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Slovo starosty
Vážení spoluobčané...
Obsahem minulého vydání Zpravodaje byla
také obrazová příloha – vizualizace studií Kozlovice střed a Areál sportu Kozlovice. Velice mě
potěšily vesměs kladné reakce na navrhované
řešení, které se ke mně dostaly. Musím ale znovu
podotknout, že se jedná o studie a může dojít ke
změnám. Už jen z toho titulu, že realizace je na
mnoho let a doba i potřeby se mění.

Nyní se již projektují některé části obsažené ve
studii Kozlovice střed.
- Projekt Kozlovice náves (vlastní střed obce)
- prostor před OÚ, obchodem COOP až po
Večerku. Jedná se především o zpevněné plochy – trasy pro pěší, automobily, parkoviště,
mobiliář, …
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – březen 2021.

Obecního úøadu v Kozlovicích

tace Vodovod Rybí, studie Chodníky Horní
konec, studie chodníky Dolní konec.
- Projektuje se Kozlovice náves, Nové zdravotní
středisko a Lávky v centru obce.
- Je provedena pasportizace hasičárny Měrkovice – čeká se na převod od ÚZSVM.
- Jsou připraveny podklady pro zahájení změny
územního plánu.
- Získali jsme dotaci ve výši 2.620.693,75 Kč
na projekt Efektivní komunikace obcí.
- Získali jsme dotaci ve výši 2.150.440,50 Kč
na pořízení kompostérů pro občany.
- Probíhají práce na novém webu, dashboardu,
mobilní aplikaci a novém facebooku obce.
- Provozujeme vodovod, kanalizaci a WiFi
internetovou síť obce.
- Zrealizovali jsme novou podlahu na Základně,
zpevněné propustné plochy na sběrném dvoře,
rekonstrukci tenisových kurtů, nové chodníky
v urnovém háji na hřbitově vč. dalších úprav,
rekonstrukci prostranství před bývalou školou
v Měrkovicích, odstavnou plochu na horním
konci vedle vodojemu, chodník naproti OÚ
(k novému mostu), osvětlení tenisového
kurtu, nové osvětlení velké tělocvičny SRC,
nové osvětlení malé tělocvičny SRC.
- Provedli jsme obnovu vodovodu v celkové
délce cca 300 m, opravu brodu a propustků,
opravy místních komunikací, stavbu pergoly pro školu (na školní zahradě), stavbu
přístřešku na sběrném dvoru. Provádí se
rekultivace skládky.
Plán na rok příští se prozatím sestavuje,
protože z důvodu současné i budoucí situace
nevíme, s jakým příjmem do rozpočtu můžeme
počítat. Nicméně v rezervách máme dostatek
finančních prostředků, abychom vše zvládli.
Vážení spoluobčané, přátelé, milé děti
– ač neproběhly tradiční akce, věřím, že Vánoce
si určitě uděláme. Vraťme se v čase a oslavme
svátky vánoční a příchod nového roku jako kdysi
– v poklidu a kruhu rodinném.

- Projekt Lávky přes Ondřejnici – což je rekonstrukce stávajících lávek před obchodem
COOP a Večerkou. Lávky budou „pobytové“
– budou širší a budou na nich lavičky.
- Projekt Nové zdravotní středisko (pozemek
přes cestu naproti OÚ). Budou zde ordinace
lékařů, rehabilitace, lékárna a do objektu
zřejmě vejde i pošta a knihovna. Věřím,
že v dalším čísle Zpravodaje Vám budu moci
objekt blíže představit a to vč. jeho vizualizace.
Na minulém jednání zastupitelstva byla
provedena prezentace studií tras pro pěší (chodníků) v úseku Váha – Kříž a OÚ – restaurace
Ve Dvoře. Zdá se, že ve směru na horní konec lze
vybudovat souvislý chodník kolem cesty, pokud
dojde k dohodě s vlastníky pozemků, kterých by
se stavba dotkla. Ale i tak by musela být v některých úsecích posunuta (rozšířena) hlavní cesta,
aby se dodržely všechny požadované parametry.
Podstatně složitější je směr dolní konec.
Zde se jeví vybudování chodníku kolem cesty
technicky i finančně téměř nerealizovatelné,
a proto studie navrhuje převedení chodců na
„Malou stranu“ prostřednictvím nových lávek.
Myslím, že úspěšně proběhla a byla dokončena stavba mostu před OÚ, kde investorem byl
Moravskoslezský kraj. Tvář středu obce se velmi
změnila. Je to v podstatě začátek přebudování
centra. Na tuto stavbu navazují naše výše zmíněné projekty Kozlovice náves i Nové zdravotní
středisko.
Je tu konec roku – bilancujeme, hodnotíme.
Záměrně se v tomto článku vyhýbám slovům
covid, koronavirus, epidemie, protože už jich
máte asi dost. Nu, ale i v této „blbé“ době se pracovalo a dalo udělat hodně pěkných a užitečných
věcí. Pro vaši lepší informovanost dále uvádím
přehled hlavních prací a akcí realizovaných obcí
v tomto roce:
- Byl dokončen projekt mostu U Váhy + vydané
SP, dokončená je studie Kozlovice střed, studie
Areál sportu Kozlovice, projektová dokumen2
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a všem společně hodně štěstí a především toho
zdraví.
Pozn.: Tento příspěvek jsem napsal 27. listopadu, takže až ho budete číst, mohou být některé
věci jinak.

Napečme cukroví, usmažme kapra, udělejme
bramborový salát, uvařme svařák a připomeňme
sobě i dětem naše tradiční lidové zvyky.
Dětem přeji hodně dárků pod vánočním
stromečkem, rodičům rozzářené oči svých dětí

Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci říjnu až prosinci oslavili nebo
teprve oslaví:
pan František Pudil 
paní Ludmila Pustková
pan Stanislav Žáček
pan Václav Juchelka
paní Milada Lepíková
paní Růžena Zemanová
paní Jiřina Hořavová
paní Stanislava Kozová
pan Stanislav Urbiš
pan Jindřich Strakoš
paní Anežka Červenková

80 let
84 let
80 let
84 let
80 let
84 let
84 let
80 let
85 let
80 let
85 let

paní Jitka Bílková
pan Jan Krpec
pan Jaroslav Němec
pan Vladimír Šrámek
pan Zdeněk Ocelka
pan Jan Červenka
paní Marta Tobolová
paní Anna Tomková
pan Miroslav Štefek
pan Antonín Jurek
paní Jarmila Kahánková

80 let
85 let
80 let
85 let
80 let
85 let
80 let
86 let
81 let
87 let
81 let

paní Marie Krpcová
pan Vladislav Pustka
paní Ludmila Těšínská
paní Libuše Kociánová
paní Marie Stanková
paní Jarmila Ulčáková
pan Miroslav Tkáč
paní Ludmila Tomková
paní Ludmila Vyvialová

90 let
83 let
90 let
83 let
92 let
83 let
92 let
83 let
94 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 září do listopadu zemřeli:
ve věku 40 let pan David Kocián
ve věku 31 let paní Kateřina Hošáková
ve věku 73 let pan Ferdinand Vyvial
ve věku 86 let paní Pavla Tkáčová
ve věku 69 let paní Dana Kociánová

ve věku 91 let paní Vlasta Lakomá
ve věku 98 let paní Marie Koníčková
ve věku 76 let pan Břetislav Vyvial
ve věku 87 let paní Božena Cibulcová
ve věku 88 let paní Ludmila Pavlištíková

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od konce srpna do listopadu se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Marie Valová, Jan Voves, Viktorie Krkošková, Tobiáš Pavlíček, Matyáš
Pavlíček, Filip Borák, Štěpán Opěla, Eliška Gurecká, Kateřina Škutová,
Vojtěch Kaňák a Filip Chlebek.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti a trpělivosti a dětem
hodně štěstí do života.
OÚ - Pustková
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Opisování stavu vodoměrů

Oznámení

V průběhu prosince 2020 navštíví Vaše
domácnosti a ostatní odběratele zaměstnanci
obce za účelem opsání stavu vodoměru pro
výpočet vodného za rok 2020, popř. stočného
za 2. pololetí 2020. Nebude-li někdo zastižen
doma, zanechají lístek s žádostí o nahlášení
stavu vodoměru na obecní úřad s uvedením
kontaktního telefonu nebo emailu.
V případě, že údaj o stavu vodoměru nebude
nahlášen v požadovaném termínu, bude spotřeba vody vypočtena podle odběru za předcházející období. Žádáme proto všechny občany
o pomoc na tomto úkolu (zpřístupnit, opsat si
vodoměr, nahlásit…) a současně děkujeme za
spolupráci.

Sdělujeme občanům, že od úterý
22. 12. 2020 do čtvrtku 31. 12. 2020 bude
Obecní úřad Kozlovice uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

OÚ- Boráková

Přemístění kontejnerů
na použitý textil

Přemístění kontejnerů na
použitý textil, archiv obec

Z důvodu nedostatečného vyvážení
použitého textilu
z kontejnerů umístěných po obci, byly tyto
kontejnery dočasně
přemístěny před
sběrný dvůr. Proto
Vás žádáme o spolupráci a zanechávání
použitého textilu
v kontejnerech umístěných před sběrným
dvorem. Děkujeme.

OÚ - Čarnoká

Psi
Žádáme držitele psů, kteří je nemají přihlášené na obecním úřadu, aby takto co
nejdříve učinili. Držitele psů, kteří je mají
přihlášené, prosíme o dodání fotky psa na
email: borakova@kozlovice.cz. V případě
útěku psa je to velká pomoc.
Děkujeme.

Pozn.: Firma, která tyto kontejnery vlastní
a zajišťuje jejich vývoz, nefunguje.

OÚ-Boráková

OÚ-Boráková

Omezení provozu pošty
ve dnech 28. 12.
– 31. 12. 2020

Ceny vodného
a stočného
Rada Obce Kozlovice schválila s účinností
od 1. 1. 2021 ceníky pro:

Otevírací hodiny pošty pro veřejnost budou
z provozních důvodů ve dnech 28. 12 - 31. 12.
2020 dočasně změněny a omezeny na nezbytně
nutnou dobu.

- vodné 29,00 Kč/m3 (vč. DPH)
- stočné 42,53 Kč/m3 (vč. DPH)

Upravená otevírací doba pošty:
Po 28. 12. 2020 10-12 14-18
Út 29. 12. 2020 8-11
14-16
St 30. 12. 2020 10-12 14-18
Čt 31. 12. 2020 8-12

Uvedené ceny se týkají vody odebrané
nebo odvedené kanalizací od 1.1. 2021.
OÚ - Čarnoká
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Pro sprejery
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro
výkon jejich povinnosti,

Malování čímkoli na stavby,
kontejnery apod. – je TRESTNÝ ČIN!
Již delší dobu dochází k ničení majetku obce
sprejery. Jsou posprejovány kontejnery, dopravní značky, budovy … Viník se časem najde,
a proto upozorňujeme:

b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho
skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost
k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně
nebo domněle bez vyznání,

§ 228 trestního zákoníku
Poškození cizí věci

c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá
ochrany podle jiného právního předpisu,
nebo

(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím
majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,
zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude
pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého
rozsahu.

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc
tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.

OÚ - Boráková

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta
bude pachatel potrestán,

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

„Nebuďte neviditelní“
Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU
VIDITELNOST“. Co je tedy nutné připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou považování za
nejzranitelnější účastníky silničního provozu?
Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, by měli mít při pohybu na komunikacích zodpovědný
přístup. Řidič motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný a především
soustředěný na jízdu. Podzimní období sebou přináší deště, mlhy, mrholení a to jsou faktory, které
viditelnost zhoršují. Podobné je to i u chodců a cyklistů. Stále se najde mnoho těch, kteří podceňují
fakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou
viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních
prvků (přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexního prvku, nejlépe na pohyblivou
část těla, zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 200 metrů. A proto na pozemní komunikace
vstupuj s vědomím: „Když jsi vidět je to plus, nesrazí Tě žádný vůz“!
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Radar u fary

Měření rychlosti
Radar nad školou

směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Září 2020

Září 2020

celkem projelo 50 958 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 50 857 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
26619

50
50 <

30 - 50

3033

50

21306

50 <

Počet průjezdů
26619
2932
21306

Průměrně projelo v 8. hod.

128

Průměrně projelo v 8. hod.

Průměrně projelo v 15. hod.

138

Průměrně projelo v 15. hod.

117
137

50 km/h překročilo

42%

50 km/h překročilo

42%

Maximální rychlost 29. 9. 21:59 99 km/h

Maximální rychlost 29. 9. 20:39 109 km/h

Říjen 2020

Říjen 2020

celkem projelo 43 281 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 34 400 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
21467

50
50 <

30 - 50

2597
19217

Počet průjezdů
28677

50

1201

50 <

5723

Průměrně projelo v 8. hod.

86

Průměrně projelo v 8. hod.

67

Průměrně projelo v 15. hod.

109

Průměrně projelo v 15. hod.

96

50 km/h překročilo

44%

50 km/h překročilo

13%

Maximální rychlost 30.10. 8:17 112 km/h

Maximální rychlost 10. 10. 23:42 92 km/h

Listopad 2020

Listopad 2020

celkem projelo 42 660 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 33 818 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
20125

50
50 <

30 - 50

2489

50

20046

50 <

Počet průjezdů
22954
2929
13805

Průměrně projelo v 8. hod.

85

Průměrně projelo v 8. hod.

64

Průměrně projelo v 15. hod.

107

Průměrně projelo v 15. hod.

121

50 km/h překročilo

47%

50 km/h překročilo

34%

Maximální rychlost 6. 11. 6:56 112 km/h

Maximální rychlost 21. 11. 23:42 82 km/h
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Měrkovice

Měrkovice

vrchovina směr Mniší

most směr Kozlovice

Září 2020

Září 2020

celkem projelo 12 648 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 9 087 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

2665

50

286

50 <

2541

50

9697

265

50 <

Průměrně projelo v 8. hod.

27

Průměrně projelo v 8. hod.

Průměrně projelo v 15. hod.

42

Průměrně projelo v 15. hod.

50 km/h překročilo

Počet průjezdů

30 - 50

77%

6281
15
39

50 km/h překročilo

70%

Maximální rychlost 25. 9. 19:28 130 km

Maximální rychlost 5. 9. 10:54 141 km/h

Říjen 2020

Říjen 2020

celkem projelo 11 114 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 11147 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
2207

50
50 <

30 - 50

1918

50

236

50 <

8671

Průměrně projelo v 8. hod.

25

Průměrně projelo v 8. hod.

Průměrně projelo v 15. hod.

40

Průměrně projelo v 15. hod.

50 km/h překročilo

Počet průjezdů
229
9000
14
34

50 km/h překročilo

78%

81%

Maximální rychlost 2. 10. 12:32 122 km/h

Maximální rychlost 21. 10. 16:10 126 km/h

Listopad 2020

Listopad 2020

celkem projelo 11 687 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 9 232 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50
50
50 <

Počet průjezdů
1788

30 - 50

402

50

9497

50 <

Průměrně projelo v 8. hod.

22

Průměrně projelo v 8. hod.

Průměrně projelo v 15. hod.

34

Průměrně projelo v 15. hod.

50 km/h překročilo

82%

50 km/h překročilo

Maximální rychlost 12. 11. 19:42 125 km/h

Počet průjezdů
2733
209
6290
16
37
68%

Maximální rychlost 21. 11. 17:39 121 km/h
OÚ - Vašenda
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Informace z knihovny
Chtěla bych poděkovat všem čtenářům
knihovny, že v této nelehké době neztratili zájem
o knihy a projevují nám i nadále svou přízeň.
V týdnu, kdy nám vláda dovolila výdej pouze
přes výdejní okénko, se vypůjčilo 300 knih.
Knihovna bude otevřena dle pravidel epidemického systému PES. Prosím, berte to
s nadhledem. Vždy se budeme řídit dle aktuální
epidemiologické situace. Je možné, že v lednu
už bude zase vše jinak.
Stupeň 4 - bude v provozu výdejní okénko
pro vrácení a výdej objednaných knih. O téhle
skutečnosti budete vždy informováni. Výdejní
hodiny: Út, St: 8.00 – 12.00, 14.00 – 16.00.
Pá: 8.00 – 12.00. Knihy objednávejte telefonicky, emailem nebo přes online katalog.
Stupeň 3 až 1 - otevřeno - regulovaný počet
čtenářů vždy dle stupně, 1- 4 čtenáři na 15m².
Bude potřeba používat roušky, dezinfekci

a dodržovat rozestupy. Výpůjční hodiny budou
jako za běžného provozu.
Pasování na čtenáře
Vládní omezení a nařízení ovlivnily i naše pasování prvňáčků na čtenáře naší knihovny. I přes
to, že prvňáčci nemohli být pasováni, o možnost
stát se čtenářem nepřišli. Na začátku nového
školního roku jsme se domluvili s vedením školy
a za zpřísněných hygienických podmínek jsme
připravili pěkný program. V první části jsme si
s dětmi povídali o knihovně, přečetli jsme si pohádku, děti kreslily a pojmenovávaly skřítky. Na
závěr děti četly našim skřítkům, Knihomolíkovi
a Pomocníčkovi, krátkou básničku. Poté byly
pasovány na čtenáře. Za odměnu dostaly knížku
z projektu ‘‘Knížka pro prvňáčka“, průkaz čtenáře a malý dáreček. Jsem ráda, že se děti mohly
alespoň takhle zúčastnit a nepřišly tak o možnost
stát se čtenářem naší knihovny.

Pasování na čtenáře, autor Markéta Navrátilová

Provozní doba knihovny o Vánocích
Knihovna bude přes vánoční svátky uzavřena.
5. ledna se na vás budu znovu těšit a věřím, že se budeme potkávat osobně v naší knihovně.
Přeji všem krásné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví.

Navrátilová Markéta, knihovnice

Kalendář akcí – rok 2021
09. 01. Dětský karneval
09. 01. Hasičský bál
- SDH Měrkovice

16. 01. Myslivecký ples
30. 01. Farní ples
05. 02. Maškarní bál

06. 02. Hasičský ples
11. 02. Postel - hospoda kostel, Zbigniew Czendlik

Akce proběhnou v případě, že to epidemiologická opatření dovolí, v což všichni doufáme.
8
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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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Pěkné, pěkné, ale co je to ten Krmáš?
v Prostějově, na kterém je hlavní postavou centrálního obrazu sv. Barbora. V roce 1944 byla
sv. Barbora prohlášena spolupatronkou kostela. V Kozlovicích hluboce zakořeněná tradice
slaví krmáš na svátek původního patrona kostela sv. Michala, tj. 30. září. A nyní odpovídám
zvídavému neznámému divákovi. Kozlovický
krmáš je slavnost patrocinia, tedy pouť, jen se jí
v Kozlovicích říká krmáš. A tak, aby snad nebylo
líto i v dalších obcích kozlovické farnosti, to je
v Měrkovicích, na Myslíku a ve Lhotce, byly zde
zavedeny kvazikrmáše. Tyto krmáše navazují
v týdenních intervalech na ten kozlovický.
Kaplička v Měrkovicích byla posvěcena biskupem Františkem V. Lobkowiczem 12. října
2014 na den přesně, kdy v tomto roce připadl na
Měrkovice krmáš.
Kaple na Myslíku je postavena v roce 1859.
Kdy byla posvěcena, se mi zatím nepodařilo zjistit.
Původní kaple ve Lhotce z roku 1844 byla
v létech1933-1934 přestavěna. Vysvěcena byla
8. července 1934.
Letošní koronavirový podzim nepřál obvyklým oslavám kozlovického krmáše, zejména pak
připravil Kozlovice o bujaré zážitky pouťových
atrakcí.

Táže se neznámý divák v rožnovském
skanzenu členů souboru Valašský vojvoda v reakci na vystoupení souboru s oblíbeným pásmem
„Krmáš“ v příspěvku Terezy Kalusové v zářiovém čísle Zpravodaje.
Tak co je to ten krmáš, resp. kozlovický krmáš.
Odpověď je vcelku snadná, výsledek může být
pro mnohé překvapující. Vzpomínková slavnost
na posvěcení kostela je v Čechách nazývána příznačně – posvícení. Na Moravě- Slovácku to jsou
hody a ve Slezsku krmáš. Posvícení se původně
slavilo ve výroční den posvěcení kostela. Vedle
této slavnosti se ve farnostech připomínal svátek
patrona chrámu, patrocinium – pouť. Lidé v období baroka rádi a s velkým zájmem oslavovali
poutě, rodiny se při té příležitosti navštěvovaly,
což se nelíbilo císaři Josefu II., který roku 1786
nařídil slavit v celé monarchii jedno posvícení,
a to třetí říjnovou neděli na svátek svatého Havla.
Výsledek se dostavil okamžitě, lidé dále slavili svá
posvícení a přidali ještě to havelské.
Současný kozlovický farní kostel sv. Michala
byl postaven v létech 1732-1742. Posvěcen
byl 4. srpna roku 1742 biskupem Jakubem
A. Lichtenštejnem. V roce 1787 byl pro tento kostel zakoupen hlavní oltář s císařem
Josefem II. zrušeného kapucínského kláštera

Aleš Eliáš

Farnost
Vážení spoluobčané a farníci,
chtěl bych vás pozdravit v průběhu letošního
adventu.
V kostele začínáme toto předvánoční období
krásnou antifonou (zpěvem) - “Ejhle, Hospodin
přijde a všichni svatí jeho s ním; a bude v onen
den světlo velké, aleluja.“ Pro každého může
znamenat advent něco jiného - očekávání, setkávání u adventního věnce nebo vánočního
punče, nakupování dárků, uklízení, pečení...,
ale také možná i v této složité době pandemie
hledáme víru, smysl života, řešíme vážné osobní
či rodinné starosti. Betlémské světlo, které si
přinášíme každoročně do svých domovů, je
znamením radosti naší víry, že Bůh již přišel

na tento svět, pro každého z nás osobně. A tak
se advent může stát symbolem naděje, nových
začátků - jít s důvěrou po naší životní cestě, protože On je Emmanuel ( tj. Bůh s námi). Možná
lépe - Bůh, který chce být s námi.
Vánoční bohoslužby letos budou omezeny
vládním rozhodnutím. V současné situaci vám
nejsem schopen říci, jak to všechno bude probíhat. Všichni víme, že situace se mění každou
chvíli. Prosím, sledujte internetové stránky farnosti ww.farnostkozlovice.cz nebo nástěnku před
kostelem, tam budou vždy aktuální informace.
Přeji vám i v této nelehké době pokojný advent, také požehnané a radostí naplněné svátky
Ježíšova narození.
o. Kazimír
10
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archiv obec

CBS nakladatelství Zlín

Propojení nového mostu s AZ,

Letecké foto,

Most naproti OÚ,
archiv obec

Úprava prostranství před bývalou školou v Měrkovicích,
archiv obec

Úprava prostranství před bývalou školou v Měrkovicích,
archiv obec
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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
44/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Zápis č. 3-2020 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 17. 9. 2020
v 17:00 hodin v sále OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva, 15. se dostavil
před projednáváním 1. bodu

Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Mgr. Štěpán
Pustka a pan Ing. arch. Václav Cviček.
45/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Mgr. Štěpán
Pustka a pan Ing. arch. Václav Cviček.
Hlasování: 12 : 0 : 2

Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 10 občanů.
Zapisovatelkou dnešního zasedání určil pan
starosta pracovnici obecního úřadu paní Silvii
Borákovou.
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 ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní MUDr.
Petra Prašivková a pan Tomáš Nezhoda.
46/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: paní MUDr. Petra
Prašivková a pan Tomáš Nezhoda.
Hlasování: 12 : 0 : 2

Pro toto řádné zasedání je navržen následující
program:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Prezentace studie Trasy pro pěší (chodníky) na dolní konec (OÚ – Dvůr)
3. Prezentace studie Trasy pro pěší (chodníky) na horní konec (cukrárna – Kříž)
4. Projednání žádosti o zajištění bezpečnosti
provozu na komunikaci umístěné na p. č.
3905/2 k. ú. Měrkovice
5. Informace výborů
5.1 Kontrolní výbor
5.2 Finanční výbor
6. Informace k připravované změně ÚP
7. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 3/2020
8. Různé
8.1 Zaměstnanecký fond
8.2 Splašková kanalizace – informace
8.3 Diskuze

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce
byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny
žádné připomínky. V tuto chvíli ho považuji za
schválený.
Do sálu vešel zastupitel Václav Holub.
A nyní k jednotlivým bodům programu:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna, kromě
realizace schváleného prodeje pozemků panu
S. – nadále zpochybňuje naše vlastnictví?!,
ještě neproběhl ani schválený prodej pozemků
manželům C.
- Z důvodu epidemické situace a především
nepřehlednosti a změn opatření byl zrušen Den
obce. Mše za obec proběhla v neděli. Zúčastnily
se jí některé spolky (v uniformách, krojích,
dresech).
- Byly zrušeny i krmášové atrakce.

Starosta: Má někdo ze zastupitelů připomínky
k navrženému programu, přeje si ho někdo
doplnit? Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním
programu jednání zastupitelstva obce.
16
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- Proběhl průběžný přezkum hospodaření obce
odborem kontroly MSK – bez výhrad.
- Probíhá komunikace se Státním pozemkovým
úřadem ohledně pozemků skokanského areálu.
- Probíhá komunikace s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně
hasičárny v Měrkovicích. Byla provedena
pasportizace.
- Je dokončena rekonstrukce bývalých tenisových antukových kurtů (jeden kurt má umělé
osvětlení).
- Jsou dokončeny chodníky a úprava prostranství
v urnovém háji na hřbitově, je dokončeno místo
pro odběr vody na zalévání hrobů.
- Pokračují práce na rekultivaci skládky.
- Proběhly dvě velké opravy poruchy vodovodu
v areálu firmy Milata a na dolním konci v oblasti
ČOV.
- V souladu s minulým jednáním byly zadány
projektové dokumentace Náves a Nové zdravotní středisko a studie Lávek přes Ondřejnici.
U projektu zdravotního střediska nastal problém – kolize se stávajícím územním plánem.
- Ve škole je dokončena rekonstrukce jídelny
a oprava v kuchyni – zajišťovala škola.
- Pracuje se na úpravě prostranství před bývalou
školou v Měrkovicích (nové venkovní schody do
budovy, terasa s ohništěm, zpevněné plochy,
rekonstrukce oplocení, …) – realizují naši
zaměstnanci.
- Proběhla kontrola MZe na provoz vodovodu
a kanalizace v obci. Kontrolu provedl Odbor
hlavního regulátora a vrchního dohledu VAK.
47/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0

Proběhla diskuze mezi zastupiteli, přítomnými
občany a zpracovatelem studie. Z diskuze mj.
vyplynulo, že studie nezahrnuje trasy směr Hůra.
Bylo dohodnuto, že studie bude řešit i tuto trasu.
48/2020 - Zastupitelstvo obce bere prezentaci
a informace zpracovatele studie bez připomínek na vědomí a požaduje dopracování studie
o trasy směr Hůra.
Hlasování: 15 : 0 : 0
3. Prezentace studie Trasy pro pěší (chodníky)
na horní konec (cukrárna – Kříž)
Prezentaci studie provedl zpracovatel Ing. arch.
Václav Cviček. Výsledkem studie je souvislý chodník po pravé straně směr horní konec. Chodník je
realizovatelný, pokud dojde k dohodě s některými
majiteli pozemků, kterých se stavba dotkne. Předběžná cena takového chodníku je cca 12 mil. Kč.
Proběhla krátká diskuze.
49/2020 - Zastupitelstvo obce bere prezentaci
a informace zpracovatele studie bez připomínek na vědomí.
Hlasování: 15 : 0 : 0
4. Projednání žádosti o zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci umístěné na
p. č. 3905/2 k. ú. Měrkovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost občanů
o zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci
umístěné na p. č. 3905/2 v k. ú. Měrkovice
(v oblasti ČOV). Žádost podal pan M. V. spolu
s podpisovými archy (26 podpisů). Žádost
zároveň obsahuje několik doporučení na řešení
situace.
Starosta: Situace v tomto úseku jistě není ideální
– nicméně podobná, jako na všech ostatních
příjezdech a výjezdech z obce. Řidiči naprosto
nedodržují dopravní předpisy a především pak
předepsanou rychlost. V minulosti byla v této
oblasti posunuta značka začátek obce a umístěný
je tam i informativní radar. Moc to nepomohlo.
Domnívám se, že do budoucna je výstavba chodníku od restaurace Ve Dvoře po Mlýn nutností.
Z doporučených řešení je naprosto nereálné umístění retarderu, radaru a semaforu. I po diskuzi,
která proběhla na jednání rady obce, navrhuji
požádat o schválení a umístění svislého značení

2. Prezentace studie Trasy pro pěší (chodníky)
na dolní konec (OÚ – Dvůr)
Tohoto bodu jednání se účastnil zpracovatel studie Ing. arch. Lubomír Dehner (Studio-D Opava,
s.r.o.) a studii představil přítomným. Vzhledem
k tomu, že souvislý chodník kolem cesty je technicky i finančně téměř nerealizovatelný, soustředil
se návrh na převedení chodců na „Malou stranu“
realizací 3 nových lávek a využitím připlocených
obecních pozemků (levý břeh Ondřejnice).
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(zákaz předjíždění) i vodorovného značení (plná
čára, pozor chodci). Upozorňuji, že toto značení
se stanovuje rozhodnutím, které po schválení
dopravní policií vydá Magistrát MFM. Obec je
v pozici žadatele. Domnívám se, že toto opatření
by mohlo pomoci.
50/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti na Magistrát MFM o stanovení nového
dopravního značení v požadovaném úseku
– zákaz předjíždění, plná čára a nápis Pozor
chodci.
Hlasování: 15 : 0 : 0

pozemky do změny zařazené. Padnul návrh
posunout termín podání žádosti o změnu. Tento
návrh přijat nebyl – bylo konstatováno, že tato
možnost tu byla 10 let.
53/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace
ohledně změny ÚP na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0
7. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 3/2020
Zastupitelstvu byl předložen rozpočet obce s plněním k 31. 8. 2020.
V předloženém návrhu byly barevně vyznačeny
návrhy úprav vč. komentáře. Zastupitelům byly
jednotlivé změny vysvětleny. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
54/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plnění rozpočtu k 31. 8. 2020 a schvaluje rozpočtové opatření RO č. 3/2020 v celkové výši
4.554.750 Kč – viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

5. Informace výborů
5.1 Kontrolní výbor
Starosta předal slovo předsedovi kontrolního
výboru.
Kontrolní výbor se sešel. Závěry z jednání jsou
uvedeny v zápise, který je přílohou tohoto zápisu
a zastupitelé jej obdrželi v podkladech.
51/2020 - Zastupitelstvo obce bere zápis kontrolního výboru a informace starosty na vědomí
a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0

8. Různé
8.1 Zaměstnanecký fond
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh Zásad
o podmínkách tvorby a používání zaměstnaneckého fondu zaměstnanců Obce Kozlovice
v pracovním poměru a uvolněných členů Zastupitelstva Obce Kozlovice. Nynější Zásady jsou
z roku 1996 a vzhledem k tomu, že došlo ke
změnám v některých zákonech, musíme znovu
schválit Zásady nově, aby nedocházelo ke kolizi.
55/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady
o podmínkách tvorby a používání zaměstnaneckého fondu zaměstnanců Obce Kozlovice
v pracovním poměru a uvolněných členů
Zastupitelstva Obce Kozlovice s účinností od
1. 1. 2020 – viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

5.2 Finanční výbor
Starosta předal slovo předsedovi finančního
výboru.
Finanční výbor se sešel a projednal navržené rozpočtové opatření č. 3, které doporučuje schválit.
52/2020 - Zastupitelstvo obce bere zápis
finančního výboru na vědomí a souhlasí s ním.
Hlasování: 15 : 0 : 0
6. Informace k připravované změně ÚP
Informace o připravované změně ÚP byla dle
dohody z minulého ZO zveřejněna na ÚD (pevné
i elektronické), na facebooku a bude i ve Zpravodaji. Do 30. 9. je možné ještě podat žádost.
Všechny doposud podané žádosti jsou evidovány.
Proběhla informativní schůzka s pořizovatelem,
což je Magistrát MFM odbor Územního rozvoje
a stavebního řádu. Další postup je takový, že
předložené žádosti zašleme na Magistrát, který
je překontroluje a doporučí, či nedoporučí k zařazení do změny. My pak vlastní změnu zahájíme
usnesením, kde budou uvedeny konkrétní

8.2 Splašková kanalizace – informace
Jak již bylo řečeno v informacích starosty, proběhla ve dnech 2. a 3. 9. 2020 kontrola MZe na
provozování vodovodu a kanalizace v obci. Kontrolu provedl Odbor hlavního regulátora a vrchního dohledu VAK. Proběhla krátká diskuze.
Starosta připomenul zastupitelům, že v příštím
18

èíslo 4  prosinec 2020

roce dojde k převodu nové kanalizace na SmVaK.
I po tomto převodu zbudou obci ještě některé
„kousky“ kanálů, jejichž provozování je po technické, ekonomické, ale především administrativní
stránce velice náročné.
56/2020 - Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a pověřuje starostu
zahájením jednání se SmVaKem o možnosti

budoucího odprodeje „zbytků“ kanalizace.
Hlasování: 15 : 0 : 0
8.3 Diskuze
Byl stanoven termín dalšího jednání zastupitelstva na 17. 12. 2020.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:30 hodin a poděkoval všem za účast.

Rada obce – programy jednání
Zápis č. 13-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 9. 9. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

2.
3.
4.
5.

Ukončení nájemní sml. – bytový dům č. p. 350
Odměny pro členy výjezdové jednotky hasičů
Rozpočtové opatření č. 4-2020
Řešení dopravní situace dolní konec – vyjádření MMFM
6. MF Souznění 2020
7. Školská rada – termín voleb, kandidáti za
zřizovatele
8. Řešení příjezdu k RD č. p. 133, 419 a 429
(oprava brodu)

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. ČEZ-Smlouva o sml. budoucí o zřízení VB
3. SSMSK - Smlouva o zřízení VB - Prodloužení
vodovodu Kozlovice, lokalita Rybí
4. Žádost o řešení příjezdu a přístupu k RD
5. Odkoupení inženýrské sítě – vodovodu (P. P.)
6. ZŠ a MŠ Kozlovice – žádost o převod fin.
prostředků z rezervního fondu
7. PD Nové zdravotní středisko – kolize s platným ÚP

Zápis č. 16-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 23. 11. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Schválení odměny ředitelce ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
3. Schválení přijetí finančního daru pro ZŠ
4. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Kozlovice,
p. o. na rok 2021 a střednědobého výhledu
5. Schválení odpisů ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
na rok 2020
6. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok
2021
7. MF Souznění a vánoční jarmark – rozhodnutí o dalším postupu
8. PD – Kozlovice náves a Nové zdravotní
středisko
9. Pronájem obecního bytu v domě č. p. 350
10. Dotace „Zkvalitnění nakládání s odpady
v Obci Kozlovice“

Zápis č. 14-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 7. 10. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili 4 členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouva o budoucí smlouvě č. IV-12- 8019036
– věcné břemeno ČEZ
3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8024683/3 - ČEZ
4. ZŠ - Žádost o použití fondu reprodukce
majetku
5. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kozlovice p. o.
6. Realizace akce „Prodloužení chodníku na parc.
č. 4109/2, 4050/3 k. ú. Kozlovice“ -nabídka
Zápis č. 15-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 4. 11. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
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Ze života školy
Základní škola
došlo k online připojení všech žáků naší školy
k distančnímu vzdělávání.

Jak vypadá život ve škole
14. 10. - vláda omezila provoz základních škol
podle školského zákona a to tak, že se zakázala
osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání
v základní škole, a také provoz školních klubů
a školních družin.

Od 18. listopadu 2020 byla dle rozhodnutí
MZ a MŠMT povolena osobní přítomnost žáků
1. a 2. ročníků základní školy a také-za dodržení
podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy,
byl umožněn provoz školní družiny.

Došlo tedy k uzavření obou stupňů ZŠ, včetně
školní družiny.

30. 11. - Dle rozhodnutí MZ a MŠMT a dále
dle protiepidemických opatření systému PES
došlo ke změnám, které se týkaly prezenční
výuky žáků základních škol:

Žáci se vzdělávali povinně distančně podle
§184a školského zákona. Distanční výuka se
dělí na synchronní (žák i učitel pracují ve stejný
čas-při video přenosu) a na asynchronní (pedagog zadá práci, kterou žák splní do zadaného
termínu). Během distanční výuky probíhalo
vzdělávání žáků na naší škole níže zmíněným
způsobem: - 1. – 4. třída: synchronní online
hodiny Office 365- MS Teams, zadávání práce
přes školní systém Bakaláři.

- 1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka pro všechny
ročníky.
- 2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka celého 9. ročníku, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka
(střídání celých tříd po týdnech). V případě
naší školy se dělí třídy v rámci ročníků - tedy
na třídy A/B.

- 5. – 9. třída: Office 365 - MS Teams, synchronní online hodiny, zadávání i odevzdávání
úkolů. Vyučující byli k dispozici pro případnou
konzultaci i při plnění úkolu v asynchronní části
výuky – komunikace se žáky probíhala v rámci
skupin předmětů v MS Teams.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve všech
prostorách roušky, včetně doby výuky - opatření
se týká také školní družiny. Dále se ve škole ve
zvýšené míře dodržují daná hygienická a protiepidemická opatření.
Pevně doufáme, že se epidemická situace
zlepší natolik, že se v brzké době potkáme se
všemi žáky naší školy při klasické prezenční výuce.

Žákům, kterým technické vybavení nedovolovalo plnohodnotnou online výuku, škola zapůjčila notebooky ze svých zdrojů-tímto krokem

Jiří Brus, zástupce ŘŠ

Roušky ve třídě, autor Jiří Brus
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Mateřská škola
Podzim v mateřské škole
a hlavně stříkání hadicí, z čehož měly děti
největší radost. Děkujeme našim hasičům, že
se nám věnovali a děti si mohly všechno osahat
a vyzkoušet. Druhý projektový den navazoval na
soutěž ve sběru papíru, které se každý rok naše
MŠ účastní. Učili jsme se třídit odpad, na exkurzi
ve sběrném dvoře jsme si prohlédli velké sběrné
kontejnery, svážení odpadu autem
a vysypávání na vlečku. Poděkování
proto patří také zaměstnancům
sběrného dvora za názornou ukázku
se zapojením dětí do třídění odpadu.
Naše škola se zapojila do projektu
ministerstva školství. V rámci tohoto
projektu jsme si mohli do všech
tříd MŠ pořídit Sweetboxy. A co
to vlastně je? Sweetbox je mobilní
interaktivní tabule. Umožňuje projekci na speciální podložku nebo
stěnu. Obsahuje výukové programy
k rozvoji grafomotoriky, hrubé i jemné motoriky,
kognitivních dovedností, orientaci v prostoru i na
ploše, poslech písniček, povídání si s doprovodnými obrázky. Jsme moc rádi za tuto pomůcku,
která se stala naším novým společníkem při
vzdělávání i hraní.
A co nás čeká do Vánoc? Určitě vánoční
tvoření, pečení perníčků, vánoční nadílka ve
třídách, ale tentokrát bez rodičů. A jestli letos přijdou Mikuláš s čertem, zatím nevíme. Necháme
se překvapit.

Ani jsme se nenadáli a první
čtvrtletí školního roku je za
námi. Děti se zabydlely ve svých třídách, našly
si kamarády a ty nejmenší zjistily, že to zvládnou
i bez maminky. Podzimní počasí nám přálo, takže
kromě výchovně vzdělávacích činností ve třídách
jsme si užívali hlavně pobyt na čerstvém vzduchu. Měsíce říjen a listopad patřily
přírodě. Na vycházkách jsme sbírali
přírodniny, lisovali listy, pozorovali
rostliny a živočichy. Navštívili jsme
místní westernovou stanici koní,
a pokud počasí dovolilo, chodili jsme
na dlouhé vycházky do polí a do lesa.
Hlavně kluci se zájmem sledovali
práci na poli, hnojení pole, jízdu
traktorů a práci zemědělců.
V září a listopadu proběhly dva
projektové dny: „Kozlík hasičem“ V hasičárně
a „Kozlík třídí odpad“. Velkým
zážitkem pro děti byla prohlídka hasičské zbrojnice s výkladem, ukázkou aut i s houkačkou,

Učíme se hrou, autor Ivana Bražinová

Ivana Bražinová

Kulturní a sportovní život obce
Klub seniorů
Minulý příspěvek jsem začínal slovy blíží se
jaro a tentokrát můžu začít slovy blíží se zima.
Což vybízí k ohlédnutí za uplynulým rokem.
Plány jsme měli, s jejich plněním to však bylo
díky všeobecně známým okolnostem spojeným
s koronavirovou pandemií horší. Po slibném
rozjezdu na začátku roku se nám ještě podařilo

v březnu v klubovně uspořádat setkání zasloužilých členů našeho klubu. Účast pozvaných
byla vysoká, zábava veselá a rozcházeli jsme se
spokojeni a s výhledem na příští setkání.
Po uvolnění protiepidemických opatření se
nám ještě ve spolupráci s místními včelaři podařilo počátkem září uspořádat posezení v jejich
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areálu. Myslím, že kdo přišel, nelitoval. Zvěřinový
guláš i medové pivo bylo výborné, tombola bohatá
a zábava družná. Bohužel tu máme druhou vlnu

koronaviru, ta přinesla další opatření a utnula
v podstatě veškeré společenské, a tudíž i naše
aktivity. A s rušením akcí se svezlo i zrušení, či
doufejme jenom přeložení, výroční schůze. Členské příspěvky za letošní rok jsme se tedy rozhodli
převést na příští rok, kdy je vybírat nebudeme.
Zato plánované akce proběhnou, doufejme,
nezrušené a patřičně si je užijeme.
Závěrem bych rád jménem výboru klubu
seniorů popřál všem našim členům pevné zdraví
a dobrý vstup do nového roku a zároveň bych
chtěl poděkovat vedení obce za dobrou spolupráci a podporu naší činnosti.
Jaroslav Červenka

Posezení u včelařů , archiv klubu

Setkání zasloužilých členů, archiv klubu

Hasičský tábor
Poslední červencový týden byl v areálu
hasičské zbrojnice uspořádán hasičský příměstský tábor. Během tábora jsme si užili
pestrý program her a zábavy, navštívili ZOO

v Ostravě, vyšlápli si Ondřejník, užívali si vodních radovánek, které byly v parných letních
dnech vždy žádanou aktivitou a v neposlední
řadě jsme se každým dnem posouvali víc a víc
na naší cestě za dobrým hasičem. Během
tábora nás naším programem her provázely
čtyři týmy – Floriánci, Hasíci, Soptíci a Plamínci. Každý tým sám o sobě byl naprosto
skvělý. Nikomu nechyběl týmový duch, vůle
bojovat o vítězství a zároveň tolerance k ostatním. Součástí tábora bylo také hasičské vzdělávání a dovednosti. Učili jsme se orientovat
v mapě, šplhat po laně, střílet ze vzduchovky,
motat hadice a někteří zvládli i přeskočit bariéru jako profíci. Během celého týdne jsme se
pilně připravovali na páteční branný závod,
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který byl spolu s noční „přespávačkou“ zlatým
hřebem tábora. Věřím, že se malým hasičům
tábor líbil, a jsme rádi za milé ohlasy. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat celému
týmu vedoucích, kteří ve svém volném čase
dokázali pro děti vytvořit zábavný, naučný

a smysluplný program, který mnohým ukázal,
že stojí za to BÝT HASIČEM.
Sabina Kociánová

Pozn. redakce: Tento příspěvek měl vyjít již
v zářijovém čísle Zpravodaje. Omlouváme se za
opožděné vydání.

Hasičský tábor, archiv SDH Kozlovice

Skauti
kamarády, které nemůžou vidět
Se začátkem nového školního
naživo, a sdílet i své strasti. Přece
roku začaly probíhat naše skautské
jenom to ale není ono, a těšíme se,
schůzky. Hned v září proběhl velmi
až se budeme znovu moct vidět
úspěšný nábor na základní škole,
osobně a užít si společně strávené
díky čemuž jsme se rozrostli o dvě
chvíle venku s kamarády.
nové družiny (holčičí a klučičí),
Mimo všech těch online porad,
které vedou naši nejmladší vedoucí
kde se hledá řešení technických
ve spolupráci se zkušenějšími. Aby
i ryze skautských problémů, se
toho nebylo málo, byl náš oddíl
vedoucí nezaleknou ani tvrdé dřiny.
požádán o výpomoc se znovuzaložeJeště před pozastavením činnosti se
ním frenštátského skautingu, a tak
stihli v září sejít a společnými silami
se snažíme pomáhat s rozvojem Zahajovací akce klučičího
skautské myšlenky i za hranicemi oddílu, autor Matěj Strakoš uklidit a reorganizovat vybavení klubovny a přeskládat veškeré táborové
naší malebné obce.
vybavení do nově upraveného skladu, který nám
Na začátku školního roku jsme stihli uspotakto vytvořila obec, za což jí velmi děkujeme.
řádat zahajovací akce pro klučičí i holčičí část
A co plánujeme dále? Hlavně vytrvat v naší
našeho oddílu a úvodní akci roverského oddílu
skautské činnosti anebo taky na Štědrý den
pro starší skauty. Než jsme se nadáli uskutečnit
roznášet Betlémské světlo lidem, kteří si pro
další akce, překazil nám koronavirus i schůzky
něj s ohledem na současnou situaci a svůj stav
družin, které by jinak probíhaly každý týden.
nebudou moct dojít sami.
Naši vedoucí se však nenechali zastrašit a s jarDoufáme, že se situace zlepší a my se budeme
ními zkušenostmi bleskovou rychlostí přešli do
online prostoru, kde v současnosti probíhají
moci znovu, třeba i v menším počtu, setkat
a uskutečnit nějakou plánovanou víkendovku
každý týden schůzky všech družin. Děti touto
či výpravu.
formou mohou pokračovat v plnění stezek, něco
se i takto na dálku naučit a plnit úkoly etapových
Za skautský oddíl NASHURO Kozlovice
her. Anebo si prostě jen popovídat se svými
Ondřej Šigut (Bagr)
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„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“
(Iz 9, 1)
Tento rok byl pro mnoho lidí náročnou dobou a letošní Vánoce budou
pravděpodobně jiné než jsme zvyklí. Mimo jiné se letos nebude konat tzv.
Otvírání Betléma. Pokud to situace dovolí, zajistí skautský oddíl dopravu
betlémského světla do Kozlovic.

Ve čtvrtek 24. prosince bude možnost přijít si pro něj
přímo do kostela sv. Michaela a sv. Barbory a to v
čase od 14:00 do 15:00.
Uvědomujeme si, že pro někoho může být vyzvednutí náročné nebo
rizikové vzhledem k epidemiologickým podmínkám.

Proto bychom Vám my, skauti a skautky z Kozlovic, rádi
nabídli, že Vám na Štědrý den přineseme Betlémské
světlo až k Vám domů!
Pokud byste chtěli, abychom Vám Betlémské světlo přinesli nebo
víte o někom, koho by to potěšilo (starší babička, dědeček, soused,
sousedka, ...), ozvěte se na e-mail alzbeta.tkacova@seznam.cz
nebo pošlete smsku na tel. číslo 721 507 056.
(Stačí pouze jméno dotyčné osoby a její adresa, abychom věděli, kam máme zamířit.)

Ozvěte se nám, prosím, nejpozději do 21.12., abychom věděli s čím počítat.
Samotný roznos Betlémského světla pak bude probíhat 24.12. během dopoledne.
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Vstupenky na premiéru zůstávají v platnosti
Milí kozlovičtí přátelé, příznivci zdejšího ochotnického divadla. Po delší době si vás dovolím
oslovit prostřednictvím místního zpravodaje.
A důvod je nasnadě. Není žádným tajemstvím, že jsme v březnu letošního roku měli
v plánu po nějaké době odehrát premiéru
našeho nového představení, konkrétně komedie
Jaroslava Koloděje – Dědeček, aneb musíme
tam všichni. Za zmínku zde určitě stojí, že
pod režijním vedením Mirka Dědice, který se
k našemu spolku v důchodovém věku opět vrátil.

Vše bylo připraveno, do premiéry zbývaly dny,
když přišlo, co přišlo – pandemie koronaviru.
Náhradní listopadový termín nám opět nevyšel,
ale to nic nemění na tom, že premiéru chceme
odehrát, akorát ještě nevíme kdy. Každopádně je
jisté, že vstupenky, které jste si zakoupili na premiérové představení, zůstávají nadále v platnosti.
Termín je zatím nejistý, ale my se každopádně na
návrat na prkna, která znamenají svět, moc těšíme
– a rovněž na vás, naše příznivce a fanoušky.
Tomáš Machálek, DS Kozlovice

Netradiční rok SKI klubu Kozlovice
Letošní rok byl pro naše mladé
skokany a skokanky jiný a jiný
ve smyslu koronavirové pandemie. Letošní jarní sezóna
byla pozastavena, ale hned
při první možnosti se sejít, se
nemeškalo a tréninky začaly v plném proudu.
Za měsíc květen se malí skokani snažili vše
dohnat, aby byli v té nejlepší formě na již tradiční Beskydský pohár. Postupně se závodilo
ve čtyřech městech - Nýdek, Frenštát pod
Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm a finále se
skákalo v Kozlovicích. Naši kozlovičtí skokané
sklidili nemalé úspěchy. Naši domácí závodníci
Šimon Elek získal 1. místo v kategorii předžáci-chlapci a Sabina Fizková 2. místo v kategorii
předžáci-děvčata, Lucie Šulová a Sofie Žídková
2. místo (žačky 9-10 let). Začátkem července
se tým vydal k našim slovenským sousedům
do Bánské Bystrice. Zde se závodilo s kolegy
ze Slovenska a Polska.
Ještě před druhou vlnou koronavirové pandemie jsme stihli závody v Lomnici nad Popelkou
20.- 22. 8. 2020, v Harrachově 26.- 29. 8. 2020
(1.místo Lucie Šulová - žačky 9-10 let, 3.místo
Jakub Krpec – žák 13-14 let) a v ústeckém
kraji ve městě Oseku 10.- 12. 9. 2020 (1.místo
Šimon Elek, 3. místo Sabina Fizková v kategorii
předžáků a 1. místo Lucie Šulová - žačky 9-10 let).
I na těchto můstcích naši skokané zkusili pokořit
tyto můstky a boj o přední příčky se jim vydařil.

Skokanské můstky Harrachov, autor Romana Fizková
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Na konci měsíce září se konalo mistrovství ČR,
které začalo v sobotu 26. 9. 2020 v Rožnově
pod Radhoštěm, a finále MČR bylo v neděli
27. 9. 2020 ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výsledky Rožnov p. R.: 1. místo Lucie Šulová
(žačky 9-10 let), 3. místo Lucie Kubová (žačky
9-10 let), 1. místo Šimon Elek, 3. místo Sabina
Fizková v kategorii předžáků. Výsledky Frenštát
p. R.: v kategorii předžáci získal 1. místo Šimon
Elek, kategorie žačky 9-10 let opět na 1. místě
Lucie Šulová. Absolutní vítězkou letního seriálu
a mistryní České republiky ve skoku na lyžích
se stala naše domácí Lucie Šulová, třetí místo
obsadila Lucie Kubová.
Pro náš skokanský tým to byla zlatá tečka na
závěr letní sezóny. Snad se situace ohledně
koronaviru brzy zlepší a my budeme moci zase
pilně trénovat a připravovat se na zimní sezónu.

Skokanské můstky Frenštát pod Radhoštěm,
autor Romana Fizková

Romana Fizková

Včelaři
Činnost spolku je omezená,
prázdný! Všeho tam bylo dostatek:
stejně jako i ostatní společenský
příjemno, teplo, zásoby pylu i medu
život v obci, ale samotné včela– vše marné, vše opuštěno. Velký
ření funguje naštěstí stále stejně.
podíl na tom mají paraziti a souS podzimem končí sezóna, včelky
běžná virová onemocnění, ale vlivů
už jsou dávno na zimu zakrmené
bude asi více. Je to trochu mrazivé
(ne vykrmené) a včelařům zbýtajemství a připomínka pomíjivosti.
vají úkony při tlumení parazitů
Také je třeba zmínit, že i vče– otravná práce pro včelaře i pro
lařský areál žije a slouží. Stále se
včelky (nejen obrazně).
učíme a z každé akce získáváme
Celkově byl včelařský rok v naší
cenná ponaučení. Hodnotnou zkuvesnici a okolí vydařený – aspoň co Farma,
šeností byla akce pro Klub seniorů
se medu týče, toho bylo kupodivu autor Stanislav Ulčák
a Medový den – se štěstím jsme se tredost. Na podzim se i letos projevil
fili do virové skulinky, protože letos
tzv. kolaps včelstev, ale naštěstí jen v malé míře.
opravdu platí: „Kdo zaváhá – nejí a nepije!“.
Je to jev zajímavý – až šokující… jeden den
Těšíme se, že tyto zkušenosti naplno zhodnotíme
včelstvo žije jakoby v plné síle a druhý den je úl
v příštím roce.
Ti, kdo chtěli nakoupit med a medové pečivo
na festivalu Souznění, se mohou obrátit přímo
na včelaře, protože jsme nic neponechali náhodě
a nějaké zásoby jsme pořídili.
Děkujeme za přízeň a podporu občanům
Kozlovic i obci a přejeme klidný a pokojný Advent
a vánoční svátky ve zdraví a pohodě.
Stanislav Ulčák
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Valášek a “covidový” podzim 2020
a pěvecké zkoušky ve Valášku. Jakmile jsem už trochu uměla hrát na flétnu, začala jsem také chodit
do Muzičky. Stejně jako na tanečních a pěveckých
zkouškách jsem si v Muzičce našla spoustu dobrých kamarádů. Na zkouškách jsme si vždy užili
plno srandy a naučili se nějaké nové kroky a písničky do pásma. Jakmile se mělo jet na vystoupení,
všichni se těšili na to, až zazpíváme a zatančíme
někomu pro radost. Odměnou nám byl upřímný
potlesk, na který se jen tak nezapomíná.
Já jsem si oblíbila písničku, kterou jsme zpívali
na našem výročním koncertě 30 let od založení
Valášku. Tuto písničku si později oblíbila i moje
sestra, která ji doma slyšela z nahrávky.

Když jsme přemýšleli, jaké informace z dění ve
Valášku přinést v tomto čísle, zjistili jsme, že díky
všem epidemiologickým opatřením se soubor
sešel pouze na 2 zkouškách v září a poté jsme
jako zbytek republiky museli ustoupit nařízeným
opatřením.
Požádali jsme ale naše děti ze souboru, aby
napsaly či namalovaly vzkaz pro ostatní. Víme,
že máme šikovné souboráky, kteří nejen zpívají
a tancují, ale také zvládají i jiné umělecké činnosti. Posuďte níže sami.
Marie Fusková, 15 let.
Ahoj všichni, doufám, že se i v této době máte dobře
a vzpomínáte na krásně prožité chvíle ve Valášku.
Já a moje sestra Jiřinka hlavně vzpomínáme na
zábavu, kterou jsme si užily jak na zkouškách
a vystoupeních, tak i na soustředěních.
Většina lidí nemá ráda pondělí, ale já jsem si
vždy řekla, že po pondělí přijde úterý, a na to
jsem se vždy těšila. V úterý jsme totiž měli taneční

,, Dneska tu hrál, hraje tu dál,
Valášek z Kozlovic, každý ho zná.
Dneska tu hrál, hrát bude dál,
kdo nezná Valášek, nic nepoznal.
Krásná žena, skvěle nalazená,
spodnička nad kolena.
Jednou ji slyšíš a furt na ni myslíš,
děvucha vydařená.
My jsme holky, Kozlovjanky,
všecky jsme vyrostly v muzikantky.
Lalala la, lalala la,
to je ta muzika, co včil hrála.
Folklórem žijem a rádi si hrajem,
nic nám to něnahradí.
Tak my už idem a někdy zas přidem,
uvidíme vás rádi.
My zpíváme a tančíme,
do Valášku rádi chodíváme.
Na soustředko jezdíváme,
společně srandu tam zažíváme.
Folklórem žijem a rádi si hrajem,
nic nám to nenahradí.
My včil zpíváme, že třicítku máme,
viděli jsme vás rádi.
Viděli jsme vás rádi."
Doufám, že všichni máte tak krásné vzpomínky
na Valášek jako já a moje sestra. Všem bych
chtěla popřát krásné vánoční svátky a štěstí do
nového roku.

Adélka Kastnerová 7 let
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Jan Kastner, 11 let (přepis
vzkazu):
Na Valášku mám nejraději vánoční
vystoupení. To ráno brzy vstanu,
převleču se do kroje, rozloučím se
s rodiči a pak nasedneme do autobusu a vyrazíme směr Masarykovo
náměstí v Ostravě. Když dorazíme
do Ostravy, díváme se na vystoupení
před námi a potom nastoupíme na
podium my. Zpíváme koledy a někdy
i tančíme. Po skončení našeho představení se někteří vydají za rodiči Jiřík Trinkewitz 8 let

Eliška Kastnerová 9 let

a užívají si společně vánoční atmosféru. Ostatní jdou do autobusu
a jedou zpátky domů.
Na závěr lze jen zatlačit nostalgickou slzu a všem nám z Valášku
i Vám čtenářům přeji, abychom
se v roce 2021 setkávali mnohem
častěji než v současném roce. I za
ostatní vedoucí souboru Valášek
děkuji všem dětem i jejich rodičům, že věnovali čas k vytvoření
těchto uměleckých děl.
Petra Prašivková, 27.11.2020

Jiřinka a Maruška Fuskovy

Eliška Mráčková 8 let
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autor fotek Petra Prašivková

Daniel Šimík 8 let
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SLPT Valašský vojvoda
V září proběhl v Rožnově pod Radhoštěm 3. ročník festivalu Ondrášova valaška, který byl kvůli
koronaviru přesunutý z červnového termínu.
Naše vystoupení s názvem „Dyž sem já šel přes
Ondřejník“ proběhlo v rámci tohoto festivalu
v sobotu 12. září v přírodním amfiteátru Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě.
Do tohoto hodinového pořadu jsme oprášili
pásma Něšťastné ženění, Zbojníci idú, Hospoda
„U Harabiša“ a mnoho dalších písní a tanců. Asi
největší úspěch zaznamenalo jevištní zpracování
souborové zabíjačky. Ne příliš veselý počin, jako
je porážka zvířete, je doprovázen písněmi, sem
tam i tancem, ale vždy všeobecným veselím.
Zaplněné hlediště naše vystoupení ocenilo
vřelým potleskem.
Mimo nás se festivalu zúčastnili také CM Šmykňa,
Musica folklorica, CM Soláň s tanečníky a mnoho

dalších souborů z České republiky či ze Slovenska.
Zlatý hřeb festivalu bylo vystoupení slovenského
profesionálního tělesa SLUK z Bratislavy, které
jsme si jako diváci náramně užili. Jako bychom
tušili, že žádné další vystoupení letos naživo již
neuvidíme. Po tomto vystoupení jsme měli ještě
pár zkoušek, než nám je nouzový stav opět na
dobu neurčitou pozastavil. Dobrá zpráva je, že
jsme stihli přijmout ještě nového tanečníka.
V této nelehké době nám dovolte vzpomenout
na naši bývalou tanečnici. Uplynulo dlouhých
40 let, které neprožila tanečnice našeho souboru, Jana Hanasová, jež tragicky zemřela ve
svých 18 letech.
Vzpomíná i maminka s celou
rodinou. Nelze zapomenout.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

Vojvoda, autor Lenka Stonavská

Tomáš Kalus

Vyřezávaný betlém v životní velikosti
– řezbář a kreslíř Radek Zdražil
vidíte postavu Josefa, Marie a rozpracovaného
Ježíška. K nim přibude ještě ovečka a oslík. Celé

V současné době asi všichni prožíváme adventní
čas a těšíme se na Vánoce. Přece jen je na těch
Vánocích něco magického nebo aspoň mělo by
být. Osobně advent většinou prožiji ve fofrech,
abych všem dodal poptaná díla jako vánoční
dárky. Není tomu jinak ani v letošním roce.
Letošní závěr roku a adventní čas je však pro mne
jiný tím, že jsem vyřezával betlém v životní velikosti. A proto, když je ten advent, jsem se chtěl
s vámi o tento zážitek podělit. Vlastně je to můj
první betlém v životě a hned v takto důstojných
rozměrech. Ve chvíli, kdy čtete tento článek, již
bude betlém jistě hotový. Na fotkách však zatím
30
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dílo poputuje na Modravu, kterou najdete na
Šumavě. Třeba někdy v příštích letech uvidíte
mnou vytvořený betlém i v Kozlovicích – kdo ví.
Krásný advent všem!
Více na drevorezby.radekzdrazil.cz.
Radek Zdražil

Betlem, autor Radek Zdrazil

FC Kozlovice
„Tento způsob sportování zdá se mi poněkud
nešťastný“. Asi takto bych parafrázoval známý
výrok z filmu Rozmarné léto na současný stav

spojený s pandemií koronaviru. Když předčasně
skončila fotbalová sezóna 2019/2020 a situace
ohledně pandemie se během léta zklidnila,

Předpřípravky, archiv spolku
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věřili jsme, že ta následující již bude veselejší.
Podzimní část byla zahájena, ale v říjnu došlo
k jejímu přerušení. Většina utkání se ale stihla
odehrát, a tak se můžeme radovat např. z umístění starších žáků v krajské soutěži, kteří jsou
překvapivě na sdíleném prvním místě. Překvapivě proto, že nemalá část týmu z předchozího
ročníku přešla do kategorie dorostu. Oporami
starších žáků se stali Šimon Tončík a Přemysl
Krpec, kteří stále věkem spadají do družstva
mladších žáků. Dohromady vstřelili úctyhodných 16 branek. Mladší žáci jsou na prozatímním 7. místě, dorost okupuje velmi solidní
4. příčku. Muži poté, co nechytli začátek soutěže, se postupně zvedli a ve velmi vyrovnané
tabulce jsou na 10. místě s desíti body. Radost
nám dělá kategorie předpřípravek, tu zhodnotil trenér Mirek Bednář takto: „S počátkem
nového školního roku zahájily naše nejmenší
fotbalové naděje (ročníky 2014, 2015, 2016)
opět tréninky pod vedením Mirka Bednáře,
Přemka Chlebka a Petra Mužíka. Velikým
překvapením byl nevídaný zájem nejen kozlovických dětí a rodičů o fotbal v předškolním
věku. Ne jednou byl počet dětí na tréninku vyšší
než 20. Kvůli koronavirové pandemii jsme byli
nuceni tréninky přerušit, nicméně všichni doufáme, že se budeme zase brzo scházet. Významnou událostí pro tyto malé fotbalisty pak byl
jejich první turnaj – UHER Festival, který se
konal na fotbalovém hřišti v Kozlovicích 19. 9.
2020. Hrálo se na malých hřištích s mantinely
3 proti 3 bez brankářů. Turnaje se zúčastnilo
14 týmů včetně dvou kozlovických. Náš fotbalový potěr se tak vůbec poprvé měl možnost
obléknout do fotbalových dresů a zahrát si proti
cizím protihráčům. Heslem těchto turnajů je co
nejvíce hrát bez ohledu na výsledek a konečné
umístění. Naši kluci (i holky) bojovali vskutku
srdnatě a odměnou jim pak byl obrovský potlesk
a obdržená medaile.“
Nezbývá než věřit v lepší zítřky, abychom se
mohli vídat nejen u sportu za „normálnějších
okolností.“ Pokud COVID-19 a vláda dá, jarní
sezóna bude zahájena dříve, aby se dohrál
zbytek zápasů podzimní části, tzn. již zkraje
března. Uvidíme, jaké budou povětrnostní

podmínky, možná dojde k odehrání některých utkání na umělé trávě v okolí. To ovšem
předbíhám, nyní je před námi konec roku
včetně vánočních svátků, tak Vám za všechny
činovníky FC Kozlovice přeji jejich klidné prožití, nenechte se otrávit současným stavem,
vyrazte za pohybem do přírody (ta zůstává stále
otevřená) a přejme si, aby rok 2021 byl hlavně
rokem ZDRAVÝM.
Martin Krpec

Pohled na Ondřejníky, autor Radmila Toflová
INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE •
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Hostinec Ve Dvoře Kozlovice – Měrkovice
Děkujeme všem hostům – zákazníkům, kteří naši
hospůdku v letošním roce navštívili nebo využili našich
služeb a tím nás podpořili.
Přejeme do roku 2021 pohodový rok prožitý ve zdraví
a těšíme se i na ty, kteří to letos nestihli.

!!! I v roce 2021 nabízíme ROZVOZ JÍDEL 7 dní v týdnu !!!
- Možnost výběru z denního menu pondělí – pátek
- Víkendová nabídka jídel (pátek – neděle)
- Masová koryta

Novinka – domácí pizza včetně závozu zdarma

Prodej dárkových poukazů na objednávku pizzy.

Objednávky telefonicky: 604 533 292, 774 608 663
www.ufelcara.cz
Felcar1@seznam.cz,

zdepohoda@seznam.cz

FB: Restaurace U Felčara

Zdeňka Kociánová
Majitelka restaurace s kolektivem
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Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Třída T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, Tel.: 558 630 019

www.zdrskolafm.cz
Naučíš se
pracovat hlavou,
rukama a srdcem!

OBORY ŠKOLY: denní studium
Praktická sestra − 53-41-M/03, přijmeme 60 žáků
Sociální činnost − 75-41-M/01, přijmeme 30 žáků

Zveme vás na virtuální Dny otevřených dveří 4.prosince 2020,
29.ledna 2021. Více informací na www.zdrskolafm.cz.
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