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Slovo starosty
Vážení čtenáři Zpravodaje...
Tento rok, zdá se mi poněkud podivný. Asi tak
nějak bych začal svůj dnešní článek.
- Na jaře jsme byli strašeni tropickým létem
a největším úbytkem spodní vody za 500 let
(nevím, kdo to sice kdysi evidoval, ale budiž).
Skutečnost byla taková, že z počátku pršelo
skoro každý den, teploty nebyly nic moc, až

se z toho nakonec vyklubalo docela normální
léto.
- Televize nás už půl roku zahlcuje reprízami
všech možných (spíš nemožných) pořadů,
zpravodajstvím o koronaviru a předpovědí
počasí. Obzvláště posledně zmíněné počasí
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – prosinec 2020.
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že se jedná o studie. Konečnou podobu upřesní
realizační projektová dokumentace.
- Dokončují se studie chodníků (tras pro
pěší), které řeší úsek Váha – Kříž a Obecní
úřad – Dvůr. Budou projednány na jednání
zastupitelstva (17. 9. 2020).
- V návaznosti na schválený Program rozvoje
obce a další projekty ve fázi zpracovávání
určují tyto dokumenty dlouholetý směr rozvoje a vývoje Kozlovic. Jedná se o investice
v celkové výši cca 500 mil. Kč. Realizovat
takový objem investic bez dotací a úvěrů je
nemyslitelné. I časově se jedná o velmi dlouhé
období.
Je proto potřeba stanovit pořadí (priority)
a začít na projekčních pracích. Zastupitelstvo
rozhodlo, že se začne středem obce a trasami
pro pěší.
- Na červnovém jednání zastupitelstva bylo
předběžně rozhodnuto o pořízení změny č. 1
územního plánu Kozlovice. Více uvnitř Zpravodaje.
- Konečně se nám podařilo dokončit chodník
v urnovém háji na hřbitově a nové (další)
místo pro odběr vody na zalévání hrobů. Rovněž byla dokončena rekonstrukce bývalých
antukových tenisových kurtů u hřiště FC.
Kurty jsou prozatím ve zkušebním provozu
(musí si sednout a postupně se dosypávají
pískem). Z tohoto důvodu se jejich užívání
prozatím neplatí. Na jednom kurtu je provedeno i umělé osvětlení (druhý kurt je na to
připravený). Díky dohodě s FC mohou sportující používat WC v budově hřiště. FC tímto
děkuji za vstřícnost. Od příštího roku bude
k dispozici možná i sprcha.
- Nyní budeme pracovat na úpravě prostoru
před bývalou školou v Měrkovicích, kde
vznikne příjemné venkovní posezení (terasa,
ohniště, lavičky, plot, parkování). Před zimou
bychom ještě rádi zvládli upravit plochu pro
parkování u vodojemu pod Ondřejníkem.

je asi velice oblíbené, protože zabírá čím dál
více televizního vysílání. Všimli jste si, že se
úplně vytratily zprávy o kůrovcové kalamitě
a přemnožených hraboších, byť tyto problémy
stále trvají?
- Při schvalování státního rozpočtu se vždy
bojuje o každou miliardu schodku, dnes máme
mínus půl bilionu, příští rok to budou zase
stovky miliard a nic se neděje. Doufejme, že
jsou tato rozhodnutí dobře uvážená, protože
i obecní rozpočet tento deficit sanuje.
- Koronavirus prozatím „nezhynul“, jak jsem
si minule přál – zato „zhynulo“, nekonalo
se a konat ani nebude mnoho tradičních
i netradičních akcí. I my jsme byli nuceni zrušit
Den obce a Krmášové atrakce. Největší riziko
nákazy hrozí právě na takovýchto akcích. Dále
nás k tomu vedla nejistota a nepředvídatelná
opatření. Neradi bychom platili penále za
opožděné odstoupení od již podepsaných
smluv. Nezbývá než věřit, že si to vynahradíme
příště.
- Od začátku epidemie bylo v Kozlovicích šest
lidí pozitivně testovaných. Všech šest je již
v pořádku.
Co se nám podařilo dokončit a na čem
pracujeme:
- Jsou zpracované studie Kozlovice střed obce
a Areál sportu Kozlovice, které zastupitelé
schválili. Na studiích bylo odpracováno hodně
času a podklady pro ně byly připravované
několik let na základě debat s Vámi, zkušeností
a potřebnosti. Vypracovaly je zkušené týmy
projektantů (architektů).
Chtěli jsme provést veřejnou prezentaci,
nicméně situace je taková jaká je, a proto jsme
pro Vás připravili přílohu tohoto Zpravodaje, kde
si můžete vizualizaci obou studií prohlédnout
a zhodnotit v klidu domova. Výsledky studií jsou
rovněž prezentovány na chodbě obecního úřadu
a kompletní studie v elektronické podobě si
můžete stáhnout z webu obce. Nutno předeslat,
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zábavu. Jistě tím udělali dětem, ale asi především
rodičům, radost.
- Přeji Vám, abyste se dobře orientovali ve
všech nařízeních ve spojení s koronavirem,
hlavně hodně zdraví a Krmáš oslavte v kruhu
rodinném. Držím palce dětem, učitelům
a rodičům, aby vyučování ve škole probíhalo
pokud možno bez omezení a přerušení.
Pozn.: Tento příspěvek jsem napsal 1. září,
takže až ho budete číst, bude možná všechno
jinak.

- Dle informace Správy silnic MSK (investor)
bude nový most naproti OÚ průjezdný koncem října.
- Ve škole na děti čeká (mimo jiné) zbrusu
nově zrekonstruovaná jídelna a částečně
rekonstruovaná kuchyň. Stavbu zajišťovala
škola.
- Rád bych poděkoval všem organizátorům
a vedoucím dětských táborů a příměstských
táborů, které pro naše děti za zpřísněných
podmínek zorganizovali prázdninovou

Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci červenci až září oslavili nebo
teprve oslaví:
paní Jana Nesvadbová
paní Věra Kudelová
paní Věra Kociánová
paní Ludmila Havlová
paní Marie Prašivková
paní Božena Šrubařová
pan Václav Krpec
paní Anděla Pustková
pan Josef Janák
pan Oldřich Šigut
pan Ladislav Polášek

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

pan Jaroslav Koloničný
pan Zdeněk Bednář
paní Jarmila Chýlková
pan Bohumír Šplíchal
pan Jaroslav Tabach
pan Václav Víta
pan Bohumír Žáček
pan Václav Kocián
paní Ludmila Chýlkov
paní Alenka Valčíková
paní Johana Zemanová

83 let
83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
84 let
85 let
85 let
86 let
86 let

paní Božena Buchtová
pan Štěpán Pustka
paní Rozália Štefková
paní Vlasta Lakomá
paní Růžena Lovásová
paní Lenka Pustějovská
pan Augustin Zeman
pan Tomáš Jalůvka
paní Marie Tománková

87 let
87 let
90 let
91 let
91 let
91 let
92 let
93 let
94 let

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

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

Od června do srpna zemřeli:
ve věku 62 let pan Jiří Harabiš
ve věku 87 let pan Břetislav Tomek
ve věku 80 let pan Ladislav Ermis

ve věku 79 let pan Zdeněk Šrubař
ve věku 80 let paní Anna Adamcová
ve věku 62 let pan Pavel Morys

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
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Od června do srpna se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Jiří Tkáč, Melanie Písečná, Eliška Pavlíčková, Julie Kolářová,
Theodor Mohyla, Eleanor Milatová, Vít Kokoruda, Kristýna
Bejochová, Rozálie Pavlíčková, Kilián Bernard, Natálie
Hrnčárková, Jan Klímek, Ondřej Pustka, Sofie Supiková,
Marie Valová.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ – Pustková

Místní poplatky, vodné a stočné
nost připadá na rok 2020. Hřbitovní poplatky se
účtují 1x za 10 let.
Veškeré platby můžete platit v hotovosti na
OÚ nebo převodem z účtu. Číslo účtu obecního
úřadu je 163215866/0300. Nezapomeňte uvést
variabilní symbol, aby platba byla přiřazena
ke správnému poplatníkovi. Variabilní symbol
na vodné a stočné je uveden vždy na faktuře,
variabilní symbol (každý poplatník má svůj
variabilní symbol) pro platbu za popelnice
a psa jste v minulých letech obdrželi písemně.
Pokud někdo nemá, obraťte se na pracovníky
obecního úřadu.

Několika zapomnětlivým občanům připomínáme, že vodné za rok 2019 bylo splatné do 31. 5.
2020 a poplatek za psa na rok 2020 nejpozději do
31. 3. 2020. Věříme, že ti, jichž se tato poznámka
týká, dají své závazky neprodleně do pořádku.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, využití, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů („za popelnice“) na
rok 2020 stanovený v obecně závazné vyhlášce
ve výši 492,- Kč/rok/osoba je splatný nejpozději
do 31. 10. 2020.
Do 15. 10. 2020 obdrží předpis hřbitovního
poplatku za nájem hrobového místa a služby
s tím spojené ti občané, jejichž poplatková povin-

OÚ – Čarnoká

Územní plán Obce Kozlovice – připravovaná změna č. 1
Stávající územní plán je z roku 2011. Na první
pohled je v něm stále dost pozemků určených
pro výstavbu, nicméně tyto pozemky nejsou
na prodej a skoro 10 let tak blokují možnou
výstavbu především našich mladých rodin.
Zároveň dochází až k neúměrnému navýšení
cen pozemků.
Zastupitelstvo obce proto předběžně rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu.
Stávající politika státu tvrdě reguluje převádění
další orné půdy do zastavitelných ploch. Je proto
docela možné, že pozemky určené nyní k výstavbě
RD, které déle jak 5 let leží ladem, budou ze zastavitelných ploch vyňaty a nahrazeny novými žádostmi
tak, aby se stavět mohlo. Pamatuje na to §102 odst.
3 platného stavebního zákona.
Všechny podané žádosti o změnu ÚP evidujeme. Pokud ještě někdo chce žádost o změnu

podat, může tak učinit nejpozději do 30. 9. 2020
na předepsaném formuláři „Návrh na pořízení
ÚP“ (viz web obce: https://www.kozlovice.cz/
obecni-urad-menu/formulare/).
Pro informaci:
- Pořizovatelem změny ÚP je magistrát města
FM, Odbor územního rozvoje a stavebního
řádu.
- Obec vystupuje v roli objednatele.
- Zastupitelstvo obce může rozhodnout, které
pozemky do změny zařadit nechce, ale neovlivní pozemky, které tam chce (vyjadřuje
pouze svůj souhlas). Vše ostatní záleží na
dotčených orgánech.
- Realizace změny územního plánu bude trvat
min. 1,5 roku od jejího skutečného zahájení.
OÚ – starosta obce
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Tašky na tříděný odpad nevyhazujte
Obec občanům zdarma rozdává barevné
tašky na tříděný odpad při splnění daných
podmínek. Tašky jsou plastové, omývatelné, na
mnoho použití a obec za jejich pořízení zaplatila
určitou finanční částku. Nejsou jednorázové!!!
Proto Vás žádáme, abyste je zbytečně nevyhazovali do odpadů, pokud nejsou zničené. Nebudou
poskytovány každý rok. Děkujeme.
OÚ - Boráková

Popelnice – nezodpovědné jednání
V měsíci červnu došlo k poškození technického zařízení uvnitř svozového vozu Frýdecké
skládky, který vyváží popelnice se směsným komunálním odpadem. V popelnici byl vyhozen
kus železa, který vůz poškodil. Škoda cca 100
tis. Kč!!! Třídění odpadů není vymyšleno pro

obtěžování občanů, ale má smysl a svá pravidla.
Každý má ze zákona povinnost třídit odpady
a v této obci jsou podmínky pro třídění nadstandardní. Chovejme se zodpovědně! Dávejme do
popelnic jen to, co tam skutečně patří!!!
OÚ – Boráková

TŘÍDÍM - TŘÍDÍŠ - TŘÍDÍME
Opakování je matka moudrosti, a proto opakujeme:
Igelitové sáčky s domovním odpadem
ani mrtvá zvířata NEpatří do PLASTŮ!
Tráva a ostatní
rostlinný bioodpad NEpatří do
POPELNICE.
Plasty, papír, sklo,
kov NEpatří do
POPELNICE,
ale do příslušných
kontejnerů.
Větší kartony prosím zavezte rovnou
na sběrný dvůr.
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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.
V naší obci jsme vybaveni na sběr rostlinných
zbytků celoročně každému přístupným kontejnerem přistaveným před sběrným dvorem
a mnoho občanů má zapůjčené kompostéry.

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.
OÚ-Boráková

Volby do zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu České republiky
hlasovací lístky, budou mu vydány přímo ve
volební místnosti.
Volič musí prokázat svou totožnost
a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR.
Případné druhé kolo voleb do Senátu parlamentu ČR připadá na 9. a 10. října 2020.
Při vstupu do volební místnosti je nutná
ochrana dýchacích cest.

Volby do zastupitelstva kraje a Senátu
Parlamentu České republiky se konají
ve dvou dnech, a to v pátek 2. října 2020
a v sobotu 3. října 2020.
V první den voleb – v pátek 2. října 2020
proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00
hodin, v druhý den voleb – v sobotu 3. října
2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V Kozlovicích budou opět zřízeny tři
volební okrsky.

POZOR!!! Změna volební místnosti u volebního okrsku č. 1 na horním konci obce

Sídla volebních místností jsou:
- volební okrsek č. 1 – Základna (bývalý CO
sklad – horní konec), 739 47 Kozlovice
č.p. 206
- volební okrsek č. 2 – Obecní úřad Kozlovice, zasedací místnost, 739 47 Kozlovice
č.p. 343
- volební okrsek č. 3 – Hostinec „Ve Dvoře“,
739 47 Kozlovice č.p. 701

Z kapacitních důvodů došlo pro letošní
Volby do zastupitelstev krajů, ve dnech 2.
a 3. října 2020 a volby do Senátu Parlamentu
České republiky, ve dnech 2. a 3. října 2020
a případného II. kola dne 9. a 10. října 2020,
ke změně volební místnosti u okrsku č. 1 na
horním konci.
Místo tradiční hospody u Kovačka bude
volební místnost na obecní základně (bývalý
CO sklad), 739 47 Kozlovice 206.

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Pokud by se
stalo a volič by z nějakého důvodu neobdržel

OÚ - Tobolová
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Radar u fary

směr Frenštát pod Radhoštěm

Měření rychlosti
Radar nad školou
směr Frýdek-Místek

Červen 2020
celkem projelo 43 612 vozidel nad 30 km/h

Červen 2020
celkem projelo 49 599 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
35 944

30 - 50

50

1 579

50

50 - 60

5 473

50 - 60

60 <

616

60 <

Počet průjezdů
25 042
2 814
16 883
4 860

Průměrně projelo v 8 hod.

89

Průměrně projelo v 8 hod.

Průměrně projelo v 15 hod.

125

Průměrně projelo v 15 hod.

101
125

50 km/h překročilo

14%

50 km/h překročilo

41%

Maximální rychlost 25. 6. 18:45 87 km/h

Maximální rychlost 6. 6. 21:56 105 km/h

Červenec 2020
celkem projelo 43 708 vozidel nad 30 km/h

Červenec 2020
celkem projelo 48 803 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
35 977

30 - 50

50

1 635

50

50 - 60

5 455

50 - 60

Počet průjezdů
23 413
2 916
17 208

60 <

641

60 <

Průměrně projelo v 8 hod.

109

Průměrně projelo v 8. hod.

5 266
98

Průměrně projelo v 15 hod.

121

Průměrně projelo v 15. hod.

112

50 km/h překročilo

14%

50 km/h překročilo

46%

Maximální rychlost 28. 7. 18:45 91 km/h

Maximální rychlost 13. 7. 00:06 113 km/h

Srpen 2020
celkem projelo 44 130 vozidel nad 30 km/h

Srpen 2020
celkem projelo 49 941 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
36 486

30 - 50

50

1721

50

50 - 60

5 325

50 - 60

60 <

598

60 <

Počet průjezdů
23 481
2 921
18 320
5 220

Průměrně projelo v 8 hod.

98

Průměrně projelo mezi 8. hod.

99

Průměrně projelo v 15 hod.

118

Průměrně projelo mezi 15. hod.

155

50 km/h překročilo

13%

50 km/h překročilo

47%

Maximální rychlost 20. 8. 22:21 90 km/h

Maximální rychlost 24. 8. 6:07 110 km/h
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Měrkovice

Měrkovice

Červen 2020
celkem projelo 15 101 vozidel nad 30 km/h

červen 2020
celkem projelo 10 463 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

vrchovina směr Mniší

most směr Kozlovice

Počet průjezdů

30 - 50

2 243

50

Počet průjezdů

30 - 50

492

2 237

50

243

50 - 60

4 372

50 - 60

2 102

60 <

7 994

60 <

5 879

Průměrně projelo v 8 hod.
Průměrně projelo mezi 15 hod.
50 km/h překročilo

12

Průměrně projelo v 8. hod.

27

Průměrně projelo mezi 15. hod.

82%

12
24

50 km/h překročilo

76%

Maximální rychlost 27. 6. 10:50 127 km/h

Maximální rychlost 7. 6. 14:57 113 km/h

Červenec 2020
celkem projelo 13 819 vozidel nad 30 km/h

Červenec 2020
celkem projelo 9 656 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

2 133

50
50 - 60

4 165

50 - 60

60 <

7 120

60 <

Průměrně projelo mezi 15 hod.
50 km/h překročilo

1 990

50

401

Průměrně projelo mezi 8 hod.

Počet průjezdů

30 - 50

15

Průměrně projelo mezi 8 hod.

32

Průměrně projelo mezi 15 hod.

188
1 795
5 662
15
34

50 km/h překročilo

81%

78%

Maximální rychlost 20. 7. 21:00 121 km/h

Maximální rychlost 5. 7. 19:53 131km/h

Srpen 2020
celkem projelo 13 166 vozidel nad 30 km/h

Srpen 2020
celkem projelo 9 884 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50
50

1 992

30 - 50

478

Počet průjezdů
2 011

50

270

50 - 60

4 005

50 - 60

1 915

60 <

6 691

60 <

5 688

Průměrně projelo mezi 8 hod.
Průměrně projelo mezi 15 hod.
50 km/h překročilo

13

Průměrně projelo mezi 8 hod.

30

Průměrně projelo mezi 15 hod.

82%

18
36

50 km/h překročilo

Maximální rychlost 4. 8. 06:02 121 km/h

76%

Maximální rychlost 27. 8. 21:52 137 km/h
OÚ - Vašenda
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Zubní pohotovost
Mětská nemocnice Ostrava Fifejdy, která zajišťovala zubní pohotovost
ve Varenské ulici, k 30. 4. 2020 ukončila definitivně tuto činnost.
Od 1. 6. 2020 lékařskou zubní pohotovost zajišťuje
společnost AJNA dental clinic, s.r.o. na ulici Poděbradova 2738/16, Ostrava.
Ordinační hodiny:
Pracovní dny: 18:00 hod. - 06:00 hod.
Sobota, neděle, svátky: nepřetržitě

Informace z knihovny
Knihovna je opět otevřená v běžném režimu
Úterý – 9.00 - 12.30 13.00 – 17.00
Středa – 9.00 – 12.30 13.00 – 17.00
Pátek – 8.00 – 12.30 13.00 - 14.30

ještě pro nějaký ten výlet. Také doporučuji na
dlouhé podzimní večery podívat se na naši
nabídku deskových her.

Pokud si chcete vybírat knížky v klidu
z domova, můžete využít online službu „odložení z poličky“ (viz náš web). Přes online
katalog si objednáte a v knihovně vyzvednete.
Musíte mít jen platnou registraci do knihovny
a pak Vám již nic nestojí v cestě si vybrat knihy
z našeho knižního fondu.
Blíží se čas dlouhých večerů a kdy jindy
sáhnout po dobré knížce než právě na podzim. Toto období je přímo stvořené pro čtení.
Kapky deště za okny, teplý čaj, měkká deka
a dobrá kniha. To je ten pravý čas pro návštěvu
naší knihovny.
Při návštěvě si taky můžete zakoupit propagační předměty obce, ponožky, křížovky,
svíčky, tašky, magnetky na ledničku atd, nebo
si můžete vzít nějaký informační / turistický
leták z našeho okolí. Třeba se rozhodnete

Knižní tipy
- Irská trilogie od Ann Moore – Příběh Gracelin O´Malley
- Závěrečné díly od Diany Gabaldon Cizinka –
Paměť Kostí a Vepsáno vlastní krví
- Další román od oblíbené spisovatelky Jojo
Moyes – Schovej mě v dešti
- Šarlatán – inspirováno příběhem českého
léčitele
- Tater z Osvětimi a Cilčina cesta – podle
skutečných událostí
- Další případ Inspektorky Eriky Fosterové –
Smrtící Tajnosti od Roberta Bryndzy
- Po stopách historických detektivek – Křišťálový Klíč od V. Vondrušky a mnoho dalšího
najdete u nás v knihovně.
Navrátilová Markéta, knihovnice

08. 11. 2020 Cantamus-výroční koncert
20. 11. 2020 Rybí hody
23. 11. 2020 Postel-hospoda-kostel,
Zbigniew Czendlik
29. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromu
12. 12. 2020 Souznění

Kalendář akcí
28. 09. 2020 Krmášová zábava
08. 10. 2020 Vernisáž-Valašský vojvoda
24. 10. 2020 Valašský vojvoda-výroční
koncert
9
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Reklamní předměty obce
K dostání na OÚ nebo v knihovně.

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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Vzpomínky na prázdniny
nemělo smysl protestovat, protože jsme měli z rodičů respekt a věděli jsme, že jakékoliv
výmluvy jsou zbytečné. Tehdy se ještě mohly
používat fyzické tresty. Věděli jsme, že pokud
si splníme své povinnosti, budeme mít volno,
které se dalo využít k hrám a k nepřebernému
množství aktivit. Neměli jsme drahé hračky,
mít kolo bylo v rodinách vzácností, ale zato
jsme měli úžasnou volnost pohybu po polích,
lesích, potůčkách, půdách, senících a také naší
Ondřejnici, kde jsme trávili velkou část prázdnin. Protože se tehdy nejezdilo k moři a nejbližší
koupaliště bylo na Hukvaldech, museli jsme si
zajistit koupání v potoce. V létě ožily všechny
splavy, které větší kluci zahradili velkými kameny, a my mladší jsme museli nosit drny. Takto
postavená hráz skýtala dostatek vody k tomu,
abychom se zde mohli naučit plavat a osvěžovat
se v horkých letních dnech. Hráz vydržela jen
do první bouřky, kdy nám velká voda toto naše
dílo odnesla. Nás to však neodradilo a postavili
jsme si nové.

Letošní školní prázdniny jsou u konce a mě
napadlo, že bych zavzpomínala na zážitky z letního volna, které jsme prožívali v 50. a 60. letech
minulého století. Naše generace si uvědomuje,
že se naše letní prázdniny nedají srovnat s tím,
co zažívají dnešní děti, jaké mají možnosti. Ve
venkovských rodinách nebylo nikdy peněz nazbyt, takže naše prázdniny měly úplně jinou
podobu. Museli jsme se přizpůsobovat povinnostem, jež vyplývaly z chodu domácnosti,
práce na poli a zahradě, a také s ohledem na
domácí zvířata, která v té době bývala nedílnou
součástí našeho života. Od útlého dětství jsme
se zapojovali do krmení králíků, trhání kopřiv
pro husy a kachny, sbírání mandelinky bramborové na polích, sbírání lesních plodů a všeho,
co se urodilo na zahradě. To se pak zužitkovalo
beze zbytku, aby byly zásoby na zimu. Museli
jsme pomáhat při sušení sena, „žnivach“ (jak
se říkalo žatvě) a také při mlácení sklizeného
obilí. V chalupách, kde byly krávy, měly větší
děti povinnost vodit je na pastvu. Proti tomu
11
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Neznali jsme slovo nuda, přestože jsme
prakticky nikde necestovali. Pohybovali jsme se
pouze v blízkém okolí, pár dnů jsme trávili třeba
u prarodičů, nebo tetiček. Vždycky jsme se však
rádi vraceli zpět mezi naše kamarády, se kterými
jsme prožívali úžasná dobrodružství.
K létu tradičně patřily poutě ve Lhotce
a v Kunčicích, kam jsme pěšky a za každého
počasí chodili. Kolotoče a další poutní atrakce
byly pro nás velkým lákadlem, které jsme si nechtěli nechat ujít. I zmrzlina byla pro nás v létě
velkou vzácností. V Kozlovicích se dala koupit
v pohostinství „U Řehánka“ (dnes U Váhy).
Přestože to byla spíš zamražená sladká voda,
nám to vyhovovalo. Když jsme pak měli možnost
dojet do Frenštátu, to jsme si teprve pochutnávali na poctivě vyrobené mražené dobrotě.
K letní neděli také patřily procházky s rodiči se
zakončením v místních hospůdkách. Tatínkové
si dali pivo, maminky s dětmi ucucávaly žlutou
a malinovou sodovku a k tomu všichni přikusovali slané tyčinky. Úplně nám to stačilo a neměli

jsme pocit, že jsme o něco ochuzování. Vždyť nás
doma čekaly výborné ovocné buchty, které byly
neodmyslitelnou součástí každé neděle.
Možná, že si to všechno idealizuji, ale mám
pocit, že jsme byli spokojenější než dnešní děti, kterým rodiče musí naplánovat program na
prázdniny, aby se neukousaly nudou. Jezdí s nimi k moři, do aquaparků, center pro volný čas
s trampolínami, skákacími hrady a prolézačkami.
Školní děti také mají k dispozici různě zaměřené tábory a jiné aktivity. Když pak tráví pár
dnů u prarodičů, i oni musejí nachystat svým
vnukům program, aby je odlákali od tabletů,
chytrých telefonů a jiných médií, které nabízejí
umělý svět odtržený od reálného života. Dnešní
školáci jsou zkrátka ochuzeni o sepjetí s přírodou
a radost z maličkostí, které mohou kolem sebe
nalézat. Na venkově, kde je tolik možností, často
slýcháme větu: „Babičko, dědečku, já se nudím,
co mám dělat?“ Je to pro nás nepochopitelné, ale
nic s tím asi nenaděláme. Je zkrátka jiná doba.
Marie Eliášová, kronikářka obce

Farnost
Farní sbor Cantamus oslavil 5. výročí
Koncem letošního června se sešli členové farního sboru Cantamus a jejich příbuzní a přátelé
„Na Kolbeřáku“ u Kalusů, aby oslavili 5. výročí
založení tohoto hudebního tělesa.
Farní sbor byl založen začátkem roku 2015
zásluhou tehdy lhoteckého a dnes již kozlovického varhaníka pana Jiřího Tesarčíka,
který oslovil několik věřících ze Lhotky a Kozlovic
a rozhodl se s nimi secvičit zpívané pašije. Ti je
také na květnou neděli při bohoslužbě ve Lhotce
i Kozlovicích zazpívali. Pěvecký sbor pak získal
další zájemce o zpěv a v současné době má 26
členů (velkým přínosem by bylo doplnění mužských hlasů). Kromě Lhoťanů a Kozlovjanů jsou
zde i Měrkovjané a Myslikovjané. Všichni zpívají
s nadšením a je to při jejich vystupování opravdu
znát. Zpěv doprovází Jiří Tesarčík na elektrické varhany a dvě kytaristky – Jana Vyvialová
a Markéta Tesarčíková. Velkou posilou pro tento

sbor bývá i houslový doprovod paní Veroniky
Střálkové.
Na názvu Cantamus se jeho členové shodli
roku 2016.
Sbor se schází na pravidelných zkouškách
vždy ve čtvrtek v podvečer. Za dobu existence
se jim podařilo secvičit bohatý repertoár hlavně
církevních písní, koled a vánočních mší, ale pro
koncertní vystoupení mají v zásobě i další známé a oblíbené skladby. Sbor Cantamus zvlášť
významně působí v kozlovickém kostele, ve lhotecké a myslíkovské kapli, a to při slavnostních
mších při příležitosti vánočních a velikonočních
svátků, posvěcení kostela a kaplí, poutí atp.
Farní sbor se každoročně zúčastňuje benefičních
koncertů pro Tříkrálové sbírky a 8. října 2017
vystoupil ve farním kostele v Kozlovicích na
koncertě, který byl zorganizován pro získání finančních prostředků na obnovu kostela Božího
12
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vánočního období byl Vánoční koncert v České
Vsi u Jeseníku, kam zavítali díky pozvání pana
děkana Stanislava Kotláře a místního starosty.
Byl to již druhý vánoční koncert v tomto chrámu.
Farní sbor Cantamus zde předvedl své umění za houslového doprovodu paní Veroniky
Střálkové a za zvuku varhan a dalších drobných
nástrojů. Vánoční koncert od začátku do konce
zaujal své posluchače krásným výběrem skladeb, jejich provedením a instrumentací. Zpěváci
do toho dali vše a ukázali, že to opravdu umí.
Kromě vánočních písní a koled zazněly i další
známé skladby v podání varhan a houslí. O tom,
že se jejich vystoupení líbilo, svědčil bouřlivý
potlesk a také pozvání na příští Vánoce.
Rok 2020 farnímu sboru nepřál. Nucená
přestávka díky koronaviru přerušila pravidelná
setkávání a nacvičování nového programu. Byli
nuceni také zrušit plánovaný koncert k 5. výročí
založení sboru, který měl být na jaře. Všechno
nasvědčuje tomu, že se budou moci opět pustit
do práce a nacvičit program na výroční koncert,
který se uskuteční v neděli 8. listopadu v 17.
hodin ve farním kostele v Kozlovicích. Tato
informace by mohla být pozvánkou pro ty, kteří
mají zájem o sborový zpěv a přijdou podpořit
a povzbudit snahu tohoto hudebního tělesa do
dalších let.

Těla v Gutech u Třince, který podlehl ničivému
požáru 2. srpna 2017.
V Kozlovicích a ve Lhotce se se sborem mohou občané setkávat na pravidelných akcích,
jako jsou např. mše sv. při příležitosti Sochových
slavností, rozsvěcení vánočních stromků, Česko
zpívá koledy, Souznění a dalších příležitostech.
Za pět let svého působení se měli možnost
představit i v okolních vesnicích a městech.
Důležitou událostí pro tento sbor byla možnost
zazpívat při děkanátní pouti za nová kněžská
a řeholní povolání a za obnovu rodin, která se
konala 6. srpna 2016 v bazilice Navštívení Panny
Marie ve Frýdku, a za zmínku stojí i koncert
v tichavském kostele. Velký úspěch sbor zaznamenal v ostravském mariánskohorském kostele,
kde zpíval při příležitosti mezinárodního festivalu Souznění v prosinci 2018, a také vystoupil
na vánočním koncertu v České Vsi na Jesenicku.
Farní sbor Cantamus na podzim 2019
usilovně zkoušel adventní a vánoční písně
a v prosinci bylo možno uvidět a uslyšet výsledky
jeho snažení na mnoha místech. Kromě výše
zmíněných tradičních akcích zavítali se svým
vánočním programem do Ústavu pro mentálně postižené v Pržně. Velký úspěch měl „Živý
Betlem na Souznění v sobotu 14. 12. 2019
a hned v neděli farní sbor Cantamus vystoupil na
abonentním koncertě v Příboře. Vyvrcholením

Marie Eliášová

Farní sbor, archiv spolku
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Voda na zalévání na hřbitově
(archiv obec)

Rekonstrukce jídelny ve škole
(autor Jiří Brus)

(archiv obec)

(archiv obec)

Rozloučení s deváťáky

Rekultivace skládky

1. letošní vítání občánků
(autor Petra Prašivková)

Rekonstrukce tenisových kurtů
(archiv obec)

Chodníky v urnovém háji na hřbitově
(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.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 2-2020 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 18. 6. 2020
v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Rada obce svým usnesením č. 98/2020 vzala
na vědomí rezignaci Hany Ulčákové na mandát
člena zastupitelstva a předala Pavlu Kovářovi
Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva Obce Kozlovice.

Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluveni: Lenka Nevludová
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané.

Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích, člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní,
slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připravené listině.

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

Slib přečte paní Silvie Boráková. Žádám zastupitele, aby povstali a po dobu celého aktu setrvali
vestoje.

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.

Následně pan starosta požádal nového člena
ZO, aby se představil. Po představení nového
zastupitele pokračovalo zasedání zastupitelstva
obce schválením programu.

Starosta: Jak jsem Vás informoval na pracovní
schůzce, podala paní Hana Ulčáková dne 25.
5. 2020 rezignaci na funkci zastupitele Obce
Kozlovice. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o volbách) v § 55 odst. 2 písm. b) stanoví,
že mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží
písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce
na jeho mandát. Mandát jmenované tedy skončil
dne 25. 5. 2020 ve 24:00 hodin.

Pro toto řádné zasedání je navržen následující
program:
1. Složení slibu nového zastupitele
2. Kontrola usnesení a informace starosty
3. Volba nového člena Finančního výboru
4. Informace výborů
4.1 Kontrolní výbor
4.2 Finanční výbor
5. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za
rok 2019
6. Rozpočtové opatření č. 2/2020
7. Závěrečný účet a zpráva kontrolního
výboru SMOPO za rok 2019
8. Schválení individuálních dotací na rok
2020
8.1 FC Kozlovice, z. s.
8.2 Soubor lidových písní a tanců Valašský
vojvoda, z. s.

Podle § 56 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže
volební strany a to dnem následujícím po dni,
kdy došlo k zániku mandátu. Tím se automaticky
stal ke dni 26. 5. 2020 náhradník pan Bc. Pavel
Kovář, který dne 4. 6. 2020 převzal Osvědčení
o nastoupení do funkce člena zastupitelstva
Obce Kozlovice.
20
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8.3
9.
9.1
9.2

Římskokatolická farnost Kozlovice
Pozemky
Prodej pozemků LČR
Žádost o prodej pozemků (části 2014/1,
1990/2 a pozemku 1977/1)
10. Smlouva o partnerství (Efektivní komunikace a řízení obcí)
11. Územní plán
12. Studie Kozlovice střed a studie Areál
sportu Kozlovice
13. Různé
13.1 Areál skokanských můstků

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce
byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny
žádné připomínky. V tuto chvíli je považován za
schválený.
A nyní k jednotlivým bodům programu:
1. Složení slibu nového zastupitele
Složení slibu proběhlo úspěšně vyřčením slova
„slibuji“ po přečtení citace slibu a podepsáním
nového zastupitele na listinu. Zastupitelstvo obce
na svém zasedání 1-2020 schválilo na základě
nařízení vlády svým usnesením č. 18/2020 mimo
jiné výši odměny pro člena zastupitelstva bez
dalších funkcí ve výši 1.989 Kč a výši odměny pro
člena výboru ve výši 3.314 Kč, které budou v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva poskytovány ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
24/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
složení slibu panem Pavlem Kovářem.
Hlasování: 13 : 0 : 1

Oproti zveřejněnému programu byly přidány
2 body, které je potřeba projednat. Nikdo ze
zastupitelů neměl připomínky k navrženému
programu, nikdo si ho nepřál doplnit o další
body.
21/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Má někdo ze zastupitelů připomínky k navrženému programu, přeje si ho někdo doplnit?
Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu
jednání zastupitelstva obce.
1/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 11 : 0 : 0

2. Kontrola usnesení a informace starosty
- usnesení z minulého ZO jsou splněna
kromě: prozatím neproběhla směna pozemků
s panem J. (zrušení daně z nabytí nemovitosti), neproběhl prodej panu S. – nadále zpochybňuje naše vlastnictví?!, ještě neproběhl
prodej manželům C. (požádali o posečkání)
- byla předána kompletní studie Kozlovice střed
a Areál sportu Kozlovice
- je hotová PD vč. stavebního povolení rekonstrukce mostu U Váhy
- projektuje se prodloužení vodovodu Rybí – II.
etapa
- byly zahájeny práce na studiích tras pro pěší
– úsek cukrárna- Kříž a úsek OÚ Restaurace
Ve Dvoře
- je hotová rekonstrukce betonové podlahy na
Základně
- před dokončením je rekonstrukce bývalých
antukových kurtů u hřiště FC
- je provedena rekonstrukce osvětlení tělocvičen
(velké i malé) – LED svítidla

Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Petr Pavlát a pan
Ondřej Eliáš.
22/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Petr Pavlát a pan
Ondřej Eliáš.
Hlasování: 12 : 0 : 2
Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Pavel
Sýkora a pan Václav Holub.
23/2020 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Pavel Sýkora
a pan Václav Holub.
Hlasování: 12 : 0 : 2
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odměny za funkci člena finančního výboru
panu Pavlu Kovářovi náleží ode dne 18. 6. 2020.
Hlasování: 12 : 0 : 2

- je provedena výměna svítidel na poště
- probíhají práce na chodníku v urnovém háji
na hřbitově a realizuje se místo pro odběr vody
na zalévání hrobů
- byla zahájena rekultivace naší skládky
- je provedená část obnovy vodovodu na Záhumní a řešeny poruchy
- byly schváleny dotace spolkům a dary sociálním a charitativním organizacím
- zpracovává se žádost o dotaci na pořízení
domovních kompostérů
- byl zakoupen kvalitní mulčovač (sekání příkopů, břehů, ...)
- přezkum hospodaření KÚ MSK proběhl bez
připomínek
25/2020 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0

4. Informace výborů
4.1 Kontrolní výbor
Zápis z jednání KV obdrželi zastupitelé v podkladech. Pan Pustka popsal jednání KV a nesouhlas
s nezhodnocením volných finančních prostředků
obce na termínovaných účtech. Podle názoru KV
obec nejedná zodpovědně a přichází o peníze
z úroků.
Starosta: Odpověď je v zápise rady a rovněž v zápisech ZO, kdy vložení peněz do fondů bylo zamítnuto. V žádném zákoně není ani zmínka o tom, že
by obec měla tvořit zisk a vydělávat, či obchodovat
s finančními prostředky. Pletete si podnikatelské
prostředí a prostředí veřejnosprávního sektoru.
Z důvodu pojištění jsou volné finanční prostředky
uloženy v několika bankách. Vlivem koronavirové
krize obec letos přijde možná až o 10 mil. Kč! Co
bude v nejbližších létech, nevíme. Největší část
příjmů tvoří podíl na vybrané DPH státem. Pokud
se budou sazby DPH snižovat, je to další velký
výpadek příjmů – a možná už trvalý. Prozatím je
všechno v běhu a neustále se situace mění. Doporučuji vyčkat a změny do rozpočtu zapracovat, až
bude vše jasné. Díky dobrému hospodaření obce
v minulých létech máme snad dostatečné rezervy,
abychom vše překonali.
Eliáš: Já vidím právě jako zodpovědné chování
obce tu skutečnost, že máme peníze rozloženy ve
více bankách a vidím jako nezodpovědné možné
riskování uložení financí do fondů. Momentálně
se chystá mnoho dotačních titulů, a proto si
myslím, že bychom měli projektovat a zase projektovat, připravovat stavby a za využití dotací
následně rozvíjet obec.
Místostarosta: Šetříme peníze výběrovými řízeními a v žádném případě nechceme a nesmíme
riskovat s obecními penězi.
28/2020 – Zastupitelstvo obce bere zápis
a informace kontrolního výboru a informace
starosty na vědomí.
Hlasování: 14 : 0 : 0

3. Volba nového člena Finančního výboru
Paní Hana Ulčáková zároveň podala dne 25.
5. 2020 rezignaci na funkci člena finančního
výboru Obce Kozlovice.
26/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rezignaci paní Hany Ulčákové na členství ve
finančním výboru.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Podle § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1 zákona
o obcích, je finanční výbor nejméně tříčlenný
a musí mít lichý počet členů. Dle § 84 odst. 2
písm. m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu vyhrazeno odvolání
a volba předsedy a členů finančního výboru.
Zastupitelstvo dne 1. 11. 2018 schválilo, že
finanční výbor má předsedu a 2 členy. Odstoupením paní Ulčákové má finanční výbor pouze dva
členy. Je potřeba zvolit nového člena finančního
výboru. Starosta požádal o návrhy. Volbu navrhl
provést aklamací (veřejným hlasováním), s čímž
zastupitelé souhlasili.
Pustka: Navrhuji pana Pavla Kováře. Další návrh
nebyl předložen a proběhlo hlasování.
27/2020 – Zastupitelstvo obce volí pana Pavla
Kováře jako člena finančního výboru od 18. 6.
2020. Zastupitelstvo obce stanovuje, že výplata
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- Komentář k výsledku finančních kontrol dle
zákona č. 320/2001 Sb. za rok 2019.
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu
s vyhl. č. 270/2010 Sb. k 31. 12. 2019.
31/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku za rok 2019. 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: 14 : 0 : 0

4.2 Finanční výbor
Eliáš: Omlouváme se za chybu v rozpočtu, které
jsme si nevšimli.
Pustka: Díval jsem se do tabulky, je to nesrozumitelné, jednou jsou částky ve stotisících Kč,
jindy v korunách.
Starosta: Kdysi jsme schválili, že se bude rozpočet uvádět ve statisících Kč, ale plnění musí
být v korunách.
29/2020 – Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru a starosty na vědomí.
Hlasování: 14 : 0 : 0
5. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za
rok 2019
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce za
rok 2019 zveřejněn na úřední desce Obecního
úřadu Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi jej všichni členové
zastupitelstva. Při projednávání závěrečného
účtu je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkum hospodaření
provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ostrava. Při přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly
vzneseny žádné dotazy.
30/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet obce Kozlovice a souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2019
a to bez výhrad.
Hlasování: 14 : 0 : 0

6. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zastupitelstvu byl předložen rozpočet obce
s plněním k 31. 5. 2020.
Starosta informoval ZO, že vlivem koronavirové
pandemie a v návaznosti na to přijatých nařízení
vlády a změnami zákonů obec v letošním roce
přijde cca o 10 mil. Kč v příjmech! Díky rezervám
(naspořených finančních prostředků) z minulých let nebude mít ani takto drastický pokles
příjmů vliv na plánované akce a provoz v tomto
roce. Otázkou je, co bude v letech následujících.
Doporučil prozatím příjmovou stránku rozpočtu
(sdílené daně) neupravovat. Provedeme, až se
vše vyjasní.
V předloženém návrhu byly barevně vyznačeny
návrhy úprav vč. komentáře. Zastupitelům bylo
vysvětleno potřebné rozpočtové opatření č. 2. Součástí tohoto RO je i oprava chyby ve schváleném
rozpočtu, kde na položce 1349 Zrušené místní
poplatky bylo schváleno 14 mil. namísto 14 tis. Kč.
32/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plnění rozpočtu k 31. 5. 2020 a schvaluje rozpočtové opatření RO č. 2/2020 v celkové výši
-13.941.300 Kč – viz příloha zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 0

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).
Předložené povinné složky pro schvalování
účetní závěrky:
- Vlastní účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha.
- Zpráva o výsledku přezkoumání dle zákona č.
420/2004 Sb. za rok 2019.

7. Závěrečný účet a zpráva kontrolního
výboru SMOPO za rok 2019
Zastupitelstvu byly předloženy podklady o závěrečném účtu SMOPO za rok 2019 a zpráva
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údržba hracích ploch - osivo, hnojiva, dosypový
substrát, sečení (benzín), lajnování (latex), drobný
průmyslový materiál na opravy závad vzniklých
provozem areálu, nátěry včetně barev, drobné
opravy včetně práce, oprava a rozšíření šaten, které
bylo již provedeno - viz dotace "mládež", neboť
zčásti budou sloužit i dospělým. Výše schválené
dotace: 130.000 Kč. Spoluúčast min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí individuální finanční dotace.
Hlasování: 14 : 0 : 0

kontrolního výboru. ZO bere tyto dokumenty
pouze na vědomí.
33/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice,
K náměstí 22, 739 44 Brušperk, za rok 2019,
schválený Valnou hromadou Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice dne 29. 4. 2020.
Hlasování: 14 : 0 : 0
34/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu Kontrolního výboru Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem obcí a jeho
finančními prostředky ze dne 3. 6. 2020.
Hlasování: 14 : 0 : 0

8.2 Soubor lidových písní a tanců Valašský
vojvoda, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost SLPT
Valašský vojvoda – viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na náklady spojené s činností
souboru - především náklady spojené s akcemi
k výročí souboru, foto, grafika, tisk, propagace,
ozvučení, kamera, stravování, občerstvení,
ubytování, doprava, honoráře, údržba, pořízení a obnova krojových součástí a hudebních
nástrojů.
36/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda,
z. s. 739 47, Kozlovice 343 IČ: 60781785
Účel užití dotace:
Náklady spojené s činností souboru - především
náklady spojené s akcemi k výročí souboru, foto,
grafika, tisk, propagace, ozvučení, kamera,
stravování, občerstvení, ubytování, doprava,
honoráře, údržba, pořízení a obnova krojových
součástí a hudebních nástrojů.
Výše schválené dotace: 70.000 Kč. Spoluúčast
min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí individuální finanční dotace.
Hlasování: 14 : 0 : 0

8. Schválení individuálních dotací na rok 2020
8.1 FC Kozlovice, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost FC Kozlovice o individuální dotaci z rozpočtu obce nad
50.000 Kč. Žádost viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na Energie – plyn, elektro,
vodné, stočné, regenerace hřiště - vertikutace,
aertifikace, podsetí, prosypání, údržba hracích
ploch - osivo, hnojiva, dosypový substrát, sečení
(benzín), lajnování (latex), drobný průmyslový
materiál na opravy závad vzniklých provozem
areálu, nátěry včetně barev, drobné opravy
včetně práce, oprava a rozšíření šaten, které bylo
již provedeno - viz dotace "mládež", neboť zčásti
budou sloužit i dospělým.
Tkáč: Ostatní dotace do 50 tis. Kč rada krátila
z důvodu koronaviru. U těchto dotací tomu tak
nebude?
Starosta: Jsou to provozní náklady, které se
musely vynaložit i za korony.
35/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
FC Kozlovice, z. s.
739 47, Kozlovice 521
IČ: 43963391
Účel užití dotace:
Energie – plyn, elektro, vodné, stočné, regenerace
hřiště - vertikutace, aertifikace, podsetí, prosypání,

8.3 Římskokatolická farnost Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost Římskokatolické farnosti Kozlovice – viz příloha zápisu.
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ú. Kozlovice, Lesům ČR, s. p., Přemyslova
1106/19, 500 08 Hradec Králové. Cena
1.330 Kč bez DPH.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Jedná se o dotaci na náklady spojené s opravou
kapličky sv. Floriána. Kaplička je součástí hřbitova (hřbitovní zdi) a je ve značně špatném stavu.
Zároveň je tato kaplička součástí veřejného
prostoru. Farnost nechala vypracovat projektovou dokumentaci vč. nacenění prací. Sochu
sv. Floriána darují do kapličky hasiči Kozlovice
a Měrkovice.
37/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
Římskokatolická farnost Kozlovice 739 47,
Kozlovice 154 IČ: 49591185
Účel užití dotace:
Náklady spojené s opravou kapličky sv. Floriána.
Výše schválené dotace: 175.000 Kč. Spoluúčast
min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí individuální finanční dotace.
Hlasování: 14 : 0 : 0

9.2 Žádost o prodej pozemků (části 2014/1,
1990/2 a pozemku 1977/1)
Zastupitelstvu byly předloženy žádosti pana R.
T. ml. o prodej části obecních pozemků parc.
č. 2014/1 lesní pozemek o výměře cca 137 m2,
pozemku parc. č. 1977/1 trvalý travní porost
o výměře 1.583 m2 a části pozemku parc. č.
1990/2 trvalý travní porost o výměře cca 210
m2, vše k. ú. a Obec Kozlovice. Část pozemků
má jeho rodina již v nájmu.
39/2020 – Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej části obecního pozemku parc. č.
2014/1 lesní pozemek o výměře cca 137 m2,
pozemku parc. č. 1977/1 trvalý travní porost
o výměře 1.583 m2 a části pozemku parc. č.
1990/2 trvalý travní porost o výměře cca 210
m2, vše k. ú. a Obec Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0

9. Pozemky
9.1 Prodej pozemků LČR
V loňském roce zastupitelstvo schválilo prodej pozemků Lesům ČR kvůli obnově stupňů
vodního toku Ondřejnice. S ohledem na rozsah
výkopových prací, které zasáhnou do pozemků
nad rámec kupní smlouvy, je potřeba provést prodej ještě dvou doměřených pozemků
a to pozemku parc. č. 4114/44 vodní plocha
o výměře 30 m2 a parc. č. 4114/45 vodní plocha
o výměře 38 m2, oddělených GP č. 3236-9/2020
ze dne 4. 3. 2020, vše k. ú. a obec Kozlovice.
Záměr prodeje schválila rada dne 30. 3. 2020
usnesením č. 46/2020 a tento byl řádně vyvěšen
na úřední desce. Cena dle znaleckého posudku
z předešlého prodeje je 19,62 Kč/m2.
38/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemků parc. č. 4114/44 vodní
plocha o výměře 30 m2 a parc. č. 4114/45
vodní plocha o výměře 38 m2, oddělených GP
č. 3236-9/2020 ze dne 4. 3. 2020, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k.

10. Smlouva o partnerství (Efektivní komunikace a řízení obcí)
Starosta: Jak jsem Vás již informoval, byli jsme
úspěšní při podání žádosti o dotaci do projektu
„Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice,
Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov“, a dotace nám
byla přidělena.
Projekt je zaměřen na zlepšení komunikace
a informovanosti občanů (o dění v obci a o aktivitách úřadu) a podporu procesního řízení. Je
realizován v partnerství 4 obcí (Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy, Sviadnov), které pojí obdobné
problémy a potřeby ve vztahu k zefektivnění činnosti úřadu a jeho větší otevřenosti a přívětivosti
směrem k veřejnosti. Výstupem projektu budou
komunikační strategie, komunikační nástroje
a informační kampaně.
Příjemce dotace je Obec Palkovice a my jsme
v roli partnera. Pro realizaci projektu je proto
potřeba uzavřít tzv. Partnerskou smlouvu – viz
podklady, která upravuje postavení příjemce
a partnera.
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žádostí o změnu ÚP a nechat vypracovat geografickou studii. Na základě výsledků pak zahájit
faktickou, či „formální“ změnu ÚP.
Proběhla diskuse. Zastupitelé došli k závěru, že
jsou všichni pro, aby obec začala pracovat na
zahájení změny územního plánu a že je potřeba
také promyslet, které obecní pozemky by se do
změny ÚP také měly zahrnout.
41/2020 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu informováním občanů obce o připravovaném zahájení změny č. 1 územního plánu
Obce Kozlovice prostřednictvím obecních
informačních médií.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Dotace je určena na techniku, kterou jsme v obci
chtěli pořídit: musíme udělat nové webové
stránky, zlepšit facebook, pak chceme pořídit
elektronickou úřední desku přístupnou lidem
na veřejnosti, 2 kiosky na internet, platební
terminál, software, chceme vytvořit elektronické
interaktivní formuláře, web kamery, meteostanice atd. Dotace znamená velkou úsporu
obecních prostředků.
Pustka: Není mi jasná cena.
Starosta vysvětlil financování - 95 % bude hrazeno z dotace, obec platí pouze 5 % spoluúčast.
Co se nespotřebuje, musí se vrátit. Celkové
způsobilé výdaje projektu činí 2.758.625 Kč.
40/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o partnerství s finančním
příspěvkem pro projekty „Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice,
Hukvaldy a Sviadnov“ registrační číslo: CZ.
03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014782 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0

12. Studie Kozlovice střed a studie Areál
sportu Kozlovice
Byly dokončeny, předány a zaplaceny konečné
verze studie Kozlovice střed a studie Areál
sportu Kozlovice. V průběhu prací byli zastupitelé zváni na pracovní schůzky se zpracovateli,
kde byly diskutovány připomínky a návrhy,
které byly do studií zapracovány. Někteří zastupitelé se schůzek účastnili, někteří ne. Obě studie obdrželi zastupitelé v elektronické podobě.
V návaznosti na schválený Program rozvoje
obce, se zpracovávanými studiemi Trasy pro
pěší a dalšími projekty ve fázi zpracovávání
určují tyto dokumenty dlouholetý směr rozvoje
a vývoje Kozlovic. Jedná se o investice v celkové
výši cca 500 mil. Kč.
Realizovat takový objem investic bez dotací
a úvěrů je nemyslitelný. I časově se jedná
o období min. 10 let. Je proto potřeba stanovit
pořadí (priority) a začít na projekčních pracích
do fáze stavebního povolení. Bez SP není možné
žádat o dotace.
Z proběhlé diskuze vyplynulo, že je potřeba začít
středem obce, trasami pro pěší a zároveň dostat
do povědomí MSK a ministerstev projekt Areálu
sportu a vypracovat alespoň dokumentaci pro
územní rozhodnutí.
42/2020 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plán investic a pověřuje radu rozpracováním
projektových dokumentací.
Hlasování: 14 : 0 : 0

11. Územní plán
Starosta: Na minulém jednání ZO jsme schválili v pořadí již druhou Zprávu o uplatňování
Územního plánu Kozlovice. Současný ÚP je
z roku 2011 a zprávy o uplatňování zpracovává
pořizovatel co 4 roky. Součástí druhé „Zprávy“
o uplatňování ÚP Kozlovice jsou i Pokyny pro
zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu.
Jedná se víceméně o formální věci, ale změnu
musí obec udělat.
Na první pohled je ve stávajícím ÚP dost
pozemků určených pro výstavbu, nicméně
nejsou na prodej a blokují možnou výstavbu
především našich mladých rodin. Navrhuji
proto, abychom neprováděli jen „formální“
změnu č. 1 ÚP, ale faktickou - provedením revize
stávajících možností a nových žádostí o zařazení
ploch určených pro výstavbu.
Na společné pracovní schůzce nám specialistka
na územní plánování Ing. Fusková celou problematiku vysvětlila a naznačila další možný
postup. Je na nás, jak rozhodneme. Navrhuji
požádat Magistrát o vyhodnocení podaných
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znaleckého posudku). Bezúplatný převod prý
možný není. Před požádáním o odkoupení,
musíme mít předmětné pozemky v nájmu.
Starosta navrhl následující postup – požádat
o bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 1153
a požádat o pronájem části pozemků parc. č.
2712 a 4032/7. Následně požádat o jejich odkoupení, pokud budeme souhlasit s cenou. Podání
žádosti o pronájem již schválila rada obce.
43/2020 – Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti na Státní pozemkový úřad
o bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 1153
na Obec Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0

13. Různé
13.1 Areál skokanských můstků
Starosta informoval ZO o jednání se zástupci
Státního pozemkového úřadu ve věci pozemků
areálu skokanských můstků. Program rozvoje
obce počítá s majetkoprávním vypořádáním těchto
pozemků - jejich získání do vlastnictví. Stávající
situace je taková, že některé pozemky máme
v nájmu, některé užíváme bez nájemní smlouvy.
Nevlastníme žádný! Za roky, kdy byl areál užíván
skokany (cca 45 let) je na pozemcích vybudováno
několik „staveb“ – unimobuňky bez základů,
vlastní skokanské můstky, doskočiště, … V ÚP jsou
tyto plochy vedené jako plochy určené pro sport.
Z jednání vyplynulo, že kromě jednoho pozemku
parc. č. st. 1153, kde můžeme požádat o bezúplatný převod, budeme muset ty ostatní
koupit v přímém prodeji bez dražby (na základě

Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:15 hodin, poděkoval všem za účast a popřál
klidné prázdniny.

Rada obce – programy jednání
Zápis č. 10-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 29. 6. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili 4 členové rady
Omluven: Tomáš Nezhoda

Zápis č. 9-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 10. 6. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty

2. Ocenění občanů, kteří pro obec šili roušky

2. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.

3. Odpuštění nájemného v provozovně holičství (č. p. 356)

3. Schválení rozdělení výsledku hospodaření
do fondů - ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.

4. Doobjednání reklamních předmětů
– nákrčníků

4. Schválení smluv o věcném břemeni – služebnosti inženýrské sítě (vodovod Rybí)

5. Jednání se Státním pozemkovým úřadem
– pozemky v areálu skokanských můstků
(pronájem, žádost o bezúplatný převod)

5. Žádost o nový kuchyňský sporák – byt ve
školce (p. P.)

6. Žádost o pronájem části pozemku parc. č.
1839/1

6. Žádosti paní K. P. v souvislosti s pronájmem
prostorů v č. p. 356

7. ZŠ a MŠ Kozlovice – žádosti (výjimka počtu
dětí MŠ, úplata MŠ)

7. Prodloužení vodovodu Rybí II. etapa –
Smlouva o smlouvě budoucí s MSK (kraj)

8. Prodloužení vodovodu Rybí II. etapa –
Smlouva o smlouvě budoucí s LČR

8. Prodloužení vodovodu Rybí II. etapa –
Smlouva o smlouvě budoucí (Biskupství
ostravsko – opavské)
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Zápis č. 12-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 5. 8. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 11-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 15. 7. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili 4 členové rady
Omluven: Jiří Tkáč

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Výběrové řízení na zhotovení PD – Nové
zdravotní středisko v Kozlovicích
3. Schválení finančního neúčelově určeného
daru ZŠ a MŠ Kozlovice
4. Ceník 5/2020 Nájem hrobového místa
5. Nabídka na PD - Náves Kozlovice
6. Osvětlení rekonstruovaných tenisových
kurtů - nabídka
7. ČEZ – Smlouva o smlouvě budoucí – kabelové vedení NN (parc. č. 796/5)
8. Lávky přes Ondřejnici - studie

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Den obce, Krmáš
3. Smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) – ČEZ zemní vedení nn (M.)
4. Specifikace předmětu poptávky na vypracování PD – nové zdravotní středisko
5. Nabídka na osvětlení rekonstruovaných
tenisových kurtů
6. Schválení nového oddávajícího

Ze života školy
Základní škola
tějšímu pobytu v přírodě, který prospívá
zdravému životnímu
stylu a rozvíjí dovednosti žáků.
Během letních prázdnin byla dokončena
pergola, která bude sloužit za příznivého počasí
k výuce venku. Dřevo a podlahu zajistila Obec
Kozlovice, pergolu postavila firma Tomáš Blabla,
které za vstřícnost a kvalitní práci moc děkujeme.
Škola zahájila ve školním roce 2020/2021
svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
V pondělí 1. 9. 2019 započal v naší základní
škole nový školní rok pro 392 žáků, kteří navštěvují 18 tříd. Ve dvou prvních třídách jsme uvítali
39 nových žáků.
S ohledem na aktuální epidemiologickou
situaci proběhlo slavnostní zahájení školního
roku pro žáky 1. tříd a jejich rodiče v úterý 1. 9.
2020 v sále Obecního úřadu v Kozlovicích.
Všechny přítomné uvítala paní ředitelka,
která poté předala slovo třídním učitelkám
nových žáků naší školy.

Co se děje ve škole
Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace získala dotaci v rámci
Výzvy č. 7/2019 v rámci Národního programu
Životního prostředí na realizaci projektu
„Zahrada a přírodními prvky ZŠ Kozlovice“ ve
výši 491 462 Kč.
Předmětem projektu je úprava části stávající
zahrady základní školy na přírodní zahradu
a následné zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výchovu dětí ve venkovním
prostředí. Cílem projektu je, aby zahrada plnila
krom funkce výukové a relaxační funkci pěstitelskou a ekologickou. Záměrem projektu je
poskytnout dětem praktické i teoretické vzdělávání v oblasti EVVO prostřednictvím nových
naučných a interaktivních prvků – lesní dendrofón a expozice dřeva, hmyzí hotel, alpinum
geoexpozice, expozice léčivých a aromatických
bylin, zahradní pozorovací centrum, pozorovací kompostovací centrum, pocitový chodník
a sluneční hodiny. Pomocí těchto přírodních
prvků bude základní škola motivovat děti k čas28
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kové atmosféry školního prostředí na 2. stupni
- jeho nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ
POBYT určený pro žáky 6. tříd.
Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je
realizován jako třídenní akce, na které jsou
děti v uzavřeném kolektivu, který není rušen
okolními vlivy prostředí.
Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit
ve třídě a tím i ve škole přátelskou atmosféru
a ovzduší spolupráce mezi dětmi a učiteli chceme mít i na druhém stupni žáky, kteří „rádi
chodí do školy“.
Letošní ročník proběhne (pokud nám to
aktuální epidemiologická situace dovolí) ve
dnech 21. - 23. 9. 2020 opět v Rekreačním
středisku Palkovické Hůrky.
Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz .
Jiří Brus, zástupce ředitelky školy

Dětem byla předána šerpa žáka první třídy
a také spolu s vítacím listem žáci obdrželi
dárek v podobě školních potřeb, které využijí
již v prvních dnech vyučování v novém školním
roce 2020/2021.
Všem novým žáčkům přejeme, aby se jim
v naší škole líbilo a našli si zde spousty nových
kamarádů.
A co se dělo v prvních dnech školního roku?
První tři 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.
Součástí prvních školních dnů je pravidelná
realizace projektu ke zlepšení kvality výuky a cel-

9. AB - slavnostní zakončení školního roku roku
2019 - 2020

Nová venkovní učebna

Uvítání žáků 1. tříd

Zahájení uvítání žáků 1. tříd, archiv škola
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Přijímací řízení na střední školy
v září 24 žáků na maturitní obory (z toho 9 žáků
na gymnázium) a 9 žáků na tříleté učební obory.
Na víceletá gymnázia nastoupí jedna žákyně ze
sedmého ročníku.
Všem vycházejícím žákům blahopřeji k jejich
přijetí na střední školu a přeji jim hodně studijních úspěchů.
Mgr. Zdenka Krpcová, VP

Přijímací řízení žáků 9. ročníku na střední
školy proběhlo bez problémů, většina žáků byla
přijata ke studiu na střední školu v prvním kole,
a to buď hned nebo na základě podání Žádosti
o vydání nového rozhodnutí, dva žáci pak v druhém kole. Přípravu na přijímací řízení měli žáci
letos složitější vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s šířením koronaviru.
Výuka probíhala od 11. března distančně, až
11. května mohli žáci dvakrát týdně za dodržení přísných hygienických pravidel usednout
do školních lavic a věnovat se českému jazyku
a matematice, aby mohli zdárně vykonat jednotnou přijímací zkoušku. Samotné přijímací
řízení žáků na střední školy bylo posunuto až
na červen. Žáci 9. ročníku vykonávali jednotnou
přijímací zkoušku 8. června, žáci z 5. a 7. ročníku
9. června. Také byly změněny podmínky přijímacího řízení – místo dvou termínů konání jednotné
přijímací zkoušky měli žáci pouze jeden termín.
Z celkového počtu 33 žáků 9. ročníku nastoupí

Název oboru

Počet žáků
Maturitní obory

Gymnázium
Obchodní akademie
Pedagogické lyceum
Sociální činnost
Elektrotechnika
Technické lyceum
Informační technologie
Stavebnictví
Strojírenství
Oděvnictví
Kosmetické služby
Cestovní ruch
Učební obory
Elektrikář - silnoproud
Opravář zemědělských strojů
Truhlář
Kadeřník
Víceletá gymnázia
šestileté
osmileté

9
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
3
2
1
3
1
0

Mateřská škola
Mateřská škola a prázdniny
A jsou tady…. Uběhlo to
hodně rychle, po návratu dětí
do škol s,, kamarádkou koronou“. Pro některé skončil školní
rok už 29. 6. 2020, některým
pokračoval provoz v budově
MŠ, kde byly v provozu dvě třídy s počtem 48 dětí.
K využití vodních atrakcí na školkové zahradě
nám počasí moc nepřálo. K dispozici však měly
děti spoustu náhradních pohybových aktivit

a prvků na zahradě. V pátek 17. 7. 2020 se děti
s MŠ rozloučily a nastaly prázdniny.
Kvůli koronavirové karanténě nemohl proběhnout Den otevřených dveří v MŠ, který byl
naplánován na 27. 8. 2020.
V úterý 1. 9. 2020 se děti s úsměvem zase
potkaly. Nastoupilo celkem 120 dětí, z toho 48 do
MŠ v základní škole. Některé změnily třídu, paní
učitelku a kamarády. Na děti v tomto školním
roce čekalo ve třídách velké překvapení. Kouzelná
30
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barevná krabička, podobající se zvířátku, ve
kterém se skrývá spousta zajímavých věcí. Něco
mezi tabletem a interaktivní tabulí. Tato zajímavá
hračka se jmenuje SWEET BOX. Všem dětem se
moc líbí barevně i funkčně. Rády s ním pracují pod
vedením svých učitelek.V průběhu celého roku

máme naplánováno spoustu různých akcí, o kterých vás informujeme pravidelně na nástěnkách
v šatnách jednotlivých tříd nebo na webu.
Všichni se moc těšíme, že si ten nový školní
rok báječně užijeme!
Pavla Košťálová

První den ve školce, autor Lucie Halamíčková
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Kulturní a sportovní život obce
Hasiči Kozlovice
V těchto řádcích bych za obvyklé situace hodnotila proběhlé Zakončení prázdnin i Pohárovou
soutěž v požárním útoku. Bohužel, letos není
obvyklé nic a výbor SDH se, vzhledem aktuální
situaci, rozhodl tyto akce zrušit. Doufáme,
že naše rozhodnutí pochopíte, zdraví je přednější, a budeme doufat, že se již brzy potkáme.

16členný pavouk dostat až do společného cíle.
Honza skončil první, Pavel druhý. Po opětovném
nastartování sezóny se kluci v červenci vydali na
Český pohár do Bludova. Zde se bohužel Honzovi
příliš nedařilo a nezapsal ani jeden čas. Pavlovi se
dařilo mnohem lépe. Základní kola vyhrál s časem
15,15 s. Ve vyřazovací fázi zaběhl fantastický čas
14, 93 s, což je třetí nejrychleji zaběhnutý čas
na světě. Tímto výkonem se Pavel zařadil mezi
3 lidi na světě, kteří kdy dokázali prolomit hranici
15 vteřin (Klvana, Sidorenko, Kurbanov). Následoval závod v Hradci Králové, kde se soutěžilo
v závodu na 100 m a výstupu na věž. Zde Honza
vyhrál obě disciplíny a odvezl si výhru i z dvojboje.
Posledním závodem sezóny byl pro oba dvoudenní závod v Ostravě. V sobotu proběhl, v rámci
Českého poháru, běh na 100 m s překážkami.

Dobrou zprávou je, že díky koronavirové situaci,
pod hlavičkou SDH Kozlovice, po dlouhé době
v republikových soutěžích závodil Pavel Krpec ml.
a Jan Vyvial ml. Sezóna začala poslední únorový
víkend halovou soutěží ve výstupu na věž v Příbrami. Čili těsně před zrušením všech soutěží,
které měly následovat. Jednalo se o neoficiální
MČR v hale. Po základních kolech, kde Honza
vyhrál a Pavel skončil 8., se oba dokázali přes

Memorial Romortla a Malka v Hradci Králové,archiv spolku
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Pavel opět předvedl bravurní výkon a s časem
15, 30 s potvrdil, že kde se letos postaví na start
100 m, tak vyhrává. V neděli proběhlo otevřené
Mistrovství České republiky ve výstupu na cvičnou
věž. Zde Honza vyhrál s časem 14,02 s a dokázal

tím vyhrát všechny závody ve věži, které se
v letošním roce konaly. Pavlovi a Honzovi
moc děkujeme za výbornou reprezentaci naší
obce a přejeme mnoho sil do dalších závodů.
Kateřina Toflová, jednatelka SDH

Ostrava - 100 m s překážkami

Pavel Krpec ml. (vlevo) a Jan Vyvial ml. (vpravo), archiv spolku
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Skauti
Právě skončilo léto. To letošní bylo pro všechny
trochu jiné hlavně skrz koronavirus, který je stále
mezi námi. Ale skauty ani korona neodradila od
toho, abychom se na začátku července vydali
do Růžďky, kde již tradičně táboříme, a strávili
jsme tady krásných a pohodových deset dní. Více
jsme dbali na dezinfikování snad všeho, ale jinak
všechno probíhalo tak, jak jsme byli zvyklí. Děti si
užívaly čas plný zajímavých her a aktivit, které je
nejenom bavily, ale děti si díky nim osvojily nové
dovednosti (starost o sebe sama, sekání a řezání
dřeva, rozdělávání ohně, táboření, první pomoc,
…), procvičily si svou schopnost spolupráce,
komunikace, řešení problémů, hledání funkčních
strategií. To všechno bylo zaobaleno do různých
příběhů, ale hlavně do legendy etapové hry,
která děti letos přenesla do fantasy světa plného
magie a kouzel, kde společně bojovaly za jeho
záchranu proti zlé kouzelnici. Důvodem, proč je
tábor vrcholem skautského roku, je ale stále fakt,
že děti tráví čas aktivním způsobem, v přírodě,
mezi svými kamarády a pod dohledem zkušených
a podporujících vedoucích. A i když nás letos bylo
na táboře méně než minulé roky, nic nebránilo
tomu, abychom si ho užili na maximum.
Hned potom, co odjeli účastníci dětského
tábora zpátky ke svým rodičům, se vedoucí vrhli
na dezinfekci celého prostoru a na přípravy dalšího tábora. Po pár hodinách totiž na tábořiště
dorazilo 16 nejstarších dětí, které se zúčastnily tzv.
roverského tábora. Ten se od dětského tábora liší
jednak v náročnosti programů, ale hlavně v míře
zodpovědnosti a možnosti rozhodovat o tom, jaký
program se stane a kdy. Vedoucí i “děti” byli po
celou dobu na stejné úrovni, takže si připravené

aktivity mohli užít i samotní vedoucí jakožto
účastníci. Akce trvala týden a měla velký úspěch.
Celá skupina se propojila, prohloubily se mezi
nimi vztahy, vznikla spousta zajímavých a vtipných historek a stávající i noví vedoucí tak získali
inspiraci a motivaci do další činnosti a zároveň
základní dovednosti pro vedení dětí.
Během léta se odehrálo i pár menších akcí
- několik čundrů v horách, potáborová oslava
u klubovny, setkání různých skupinek, …
Skautský rok je zkrátka nabitý i přes prázdniny!
Ale je potřeba myslet taky na budoucnost,
proto se již teď schází různé skupinky vedoucích,
plánují družinové schůzky, vzdělávají se a připravují se na nové role, chystají akce na následující
půlrok apod. Čeká nás toho opravdu hodně v září proběhne na ZŠ Kozlovice nábor nových
členů, díky kterému vzniknou dvě nové družiny
(jedna holčičí a druhá klučičí), budeme realizovat
spoustu oddílových akcí jako jsou víkendovky
a výpravy, někteří vedoucí začínají fungovat jako
instruktoři na okresní i státní úrovni vzdělávání
a taky se bude nové vedení oddílu zaučovat
a přebírat nové kompetence. Všichni už se těšíme,
až se zase budeme potkávat na družinových
i oddílových akcích a doufáme, že nám to znovu
nepřekazí covid… A pokud ano, tak věřím, že si
i přesto najdeme cestu, jak bezpečně pokračovat!
Jsme moc rádi, že nás obec Kozlovice tolik
podporuje, zajistila nám prostory pro fungování
a víme, že se, když bude potřeba, postaví za nás.
Díky tomu se můžeme soustředit na práci s dětmi
a být tady pro ně. Děkujeme za to!
Za skautský oddíl NASHURO
Kozlovice Alžběta Tkáčová (Cviky)

Stmelovací program pro vedoucí, autor Alžběta Tkáčová

Táborová soutěž, autor Filip Tkáč
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Pár střípků z archívu
Dětského folklorního souboru Valášek
Souborový život
v posledním půl roce se
smrskl do prázdných
úterků bez tanečních
zkoušek, chyběly čtvrteční zkoušky cimbálové muzičky a ani nejmenší děti v Přípravce
se díky epidemiologické situaci nemohly
setkávat. O to víc jsme
všichni měli čas k přemýšlení, vzpomínání,
a tedy i k bilancování.
V tomto čísle ZpravoSouborové focení 2009
daje Vás nebudu informovat o dosažených výsledcích v pěveckých
soutěžích ani o počtu vystoupení, ale ráda bych
zde uvedla pár statistických údajů.
Dnešní vedení souboru se formovalo a začalo
postupně přebírat práci v souboru od počátku
školního roku 2006/2007. První větší akcí byl
zájezd do Francie, kde dívčí cimbálová muzika
hrála v rámci Mezinárodního folklorního festivalu v Gannat. V následném r. 2010 jsme jako
členky souboru pomáhaly tehdejší vedoucí Věrce
Valíčkové organizovat celosouborové soustředění, na které tehdy do Rychaltic odjelo 20 dětí
+ 6 muzikantek + teta Věra + paní kuchařka
(legendární paní Walerová). Tématem byl
Halloween a byl to velmi podařený víkend. Další

soustředění již byla každoroční tradicí a nesměla
chybět v pravidelném harmonogramu Valášku.
Počtem členů se Valášek vždy hrdě řadil k dětským spolkům v obci s nejširší základnou. Zde
krátký přehled (udávané počty vždy k začátku
kalendářního roku):
I přes dosavadní letošní omezení v činnosti
věříme, že o nábor do Přípravky v polovině září
bude opět zájem jako v loňských letech a počet
„malých valášků“ tak nebude klesat ani v následujících folklorních sezónách.

Odjezd na Soustředění 2010

Zájezd CM Francie 2009 Gannat, archiv spolku

Fotky z archivních akcí najdete v albech na
stránkách www.dfsvzk.rajce.idnes.cz
Přípravka
(do 6.let)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

28
32
23
24
25
24
25
25
24
25

velký
Valášek
vč. CM
29
31
42
54
47
42
48
50
49
49

Celkem
dětí
57
63
65
68
72
64
73
75
73
74

Petra Prašivková
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Vojvoda
Další vystoupení proběhlo 22. srpna ve
Valašských Kloboukách v rámci akce Setkání
muzikantů v Bílých Karpatech. Dle ohlasů se
vystoupení líbilo, což nás velmi těší.
V následujících měsících nás čeká Ondrášova
valaška v Rožnově pod Radhoštěm a celostátní
přehlídka folklórních souborů, která se bude
konat první listopadový víkend v Jihlavě. Ještě
předtím proběhne v sále OÚ v Kozlovicích slavnostní koncert k výročí 50 let od založení našeho
souboru, jehož termín jsme přesunuli na 24. října.
Dále můžete v průběhu října navštívit výstavku
našich fotografií v galerii „Na chodbě“ v Kozlovicích zaměřenou taktéž na naše výročí. Doufejme,
že se všechny zmíněné akce podaří uskutečnit.
Informace ohledně zakoupení vstupenek na
náš výroční koncert najdete na webových stránkách: www.valasskyvojvoda.cz
Tereza Kalusová

Letošní letní sezóna byla na vystoupení
velice skromná. Kvůli Covidu jsme přišli o deset
vystoupení. Některé akce byly zrušeny, jiné byly
přesunuty na podzim nebo na příští rok. Po
nečekaných prázdninách, které probíhaly od
poloviny března do poloviny června, jsme začali
pilně nacvičovat alespoň na těch pár vystoupení,
které nám zbyly.
19. července jsme se vydali do nedalekého
Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme měli medailón k 50. výročí založení souboru v dřevěném
městečku Valašského muzea v přírodě. V hodinovém pořadu jsme předvedli průřez naší tvorby.
Na výpomoc nám přišli i někteří bývalí tanečníci
a tanečnice. Neznámý divák okomentoval naše
oblíbené pásmo „Krmáš“, což je vlastně takový
nástin tradiční krmášové zábavy v Kozlovicích
těmito slovy: „Pěkné, pěkné, ale co je to ten
Krmáš?“

Vojvoda, autor Vlastimil Bjaček
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Uši z perníku
Odpor to byl tak velký a z tolika
stran, že štramberští to vzdali
a odtáhli s nepořízenou zpátky
ke Štramberku, aniž by zanechali
škody na krajině. Zůstaly po nich
ale pytlíky perníkových uší, které
jim jejich manželky nabalily na
plánovaný pobyt v Kozlovicích
a které už nestačili sníst. Bylo to
pečivo zvláštní, chutné, trvanlivé.
A tak od těch dob – na památku velkého vítězství romantiků, historiků
a lidí prozíravých – se v Kozlovicích
a okolí pečou, prodávají, nakupují,
ale hlavně konzumují perníky ve tvaru štramberských uší. Včelaři z Kozlovic u příležitosti 90 let
existence spolku začali nabízet poctivé, postaru
– se zvýšeným obsahem medu v těstu – dělané
takové perníky.
Když je tedy budete pojídat, či na terase
hospody Ve dvoře popíjet pivo, vzpomeňte na
ono vítězství, které pomohlo zachovat pěknou
krajinu a panoramata Kozlovic do dnešních dnů.
A jaký je tedy rozdíl mezi štramberskými
a kozlovickými uchy? Velký, třebaže receptura,
tvar a chuť mohou být podobné. Štramberské
uši jsou připomínkou úplně jiné události než
ty z Kozlovic. Když si přiložíte štramberské
ucho k uchu jako lasturu, slyšíte zvuk válečné
vřavy, pokřik Tatarů a nářek domorodců, kdežto
z našich perníkových uší slyšíte písničky Leoše
Janáčka (možná v podání Valašského vojvody),
ržání koní, bučení krav, zpěv ptactva a šumění
mohutných stromů v oboře.
Dobrou chuť a příjemný poslech
Stanislav Ulčák

Zatímco perníkové srdce je
vcelku běžná věc, perníkové uši
jsou záležitostí městečka Štramberku, ale i okolního kraje a vedou
se spory o tom, které uši jsou
štramberské a které ne, a když
ne, tak co to vlastně jsou za uši.
V Kozlovicích v tom máme jasno!
Koncem 19. století byl zakoupen kopec Kotouč u Štramberku
a začal se zde těžit vápenec –
nezbytná surovina pro ostravský
průmysl. Naštěstí byla koupena
jenom půlka kopce, a tak kulisa
moravského Betléma zůstala zachována. Málo
se ale ví o tom, že namále měl i kopec Strážnice
v Měrkovicích a krajina pod Ondřejníkem
dneska mohla vypadat úplně jinak.
Průmysl se rozvíjel a vypadalo to, že půlka
Kotouče nebude stačit, aby pokryla jeho potřeby,
a tak vzniknul nápad, že by se vápenec těžil
i v lomu na Strážnici a možná i na Kamenici.
Strážnice je nevelký kopec s pěkným rozhledem
poblíž hukvaldského hradu. Na jeho vrcholu
stávala mohutná lípa (v půlce dvacátého století
ji zničila vichřice a blesk) a u ní mívala službu
stráž, která kontrolovala údolí, do kterých
nebylo z hradu vidět. Od nápadu už byl jen
krůček k činům – štramberští odborníci přijeli
do Kozlovic, zkoumali horu, zda a jak nejlépe
kámen lámat, a plánovali železnici údolím řeky
Ondřejnice, která by vápenec odvážela. Už se
i vozil materiál na nádraží. Dnešní hospoda Ve
dvoře je vlastně nádražní restaurací.
Proti těžbě se ale zvedla velká vlna odporu:
staromilci argumentovali tím, že bez Strážnice
už nebude hrad Hukvaldy to, co býval, romantikové zase opěvovali místo dalekého rozhledu
i místo dostaveníček a vizionáři argumentovali
tím, že na svazích kopce se budou pást stáda
krásných koní, že u mohutného prastarého dubu
na východním úbočí se v budoucnu budou fotit
folklórní soubory, svatby, obrázky do kalendářů,
na weby, ba i filmovat pohádky.

Strážnice, autor Stanislav Ulčák
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Medový den
odlévání svíček ze včelího vosku a nechyběla
možnost zakoupení včelích produktů a svíček
ze včelího vosku. K příjemné atmosféře přispělo
i bohaté občerstvení a soutěž o ceny v kole štěstí.
Nezbývá, než poděkovat organizátorům za přípravu akce a účastníkům za účast a těšit se na
příští setkání, které snad bude už bez omezení.

V sobotu dne 29.8.2020 proběhl v areálu
včelařského spolku již třetí ročník společenské
akce ,,Medový den". Součástí tohoto setkání
byla i připomínka 90 let od založení včelařského
spolku v naší obci, na kterou byl pozván i první
místopředseda ČSV a předseda OO Frýdek Místek přítel Miroslav Poništ, který naší organizaci
k tomuto jubileu předal Čestné uznání. V areálu
byla i výstavka se včelařskou tématikou, ukázka

Jaroslav Barták

Medový den, archiv spolku

45. ročník fotbalového turnaje Mini Cup 2020
Ačkoli to byl 45. kulatější ročník, nebyli organizátoři schopni vzhledem k nejistým okolnostem
uspořádat nic slavnostnějšího. Byli rádi, že se
turnaj uskutečnil a rádi byli rovněž za neutuchající zájem o tento turnaj. Aby ne, v areálu u bývalé
školy je prostě fajn a jsme rádi, že se o něj obec
Kozlovice stará a na danou akci jej hasičům
v rámci spoluorganizace dává k dispozici.

Letošní rok akcím příliš nepřeje. Ani organizátoři tohoto turnaje SDH Měrkovice si do
poslední chvíle nebyli jistí, zda se turnaj uskuteční. Korona krize, květnové deště, nic z toho
nenasvědčovalo, že by turnaj proběhl. Věřili jsme
však, že se to povede a štěstí nám přálo.
Turnaj MiniCup 2020 se uskutečnil v sobotu
27. 6. 2020 tradičně na hřišti v Měrkovicích.
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Turnaje se zúčastnilo 8 týmů:
MĚRKOVICE, MYSLÍK, FC RADEGAST,
FC FELČAR, BUČINA, HC DEMON OSTRAVA, STARÁ GARDA KOZLOVICE, ERKA ®.
Po finálovém penaltovém boji nakonec zdolal
tým FC Radegast domácí Měrkovice. Bylo se
fakt na co dívat.
První místo obsadil FC Radegast, druhé
domácí Měrkovice, třetí Bučina a čtvrté Stará
garda Kozlovice. Děti si užily skákacího hradu,
Tomáš Machálek si užil dosyta mikrofonu
a všichni pak krásného počasí a bohatého občerstvení. Více na www.merkovice.cz.
Radek Zdražil

Ceny

Diváci

Rozhovor

2. místo, autor Martin Zdražil
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Volejbalové dění v Kozlovicích
Na úvod malé ohlédnutí za minulým soutěžním ročníkem, který měl jako ostatní aktivity
nucenou pauzu, ale i tak se nakonec mistrovská utkání dohrála. Muži bojovali v sezóně
2019/2020 v Krajském přeboru skupiny „ B“
s týmy Štramberka, Třanovic, Green volley
Beskydy a Pstružího, kde skončili na 4. místě.
Po odehrání skupiny je čekalo play-off s týmem
ze skupiny „A“ – a to VŠB Ostrava, kterému
bohužel po vyrovnaných bojích podlehli 1:3 na
zápasy, a skončili tak v krajském přeboru na
konečném 8. místě.
Ženy poprvé po 15 létech přihlásily místo
Krajského přeboru jen Okresní soutěž, která
hráčkám vyhovuje hlavně z časových důvodů,
hraje se přes týden. Mistrovská utkání odehrály
tříkolově proti Raškovicím, Palkovicím „A“
a Palkovicím „B“ a skončily na 2. místě. Letošní
sezóna slibuje zajímavější klání, protože Okresní
soutěž přilákala více týmů z Krajského přeboru.

Ženy budou letos bojovat proti týmům Třince,
Štramberku, Hnojníku, Raškovic a Palkovic.
Přes léto se oba týmy přesunuly na příjemnější
„plážový povrch“ u restaurace Na Koupališti, kde
se 26. 7. uskutečnil turnaj mixů v beach volejbale
s názvem „Vepřovka cup“. Zlato vybojovali Jan
Tkáč s Petrou Šigutovou, stříbro Martina Bednářová s Janem Červenkou (střídal Radek Němec)
a bronz si odnesla Alena Bednářová a Zbyněk
Machala. Další přípravou pro místní volejbalisty
byl turnaj v Kopřivnici, který byl v letošním ročníku silně obsazen. Mužských týmů se přihlásilo
12 a byli rozděleni do tří skupin po čtyřech. Kozlovičtí muži nakonec v silné konkurenci skončili
na 9. místě. Ženských týmů přijelo do Kopřivnice
6 včetně Kozlovic a děvčata bojovala systémem
každý s každým. Po konečném sečtení všech bodů
si „kozlovjanky“ odvezly bronzové medaile, kdy
je přehrály jen mužstva z Nového Jičína a Slovenské Strely. Nutno zmínit, že i s těmito týmy

Vepřovka cup 2020, autor Jakub Peloušek
horní řada zleva - Jakub Peloušek, Jiří Němec, Zbyněk Machala, Martin Pustka, Jan Tkáč, Jan Červenka
dolní řada zleva – Monika Boráková, Alena Mužíková, Vlasta Žáčková, Petra Šigutová, Hana Kvitová,
Martina Bednářová.
40

èíslo 3  záøí 2020

sehrály vyrovnaná utkání a rozhodovalo pár míčů
v koncovkách.
Jak již bylo zmíněno, letošní ročník odehrají
ženy v Okresní soutěži a muži v Krajském přeboru, níže uvádíme rozpis domácích zápasů
a srdečně Vás zveme na mistrovská utkání
v místním SRC.

Kozlovice – Třinec 25. 11.
Kozlovice – Palkovice 2. 12.
Kozlovice – Štramberk 13. 1.
Kozlovice – Hnojník 17. 3.
Kozlovice – Raškovice 14. 4.
Mimo vlastní volejbalové aktivity jsme začaly
v předminulém roce vést „Pohybové hry pro
nejmenší“ pod vedením Aleny Mužíkové a Martiny Bednářové. Pro velký zájem budeme letos
otvírat 2 skupiny a to pro děti od 2 do 4 let a pro
děti od 5 do 7 let. Děti se seznamují s balónem,
hrají různé běhavé hry, učí se základy gymnastiky a atletiky formou opičích drah a dalších
pohybových cvičení. Zvládnout tak malé děti
není vždy jednoduché, proto děkujeme všem
rodičům za pomoc.

Krajský přebor muži - sezóna 2020/2021
- začátky v 10 hodin
Kozlovice – VŠB-TU Ostrava 19. 9.
Kozlovice – Pstruží 10. 10.
Kozlovice – Kylešovice 7. 11.
Kozlovice – Štramberk 5. 12.
Kozlovice – Dolní Benešov 23. 1.
Okresní soutěž žen – sezóna 2020/2021
- začátky v 19 hodin
Kozlovice – Hnojník 14. 10.
Kozlovice – Raškovice 11. 11.

Martina Bednářová

Reining a quarter horse. Dva pilíře Smart ranče
Jezdecká sezóna na Smart ranči dosáhla
vrcholu. Mistrovství České republiky v reiningu
a Mistrovství Western Riding Club dospělých.
Dvě zásadní události, které hostí Smart ranch
v září. Naši koně plemene quarter horse se těchto
závodů hojně účastní. Mají totiž ideální před-

poklady pro úspěch v disciplíně zvané reining.
A proč právě quarter horse a reining? To se dozvíte
na následujících řádcích.
Původ plemene quarter horse sahá až do
17. století a řadí se k nejstarším plemenům v Americe. Američtí osadníci rádi poměřovali rychlost
a sílu svých koní. Závody na kratší vzdálenosti,
čtvrt míle ( „a quarter of a mile“), daly vzniknout
názvu plemene - American Quarter Horse - americký westernový či honácký kůň. Díky rychlosti
a tzv. cow sense (cit pro práci s dobytkem) se stali
ideálními společníky kovbojů a nepostradatelnými právě při práci s dobytkem. V současnosti se
quarter horse využívají vzhledem k modernizaci
dobytkářství hlavně pro sport, o čemž se můžete
přesvědčit také na Smart ranči, kde jsou každoročně pořádány desítky závodů těchto koní.
Disciplína s názvem reining má své kořeny
v Mexiku a na americkém západě. Rančeři, kteří
chovali svá stáda na rozlehlých plochách často
bez ohrad, potřebovali koně, který bude rychlý,
vytrvalý a obratný. Quarteři byli k tomuto účelu
ideální. V jedné ruce jezdec často držel laso či
hůl, takže koně musel ovládat především nohama
a sedem. Proto je v reiningu typické držení otěže
jednou rukou. Postupem času se reiningové
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dovednosti začaly poměřovat nejprve v neformálních, posléze kodifikovaných soutěžích.
V České republice jde o disciplínu mladou. Mezi
westernovými soutěžemi se objevuje až po roce
1989. Každoročně jsou pořádány soutěže amatérů
i profesionálů, včetně mistrovství ČR v reiningu,
jehož hostitelem je už několik let Smart ranch.
A jak tedy reining vypadá prakticky? Rychlost
ale především preciznost provedení. To jsou
atributy, o které tu běží. Kůň se musí nechat
ochotně vést téměř neznatelnými pobídkami
jezdce. Reining je někdy označován jako westernová forma drezury. Jde o předvedení cviků,
které vycházejí z původních úkonů používaných
při práci s dobytkem. Cviky jsou řazeny do úloh,
které zahrnují jízdu v kruzích, letmé přeskoky,
rollbacky (otočení o 180°), spiny (velmi rychlé
otáčení koně kolem vnitřní zadní nohy), výdrž,
projíždění arény, couvání a sliding stop (prudké
zastavení z velmi rychlého cvalu).
Pokud se chcete o quarter horse či reiningu
dozvědět více navštivte stránky www.smartranch.
cz nebo přímo Smart ranch, kde jsou pro vás nově
připraveny informační tabule a další materiály.
Markéta Holubová

Něco málo z reiningových závodů, autor Václav Holub
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Bojové sporty
Dětská přípravka Taekwondo pokračuje
i v tomto školním roce a je určena pro děti od
4-10 let. Na trénincích rozvíjíme pružnost,
koordinaci, reakci a sílu. Základní techniky
bojových umění jako jsou kryty, údery, kopy
a také nácviky pádů.
Ke cvičení využíváme koordinační žebříky,
překážky, medicimbály, míčky a další pomůcky.
Tréninky prokládáme překážkovými dráhami
a hrami.
Kickbox je určen pro amatéry, kteří si chtějí
zlepšit kondici, flexibilitu, vytrvalost a shodit
nějaké to kilo. Procvičujeme úderové a kopací
techniky na terče, pytle, ve dvojicích a lehkých
sparrincích. Pro mládež a dospělé od 12 let.
Druhým rokem v sále Hardcore gymu probíhají vedené tréninky s kettlebell.
Jde o litinovou kouli s madlem. Jedná se
o minimalistický způsob tréninku, kde jsou

základem dva cviky. TGU- turkish get up (vstanutí ze země nahoru se zátěží v ruce), který
buduje sílu středu, koordinaci, mobilitu a sílu
ramen v různém úhlu.
A druhým je swing: balistický cvik, (švih
z pozice mezi nohama do výše hrudníku), který
je skvělým nástrojem pro získání kondice,
železného úchopu, koordinace. Zapojuje hýždě,
stehna, břicho. Díky projekcí síly dopředu je ideálním doplňkem pro různé sporty, které využívají
hody, skoky, kopy a další atletické atributy.
Tyto 2 cviky se postupně provádějí v různých
variantách.
Na hodinách kettlebell pracujeme i na mobilitě kloubů a posilování s vlastní váhou.
Cvičení je vhodné pro muže i ženy od 13 let.
Informace o časech tréninků najdete na www.
sktkd.cz nebo v posilovně Hardcore gymu.
V.Vašek

Kettlebell-TGU

Kettlebell-swing a dřep

Kickbox-nácvik sparrinku

Taekwondo děti-překážková dráha, archiv spolku
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Fotbal - 4 losy

Martin Krpec
44

45

Zdeněk Tofel, ředitel a dramaturg festivalu
tofel.zdenek@post.cz
jsme na facebooku
Facebook: https://www.facebook.com/souzneni
Instagram: https://www.instagram.com/souzneni_festival/
mobil:+420/604 245 814

Ostrava 14. 01. 2020

Další informace na www.souzneni-festival.cz

Změna programu vyhrazena.

Souznění se koná na několika místech Moravskoslezského kraje. Vícežánrový festival otevře nově ve
středu úvodní koncert ve studiu I. v přímém přenosu Českého rozhlasu Ostrava, ve čtvrtek bude
tradičně adventní koncert v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku. V pátek proběhne festivalové
dění v Kunčicích pod Ondřejníkem a zároveň v Ostravě. Součástí Souznění je oblíbený sobotní
Vánoční jarmark v Kozlovicích se zvykoslovným programem, kolední obchůzkou, koncerty v kostele i
v sále a širokým výběrem regionálních specialit s ochutnávkou. Festival, který je ojedinělou
mezinárodní přehlídkou tohoto typu u nás, ozdobí v neděli mše svatá v Ostravě-Mariánských Horách
s následným adventním koncertem. Účinkující z domova i zahraničí obohatí svými vystoupeními se
svátečně laděnými pásmy a uměleckými řemesly program na náměstích v Ostravě, Frýdku-Místku, ve
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm i v dalších destinacích.

CONSONANCE 2020
22th International Festival of Advent and Christmas Traditions, Carols and Handicrafts
9th to 13th December 2020 - Czech Republic.

SOUZNĚNÍ 2020
22. Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel.
9. - 13. 12. 2020 - Ostrava, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice (Beskydy) - Česká
republika.
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Hostinec Ve Dvoře
Kozlovice

CENÍK

www.ufelcara.cz

za zveřejnění inzerátu

Novinka ………. vaříme
Denní menu od 11,00-14,00 nebo vyprodání

ve Zpravodaji obecního úřadu
v Kozlovicích

Nabízíme možnost denního závozu
Speciální víkendový jídelníček - smažená hlíva v pivním
těstíčku, pečená marinovaná žebra, tatarák
a další speciality včetně smažených korbáčíků k pivu

do ¼ strany A5
500,- Kč

Dle přání s možností výběru na objednávky týden předem
připravíme korýtka na domácí ,firemní oslavy
Plánované akce rok 2020
- Speciání krmášový jídelníček pátek - neděle
- Plackové hody
- Svatomartinská husa
- Zabíjačkové hody včetně prodeje zabijačkových výrobků
- Exkurze PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU Prostějov
- Beseda s Zbigniewem Czendlikem 23.11. - 17,00 hod
- Mikulášovské odpoledne
- Turnaj o vánočního kapra v kulečníku

do ½ strany A5
750,- Kč
více než ½ strany A5
1.200,- Kč

Dotazy, informace, objednávky……..osobně nebo
Felcar1@seznam.cz, zdepohoda@seznam.cz
Tel: 604 533 292

Těšíme se na Vás !
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