není pro včelky zdravý – bolí
je břicho a kazí se jim zuby – nejsou pravdivé!)
V Kozlovicích tento výměnný obchod letos
nedopadnul pro včelaře moc výhodně, ale včelky
i tak splnily mnoho užitečného při opylování
hmyzosnubných rostlin, které by jinak zůstaly
bez užitku.
A snad i my jsme přes všechny obtíže a nenormálnosti prožili další léto úspěšně a užitečně.
Stanislav Ulčák

Život na farmě, archiv spolku
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Hasiči Kozlovice
Po loňské covidové přestávce jsme opět mohli
v areálu hasičské zbrojnice přivítat soutěžní týmy
na 47. ročníku pohárové soutěže v požárním
útoku a soutěži netradiční. Zahájení proběhlo
ve 14 hodin starostou SDH, který na nástupu
přivítal 6 mužských a 2 ženské týmy. Z vítězství
se nakonec radovaly ženy ze Lhotky a muži
z Malenovic. Následovala netradiční soutěž,
kterou i letos připravil Jan Krpec. Díky krásnému
počasí dorazilo mnoho diváků a zábava probíhala do pozdních večerních hodin.

Léto je za námi a hasičská sezóna pomalu
končí. Družstvo mužů má za sebou 11 kol
Moravskoslezské ligy a spoustu pohárových
soutěží. V aktuálním pořadí se drží na 15. místě
z celkových 22.
Na přelomu srpna a září proběhlo v Kazachstánu Mistrovství světa v požárním sportu. Náš
sbor zde měl hned dva zástupce. Jan Vyvial
předvedl výborný výkon ve výstupu na věž,
kde skončil na 4. místě. Dalším zástupcem byl
Pavel Krpec, který zvítězil v disciplíně běh na
100 m s překážkami a časem 14,90 sekund se
stal MISTREM SVĚTA! Oba muži se svými
výkony podíleli i na týmových disciplínách
a družstvo mužů z České republiky si z mistrovství odvezlo celkově 2. místo. Gratulujeme
k úžasným výsledkům a děkujeme za skvělou
reprezentaci ve světě.

Závěrem bych Vás všechny ráda pozvala,
pokud situace dovolí, na tradiční pouťové akce
– sobotní diskotéku v sále OÚ, pondělní zábavu
v Restauraci U Váhy a stánkový prodej v garáži
hasičské zbrojnice. Těšíme se na Vás.
Za SDH Kozlovice Kateřina Toflová, jednatelka

Pavel Krpec, archiv SH ČMS

Pohárová soutěž, autor Hana Chocholatá

Pavel Krpec a Jan Vyvial, archiv SH ČMS

Pohárová soutěž, autor Hana Chocholatá
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Dětský tábor, autor Hana Chocholatá

Skauti
Ještě pořád vstřebáváme vzpomínky a pocity
z letního tábora a už je tu září. A tak kromě
školního roku začíná i ten skautský. Opět se
každý týden začínáme setkávat v klubovně nebo
v jurtě a plánujeme akce na následující půlrok.
Ještě v září určitě stihneme zahajovací schůzky
klučičí i holčičí části, v říjnu pak družinové akce,
do konce roku nějakou víkendovku a v prosinci
se můžeme těšit na společnou vánoční schůzku.

něčemu novému přiučili, v etapových hrách jsme
se přesouvali až na dálný Divoký západ a když
toho bylo málo, potrápili jsme své hlasivky při
zpívání u táboráku. A i když jsme letos neměli
návštěvní den, zvládli jsme to na jedničku.
Přes letní prázdniny probíhají kromě táborů
pro děti i letní části vzdělávacích kurzů skautských vedoucích. Ceníme si toho, že si naši
vedoucí ve svém volném čase zvyšují kvalifikaci
pro práci s dětmi a jsou schopni jim tak stále
vytvářet kvalitní program.

Letošní dětský tábor proběhl opět na tradičním místě v Růžďce. Na ty dva týdny strávené
společně v přírodě jsme se moc těšili, a že bylo
na co. V dopoledních workshopech jsme se zase

Za skautský oddíl NASHURO
Kozlovice Ondřej Šigut (Bagr)

Táborové panorama, autor Vanda Světlíková
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SLPT Valašský vojvoda
Letní sezónu jsme zahájili
netradičně na Dnech lidí dobré
vůle na Velehradě, které se každoročně konají při příležitosti
svátku sv. Cyrila a Metoděje.
Naše cimbálová muzika zde
spolu se zpěváky vystoupila
v pořadu „Písničky pro tatíčka
Stojana", který vznikl k příležitosti 100. výročí jmenování
dr. Antonína Cyrila Stojana
olomouckým arcibiskupem.
Mimo to jsme spolu s Pěveckým sborem Stojanova gymnázia zazpívali při slavnostní
Modlitbě za vlast, kterou za
účasti nejvyšších ústavních
činitelů, zástupců vlády, obou
komor Parlamentu ČR a krajů
vedl předseda České biskupské
konference Mons. Jan Graubner a kardinál Dominik Duka.

listek z Ostravy. Byla to výzva,
ale myslíme, že se to povedlo.
Holky byly moc šikovné.

Léto na Soláni, archiv festivalu

Dále jsme se o prázdninách účastnili dvou festivalů.
14. srpna jsme návštěvníkům festivalu Léto na Soláni
pověděli o tom, jak se kdysi
tančilo a zpívalo v Hospodě
„U Harabiša“. O týden později
jsme medailonem Dyž sem ja
šel přes Ondřejník obohatili
program Sochových národopisných slavností ve Lhotce.
Zaplněnému hledišti jsme se
nejspíš moc líbili, neboť jsme
sklidili obrovský potlesk. Léto
jsme zakončili kde jinde, než na
domácí půdě, na oslavách Dne
obce v Kozlovicích.

Na podzim nás čeká příprava na Celostátní přehlídku
folklórních choreografií, která
se koná 20. - 21. listopadu v Jihlavě. A tak si
držme palce, aby nás žádný virus opět nezastavil a my se mohli i nadále věnovat tomu, co
máme rádi.

Soustředění volejbalistek,
TJ volejbal Ostrava

Diváci nás mohli vidět také
na Anenské pouti v Rožnově
pod Radhoštěm, kde jsme 25. července vystoupili
v našem oblíbeném amfiteátru v dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě. O prázdninách Kuba K. s Verčou K. zpestřili lekcí taneční
průpravy a našeho folklóru soustředění volejba-

Tomáš Kalus

Sochovy národopisné slavnosti, autor Alena Tomisová
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Fotbal
Václav Vašenda. Mužstvo povede
Fotbalová sezóna 2021/2022
v podzimní části Josef Piskoř, se ktebyla úspěšně zahájena. Před starrým jsme udělali krátký rozhovor:
tem podzimní části došlo kromě
modernizace areálu, o které jsme
V FC Kozlovice se pohybuješ již
informovali v min. čísle zpravodaje,
dlouho, můžeš krátce shrnout,
také k vytvoření nových webových
čím vším jsi v klubu prošel?
stránek FC. Navštivte doménu
www.fckozlovice.cz, kde najdete
V FC Kozlovice jsem začínal
veškeré informace o našem klubu.
někdy kolem mého osmého, deváJednak o historii, ale hlavně zde jsou
tého roku v žácích jako hráč. Pak
aktuální výsledky, tabulky, rozpisy,
jsem průběžně přešel k trénování.
atd. Na stránkách FC naleznete také
Začal jsem u přípravek a přes žáky
kontakty na trenéry všech kategorií Trenér mužů Josef
a dorosty jsem postoupil až k mužům.
a členy výboru. Rád bych poděko- Piskoř, autor Petr Žáček
Také jsem členem výboru FC.
val Zdeňku Hrnčárkovi, který tyto
Ještě před začátkem letní přípravy ses dověstránky vytvořil. Aktuality naleznete i na našem
děl, že mužstvo povedeš sám, jak jsi na to
facebooku - www.facebook.com/fckozlovice.
reagoval? Vyhovuje ti více práce ve dvou nebo
Během letních prázdnin opět proběhl fotradši vedeš tým sám?
balový kemp mládeže. Letos program kempu
Trochu mne to překvapilo, ale nikomu nic
mladé fotbalisty a fotbalistky mimo jiné zavedl
nezazlívám. Každý se rozhoduje sám za sebe.
k slavnému kozlovickému dubu na Strážnici,
Já jsem tuto situaci řešil s výborem, ale zatím
kde se všichni společně vyfotili. O kemp je stále
nemáme žádné trvalé řešení. Na přechodnou
velký zájem, takže v této tradici budeme určitě
dobu jsem domluvený na výpomoci s Radkem
v budoucnu pokračovat.
Chýlkem, Miroslavem Bednářem a Martinem
O posledním srpnovém víkendu se naše
Krpcem. Preferuji vedení týmu ve více lidech.
nejmenší naděje zúčastnily prvního letošního
V našich poměrech tak dva, tři jsou ideální volba.
turnaje ve Frenštátě. Na skvěle zorganizovaném
Už jenom proto, že si práci kolem týmu rozdělí
turnaji skončily předpřípravky na 2. a mladší
a není to jen na jednom člověku. Ač se to někomu
přípravky na 3. a 5.místě.
možná nezdá, tak práce kolem týmu je celkem
dost. Mohl bych to tady dopodrobna vysvětlovat,
U družstva mužů došlo ke změně v realizačale je toho dost, co je třeba dělat (např. příprava
ním týmu, poté co v trenérské pozici skončil
tréninku, vedení tréninků, příprava na zápasy,
atd….). Kdo to někdy zkusil, tak určitě ví, co
to obnáší. Myslím, že nadšenců, kteří investují
svůj volný čas do fotbalu, ubývá. A to se netýká
jen fotbalu.
K jakým změnám v kádru mužů došlo před
sezónou 2021/2022? Jak hodnotíš sílu aktuálního kádru? Je dostatečně početný?
Hlavní změny oproti minulé sezóně jsou
minimální. Odešel Kuba Vašenda - šel zkusit
štěstí na Čeladnou a z Lubiny přišel Janás Pavel.
Myslím, že máme zkušený silný tým, ale pro-

Předpřípravka FC Kozlovice, autor Miroslav Bednář
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blémy mohou nastat, když přijdou zranění nebo
nějaké absence. Dvě, tři posily by tyto problémy
mohly vyřešit.

mezi čtvrtým až osmým místem. Osobně bych byl
spokojen tak se šestým, sedmým místem. Toto
hodnocení má ale spoustu neznámých veličin.

Jak jsi byl spokojen s letní přípravou? Splnila
tvé představy?

Sezónu jsme zahájili 7 body ze 4 utkání.
Hodnotíš to jako povedený start? Dalo se
z některých utkání vytěžit i více?

Na naše poměry jsem byl spokojen s účastí
na trénincích. Výsledky v přípravě byly slušné,
ale zda byla letní příprava dobrá, to ukážou
výsledky v sezóně.

Oproti minulým sezónám je to určitě dobrý
start do soutěže, nicméně, podle průběhu
odehraných zápasů, jsme mohli mít bodů
víc. Minimálně s Veřovicemi jsme měli vyhrát
(spousta neproměněných šancí). Také ve Spálově to mohla být remíza (aspoň podle prvního
poločasu).

Jaké jsou stanovené cíle před sezónou? S čím
budeš ty osobně spokojen?
Samozřejmě setrvání v soutěži, kterou hrajeme
(I B třída). Já si myslím, že máme na to hrát, někde

Martin Krpec

Kemp mládeže 2021,archiv FC

Přípravka FC Kozlovice, autor Radomír Chýlek
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Kozlovický volejbal v období pandemie
Stejně jako každého sportovního klubu,
tak i toho našeho kozlovického volejbalového,
se silně dotkla pandemie koronaviru. Ženský
tým stihl v sezóně 2020/2021 absolvovat
jeden trénink, mužský tým nestihl ani toto.
A podobně chudobnou statistiku můžeme napsat
i o mistrovských utkáních. V podzimní části
okresní soutěže se ženy utkaly s Palkovicemi
a týmem z Třince. Poté byla soutěž pozastavena
a následně zrušena. Mužský tým měl naši obec
reprezentovat v soutěži na krajské úrovni, ale
bohužel opět bylo vše jinak a soutěž skončila
ještě dříve, než vůbec začala.

Snad všichni z řad našich volejbalistů doufají
a věří, že následující sezóna se již uskuteční
v plné parádě a opět se spolu sejdeme na kurtech
a poměříme síly s nedalekými i vzdálenějšími
soupeři. Ženský tým začíná první kolo okresní
soutěže na půdě hráček z Palkovic. Podrobný
rozpis zápasů na domácí půdě vypadá takto:
• 3.11.2021 19:00
Volejbal Kozlovice, z.s. - VK Raškovice
• 17.11.2021 19:00
Volejbal Kozlovice, z.s. - TJ Sokol Palkovice
• 1.12.2021 19:00
Volejbal Kozlovice, z.s. - SK Metylovice z.s.

V květnu letošního roku již tradičně zahájily
oba celky svou přípravu na místním beachvolejbalovém hřišti. Tentokrát do tréninkového
plánu nezasáhla téměř žádná vládní opatření,
počasí během léta také vycházelo na jedničku,
a proto se na začátku srpna mohl uskutečnit již
třetí ročník turnaje smíšených losovaných dvojic
– Vepřovka CUP. Celkem se turnaje uskutečnilo
osm párů, z nichž vyšla jako vítěz sourozenecká
dvojice – Alena Mužíková a Miroslav Bednář.
Na druhém místě se umístil pár ve složení Miroslava Bednářová a Martin Pustka. Třetí stupínek
obsadila Martina Bednářová se spoluhráčem
Radimem Červenkou. I přes nesmírně napínavé
a vyrovnané výměny mezi účastníky panovala
velice přátelská atmosféra a troufám si říct,
že každý už se těší na příští srpen. Tímto také
děkujeme manželům Pustkovým a sponzorům
za volejbalové zázemí.

• 19.1.2022 19:00
Volejbal Kozlovice, z.s. - VK Raškovice
• 9.3.2022 19:00
Volejbal Kozlovice, z.s. - TJ Sokol Palkovice
• 6.4.2022 19:00
Volejbal Kozlovice, z.s. - SK Metylovice z.s.
Rozpis mužské krajské soutěže je rozlosován
takto:
• 2.10.2021 09:00
Volejbal Kozlovice - TJ Kotouč Štramberk
• 16.10.2021 09:00
Volejbal Kozlovice - SK AZ Kylešovice
• 13.11.2021 09:00
Volejbal Kozlovice - VK Ostrava, s.r.o.
• 27.11.2021 09:00
Volejbal Kozlovice - TJ Dolní Benešov
• 11.12.2021 09:00
Volejbal Kozlovice - TJ Sokol Pstruží
• 22.1.2022 09:00
Volejbal Kozlovice - VŠB-TUO
• 12.2.2022 09:00
Volejbal Kozlovice - TJ ODRY, z.s.
Hana Kvitová

Vepřovka cup 2021, autor Radek Němec
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XXIII. ročník

Mezinárodní festival adventních
a vánočních zvyků, koled a řemesel

8. - 12. 12. 2021

Ostrava, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem,
Kozlovice, Hukvaldy (Beskydy) - Česká republika

CONSONANCE 2021 - 23rd International Festival of Advent and Christmas
Traditions, Carols and Handicrafts - 8th to 12th December 2021 - Czech Republic
Souznění se koná na několika místech Moravskoslezského kraje v České republice. Vícežánrový
festival otevře ve středu úvodní koncert ve Studiu I v přímém přenosu Českého rozhlasu Ostrava.
Ve čtvrtek bude tradiční adventní koncert ve Frýdku-Místku. V pátek proběhne festivalové dění
v Kunčicích pod Ondřejníkem. V pátek proběhne festivalové dění v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Součástí Souznění je sobotní Vánoční jarmark v Kozlovicích s bohatým programem, kolední
obchůzkou, řemesly, širokým výběrem a ochutnávkou regionálních specialit. Následuje koncert
v sále Obecního úřadu Kozlovice. Festival, který je ojedinělou mezinárodní přehlídkou tohoto typu
u nás, uzavře v neděli večerní koncert na Hukvaldech.
Účinkující z domova i ze zahraničí obohatí se svátečně laděnými pásmy program na náměstích
v Ostravě, Mariánských Horách, Frýdku-Místku, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm i v dalších destinacích, např. ve vybraných domech pro seniory.
Některé koncerty se budou natáčet a vysílat on-line na YouTube a na vlnách Českého rozhlasu.
Po zpracování bude sestřižený záznam umístěn na webových stránkách ke zhlédnutí a poslechu pro
široké spektrum publika.
V případě nenadálých pandemických událostí v ČR a Evropě jsme připraveni dle potřeby dramaturgii
i program převést na on-line formu.
Změna programu vyhrazena.

Další informace na www.souzneni-festival.cz
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Hledáme posily

pro práci v chovu laboratorních hlodavců
v Místku ulice Palkovická
pro pracovní pozici:
CHOVATEL, Operátor chovu
Jde o rutinní druh práce, která není fyzicky náročná. Dochází zde k
manipulaci s drobnými hlodavci.
JSME SCHOPNI ZAUČIT V PODSTATĚ KOHOKOLIV Z
JAKÉHOKOLIV OBORU
Práce je pravidelně v ranních směnách, pracovních dnech. Je možno
domluvit individuální časy nástupů do práce v případě potřeby (dle
dopravy, odvodu dětí do školky, ostatních zohlednitelných situací)

Po zapracování a pracovitosti se mzda pohybuje v úrovni
17.000-25.000 čistého
Možné formy spolupráce:
Dohoda o pracovní činnosti
Částečný pracovní úvazek
Plný pracovní úvazek
Spolupráce na ŽL při specifickém druhu práce

Místo výkonu práce: (objekt bývalé drůbežárny – v areálu Technosvar adresa: Palkovická 320,
Frýdek.Místek , Tel. 725 635 600 ( po-pá 8,30-16 hod) email: 602742224@seznam.cz
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