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e-mail: kozlovice@kozlovice.cz

prosinec 2021

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho Zpravodaje
Zdravím Vás v čase adventním, v čase předvánočním. Zima je tu a COVID bohužel stále také.
Naštěstí nám vyšel alespoň Den obce (s historicky nejvyšší účastí), krmáš a na poslední
chvíli i vítání občánků. To je ovšem na čas zase

asi vše. Byli jsme nuceni zrušit slavnostní rozsvícení vánočního stromu i vánoční jarmark.
Asi nejsem ten správný, který by měl radit,
jak na covid, protože to nevím. Obávám se ale,
nebo lépe řečeno, myslím si, že bez důsledného
dodržování nařízení (alespoň těch logických)
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – březen 2022

Obecního úøadu v Kozlovicích

odpady, cesty, internet, kultura, sport, …).
Podrobnější informaci podám v příštím čísle
Zpravodaje – po schválení rozpočtu zastupitelstvem. Vše totiž záleží na financích a současná
„šílená“ inflace nám to dost ztěžuje.

a několikanásobného očkování to asi nepůjde.
Všechny nás „postihlo“ zdražení energií
a klienty Bohemia Energy o to více. Hodně lidí
se vrací k topení tuhými palivy. Nedivím se,
ale chci Vás poprosit, abychom topili uváženě
a navzájem se neotrávili. Zdraví je přece jen
důležitější. Náš kocour po návratu z večerní
procházky smrdí, jako by prolézal komíny, a to
zima teprve začíná.

I v příštím roce bychom rádi opět vydali oblíbený obecní stolní kalendář. Fotky by tentokrát
tvořili naši domácí „mazlíčci“ – pejsci, kočičky,
králíci, hadi, papoušci, ale třeba i něco většího.
Zasílejte svá zdařilá fota na adresu kozlovice@
kozlovice.cz v dobré kvalitě v počtu max. 2 ks.
Fotky pojmenujte a napište, že souhlasíte se
zveřejněním.

Co budeme realizovat v příštím roce?
Máme hotovou projektovou dokumentaci
Náves Kozlovice, což je kompletní rekonstrukce
zpevněných ploch, parkovacích míst, zeleně
a osvětlení středu obce (před OÚ, nákupním
střediskem až k večerce). Prozatím čekáme na
vydání stavebního povolení. Další větší akcí by
mělo být zateplení MŠ vč. rekonstrukce kotelny.
Rovněž máme stavební povolení na prodloužení
vodovodu v lokalitě Rybí. Věřím, že proběhne
změna územního plánu a „pojedou“ komplexní
pozemkové úpravy. K tomu pak samozřejmě
spoustu menších i větších drobností (vodovod,

Říká se, že dobře už bylo. Také se ovšem
říká, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být
hůř. Teď záleží na každém z nás, kterým rčením
se řídí.
Vážení přátelé – spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních, splnění všech
přání a hlavně hodně zdraví a štěstí v roce příštím.
Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno 2. 12. 2021

Informace o uzavření OÚ
Sdělujeme občanům, že od čtvrtku 23. 12. 2021 do čtvrtku 31. 12. 2021
bude Obecní úřad Kozlovice uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

OÚ- Boráková

Opisování stavu vodoměrů
V průběhu prosince 2021 navštíví Vaše
domácnosti a ostatní odběratele zaměstnanci
obce za účelem opsání stavu vodoměru pro
výpočet vodného za rok 2021. 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.
OÚ- Čarnoká
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci říjnu až prosinci oslavili:
paní Alžběta Koloničná
paní Slávka Halakucová
paní Irena Šigutová
pan Rudolf Chýlek
paní Marie Pospěchová
paní Jana Juchelková
paní Ludmila Blablová
pan Petr Tichavský
pan Jaromír Prudký
paní Eva Svobodová
pan Stanislav Kašinský
pan František Pudil
pan Stanislav Žáček

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let

paní Milada Lepíková
paní Marie Krpcová
paní Stanislava Kozová
pan Jindřich Strakoš
paní Jitka Bílková
pan Jaroslav Němec
pan Zdeněk Ocelka
paní Marta Tobolová
paní Jarmila Kahánková
paní Libuše Kociánová
paní Jarmila Ulčáková
paní Ludmila Tomková
paní Ludmila Pustková

81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
84 let
84 let
84 let
85 let

pan Václav Juchelka
paní Růžena Zemanová
paní Jiřina Hořavová
pan Stanislav Urbiš
paní Anežka Červenková
pan Vladimír Šrámek
pan Jan Červenka
paní Anna Tomková
pan Antonín Jurek
paní Ludmila Těšínská
paní Marie Krpcová
paní Marie Stanková
paní Ludmila Vyvialová

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

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

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

Od září do konce listopadu zemřeli:

ve věku 71 let pan Alois Kocián
ve věku 92 let pan Miroslav Tkáč
ve věku 73 let pan František Boháč
ve věku 86 let pan Stanislav Kahánek
ve věku 82 let paní Milada Vašutová
ve věku 59 let pan Milán Zečevič
ve věku 91 let pan Josef Juřica

ve věku 51 let pan Pavel Konvička
ve věku 83 let pan Vladislav Pustka
ve věku 77 let paní Marta Chýlková
ve věku 79 let paní Božena Janečková
ve věku 77 let pan Josef Nevlud
ve věku 58 let pan Vladimír Kahánek
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od září do listopadu se obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Štěpánka Tobolová, Sofie Bartoníková, Sára
Kociánová, Nela Kociánová, Kristýna Kovářová,
Lara Thea Faltysová, Alexander Marček, Adam
Závodný, Albert Nosek, Žofie Červenková, Michal
Šproch, Ondřej Polda, Elen Řezníčková.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.


OÚ - Pustková
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Ceny vodného a stočného pro rok 2022
Vodné

32,00 Kč/m3 (vč. DPH)

Stočné

44,87 Kč/m3 (vč. DPH)

Uvedené ceny se týkají vody odebrané nebo odvedené kanalizací od 1. 1. 2022.
OÚ- Čarnoká

Stolní kalendář obce pro rok 2022
Nový stolní kalendář obce Kozlovice
pro rok 2022 je stále v prodeji na obecním
úřadě a na obvyklých místech: Hostinec Ve
Dvoře, Květinka, Sámoška, Knihovna, Fara,
Potraviny Habrnal, Restaurace Na Koupališti
a Restaurace U Váhy. Cena 40 Kč/ks.
OÚ-Boráková

Zpráva výjezdové jednotky
hasičů Kozlovice (JSDHO –III) za rok 2021
- Jednotka má 16 členů.

nických pomocí (4 likvidace bodavého
hmyzu, 1 únik plynu).

- Kategorie JPO 3, výjezd do 10 minut od
vyhlášení poplachu.

- Školení výjezdové jednotky 40 hodin/rok.

- Vyhlášení poplachu jednotce pomocí systému
AMDS (textová zpráva + hlasový hovor).

- Cyklické školení velitelů (školí HZS MSK)
8 hodin/rok.

- Výjezdy za období od 1. 11. 2020 do 31. 10.
2021 – 11 výjezdů, z toho 6 požárů a 5 tech-

- Opakovací školení strojníků 1x za 5 let,
16 hodin (ÚHŠ Jánské Koupele).
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- Zdravotní prohlídky všech členů jednotky
periodicky co 2 roky.
- Výcvik v dýchacích přístrojích 1x za 3 měsíce.
- Výcvik práce s motorovou pilou 8 hodin/rok.
- Funkční zkoušky technických prostředků
(elektrocentrály, pily, čerpadla).
- Údržba techniky a technických prostředků
(tankování, mazání, kontrola a výměna provozních náplní, drobné opravy, příprava na
STK, mytí, …).
- Dovoz vody, čištění kanálů.
Tomáš Pavlát, velitel jednotky

Požár seníku ve Lhotce, archiv výjezdní jednotky

Dotační výzva opět zacílí
na místní podnikatele, spolky, ale také obce
žadatelů je vhodné na MAS nejdříve konzultovat.
Konzultace probíhají zdarma. Více informací
vám poskytne projektový manažer Petr Piekar
(+420 773 761 063; piekar@pobeskydi.cz).

V rámci výzvy Programu rozvoje venkova
bude místní akční skupina MAS Pobeskydí
přijímat projektové záměry místních podnikatelů, firem a spolků. Věříme, že se v každé obci
Pobeskydí najdou zajímavé projektové záměry,
které budou financovatelné právě skrz dotační
výzvu MAS. Za posledních pět let MAS vybrala
k financování víc než sto projektů místních
podnikatelů, ale také spolků a obcí. Podnikatelé
nejčastěji investovali do nového strojního vybavení (zemědělské stroje, minibagry, stolařské
stroje, moderní CNC stroje atp.), zatímco obce
a spolky modernizovaly zejména zázemí pro
spolkovou činnost a vybavení hasičských jednotek (modernizace zázemí kluboven, ozvučení
sálu, projekční technika, technika výjezdových
jednotek atp.). Předpokládáme, že výzva bude
vyhlášena během měsíce února 2022. Projekty

Výzva bude zaměřena na tyto ekonomické
činnosti:
· Zemědělská prvovýroba
· Potravinářství a krmivářství
· Vybraná řemeslné činnosti, služby a maloobchod
· Lesnictví a dřevozpracující provozy
Občanská vybavenost:
· Veřejná prostranství
· Mateřské a základní školy
· Spolková, kulturní činnost včetně knihoven
· Hasičské jednotky kategorie JPO 5
Ing. Krystyna Nováková, ředitelka
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ZASTÁVKY POJÍZDNÉ PRODEJNY – PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK
(mimo státních svátků)

platný časový rozvrh k 20. 9. 2021
STANOVIŠTĚ

Rychaltice – Hospoda u Richarda
Rychaltice - Dvůr
Horní Sklenov - Bosňa
Dolní Sklenov – točna u hřiště
Dolní Sklenov – DPS
Kozlovice – U Kříže
Kozlovice – garáže
Kozlovice – U Kováčka
Kozlovice – bývalá Jednota
Kozlovice – Rozcestí
Myslík - Transformátor
Myslík – Kaple
Palkovice – Kopeček
Palkovice – U Kuchařů
Palkovice – Osada Široký
Palkovice – Stará osada
Službu pojízdné prodejny poskytuje:
Aleš Carbol, Frýdek-Místek, IČ: 09559728, tel: 728 007 170
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PŘÍJEZD

ODJEZD

700
745
815
840
900
945
1005
1015
1025
1040
1055
1105
1120
1130
1145
1150

740
810
830
900
930
1005
1015
1025
1035
1045
1105
1115
1125
1140
1150
1200
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Měření rychlosti
Radar u fary

Radar nad školou

směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

září 2021

září 2021

celkem projelo 69 109 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 62 002 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
43085

50
50 <

30 - 50

4082

Počet průjezdů
31131

50

21942

50 <

3727
27144

Průměrně projelo v 8 hod.

120

Průměrně projelo v 8 hod.

Průměrně projelo v15 hod.

195

Průměrně projelo v 15 hod.

117
162

50 km/h překročilo

32%

50 km/h překročilo

44%

Maximální rychlost 10. 9. 22:10 98 km/h

Maximální rychlost 8. 9. 23:25 138 km/h

říjen 2021

říjen 2021

celkem projelo 65 521 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 60 403 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
38622

50
50 <

30 - 50

3856

50

23043

Průměrně projelo v 8 hod.

50 <

Počet průjezdů
27748
3589
29066

115

Průměrně projelo v 8 hod.

113

Průměrně projelo v 15 hod.

180

Průměrně projelo v 15 hod.

146

50 km/h překročilo

35%

50 km/h překročilo

43%

Maximální rychlost 24.7. 17:30 100 km/h

Maximální rychlost 2. 10. 22:39 138 km/h

listopad 2021

listopad 2021

celkem projelo 65 646 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 60 405 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

3 0- 50
50
50 <

Počet průjezdů
38599

30 - 50

3845

50

23202

Průměrně projelo v 8 hod.

50 <

Počet průjezdů
27 821
3603
28981

96

Průměrně projelo v 8 hod.

107

Průměrně projelo v 15. hod.

120

Průměrně projelo v 15 hod.

126

50 km/h překročilo

36%

50 km/h překročilo

45%

Maximální rychlost 19. 11. 22:17 97 km/h

Maximální rychlost 18. 11. 23:05 127 km/h
8
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Radar Měrkovice

Měrkovice

příjezd od Kozlovic

příjezd od Mniší

září 2021

září 2021

celkem projelo 10 897 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 7 979 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
1626

50
50 <

30 - 50

385

1753

50

8886

142

50 <

Průměrně projelo v 8 hod.

21

Průměrně projelo v 8 hod.

Průměrně projelo v15 hod.

29

Průměrně projelo v 15 hod.

50 km/h překročilo

Počet průjezdů

82%

6083
17
27

50 km/h překročilo

76%

Maximální rychlost 11. 9. 22:15 142 km/h

Maximální rychlost 8. 9. 23:25 156 km/h

říjen 2021

říjen 2021

celkem projelo 11 121 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 8 155 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50
50
50 <

Počet průjezdů
1590

50 <

9196

Průměrně projelo v 15 hod.

Počet průjezdů
1753

50

335

Průměrně projelo v 8 hod.
50 km/h překročilo

30 - 50

142
6083

20

Průměrně projelo v 8 hod.

16

32

Průměrně projelo v 15 hod.

26

50 km/h překročilo

83%

78%

Maximální rychlost 12. 10. 18:08 128 km/h

Maximální rychlost 8. 10. 13:39 130 km/h

listopad 2021

listopad 2021

celkem projelo 9 662 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 7 978 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Počet průjezdů

Km/h

30- 50

1362

50
50 <

50

7988

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

30 - 50

312

50 <

21

Průměrně projelo v 8 hod.

29

Průměrně projelo v 15 hod.

83%

50 km/h překročilo

Maximální rychlost 17. 11. 10:28 130 km/h

Počet průjezdů
1449
111
5218
15
22
76%

Maximální rychlost 20. 11. 16:51 140 km/h
OÚ - Vašenda
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Informace z knihovny
V minulém zpravodaji jsem psala o nabídce nákupu knih přes www.knihazknihovny.cz
a někteří již tuto možnost využili. Ráda bych jen
připomněla, co to vlastně je a jak funguje.

Při výběru nových přírůstků sledujeme novinky
na českém trhu a hlavně reagujeme na poptávku
našich čtenářů.
Něco málo z knižních novinek:
• Karel Gott – Má cesta za štěstím

Co je služba kniha z knihovny?
Můžete si koupit nové knihy za velkoobchodní ceny (až o 20% levnější než v knihkupectví),
vyzvednout přímo v knihovně a neplatit žádné
poštovné!

• Karin Lednická – Šikmý Kostel 1,2
• Alena Mornštajnová- Listopad
• Vlastimil Vondruška – Adventní kletba, Smrt
ve Vratislavi

A jak to funguje?
1. Koupíte si knihy on-line na www.knihazknihovny.cz. Koupě probíhá stejným
způsobem jako v každém jiném e-shopu,
platba musí proběhnout on-line (nelze na dobírku) a jako místo doručení vyberete Obecní
knihovnu Kozlovice.

• Táňa Keleová- Vasilková – Zrcadlo
• Irena Obermannová – Babička
• Julie, Caplin – Cukrárna v Paříži, Pekárna
v Brooklynu
• Nesbo Jo – Spasitel, Království

2. Po doručení knihy do knihovny vám bude
zasláno avízo k odběru knihy.

• J.K Rowling – Vánoční prasátko
• Fotbalové hvězdy 2021, Jíme zdravě

3. Knihu si vyzvednete.

• a mnoho dalšího…

Za poslední čtvrtletí přibylo v knihovně přes
400 nových knih. Převážně jsou to knihy z regionálního knižního fondu poskytnuté Městskou
knihovnou Frýdek – Místek, kdy tyto knihy jsou
v knihovně dva roky, poté se opět obmění. Přijďte
si vybrat osobně, nebo přes online katalog, kde
si knihy můžete také rezervovat nebo nechat odložit z poličky, a pak si je jen přijdete vyzvednout.

V době vánočních svátků bude knihovna uzavřena od 22. 12. 2021 – 3. 1. 2022.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v roce 2022.
Markéta Navrátilová, knihovnice

Kalendář akcí
15. 1. 2022 Hasičský ples - SDH Měrkovice
15. 1. 2022

Myslivecký ples

22. 1. 2022

Valašský ples

5. 2. 2022

Hasičský ples - SDH Kozlovice
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Pojďte s námi získat nové podněty, podporu, způsoby, inspiraci
Pojďte se s námi naučit mluvit tak, aby nás děti poslouchaly
Pojďte se s námi naučit naslouchat tak, aby děti s námi mluvily

16

Kapacita míst je omezena, proto s přihlášením neotálejte!

Kurz je pořádán v rámci projektu KOMPETENCE PRO STABILNĚJŠÍ RODINU II
pro účastníky zdarma.

Přihlásit se můžete na izajickova@prododiny.cz, tel 777 313 141

Setkání budou probíhat v Palkovicích vždy v úterý od 18.1. do 15.3.2022
od 17:00 - 21:30 hodin v Klubovně hasičské zbrojnice.

kurz vytvořený na základě individuální psychologie Alfreda Adlera a Rudolfa
Dreikurse. Možnost přijít se svým výchovným problémem, nahlédnout do
výchovných stylů, sourozeneckých konstelací, zjistit, proč děti „zlobí“, jak
funguje v našem životě podpora a povzbuzení, jak sdělovat, abychom byli
slyšeni. Možnost se zastavit, načerpat, sdílet.

Rodičovské skupiny pro posílení osobních a rodičovských kompetencí

Nabízíme interaktivní setkávání





Co s tím?

Nejde to tak, jak bychom si to představovali, a přitom je máme tak rádi!

Cítíme, že nám bere energii stálé vysvětlování, zákazy, příkazy, křik…

Někdy už býváme jako rodiče z výchovy unaveni.

Obecního úøadu v Kozlovicích

èíslo 4  prosinec 2021

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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Kozlovice v Českém rozhlase Ostrava
Soutěž „Strom roku“, kterou jsme málem
vyhráli, odstartovala zájem médii o naši obec.
Začátkem září se na pana starostu obrátila redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Mgr. Petra
Štrymplová s tím, že jsou na našem webu
zajímavé informace, se kterými by chtěla seznámit širokou veřejnost v rozhlasovém vysílání.
Protože již 8. rokem vykonávám funkci obecní
kronikářky, byl mi svěřen úkol, abych se s paní
redaktorkou setkala a natočila s ní rozhovor.
Jejím přáním bylo dovědět se něco o lustru ve
farním kostele, který ke cti sv. Barbory věnovali havíři. Dále se zajímala o kapličky, Boží
muka a kříže, které se v naší obci hojně vyskytují.
Třetím tématem byl vztah Leoše Janáčka k našemu kraji, zvláště pak paní redaktorku zajímalo,
za jakých okolností se věhlasný hudební skladatel dostal do mlýna (dnes areál Na Mlýně),
který se později stal předlohou k jeho opeře Její
pastorkyňa.
Abych se na natáčení připravila, prostudovala jsem si historické materiály, jako je publikace
Valašská obec Kozlovice, farní kronika, historické materiály uložené na Včelařské farmě. Také
jsem zjišťovala okolnosti rekonstrukce lustru sv.

Barbory, která probíhala v roce 2005. Ve farní
kronice moc informací nebylo, proto jsem navštívila paní Zemanovou (manželku bývalého
starosty obce), od které jsem se dověděla, že se
spolu s manželem, panem Tabáškem a Matysem
podíleli na obnovení lustru, který zdobí kostel již
od předminulého století. Od bývalého duchovního správce pana Stanislava Kotláře jsem získala
informaci, že byl lustr v dezolátním stavu, a rozhodovalo se, zda bude obnoven nebo odstraněn.
Díky trpělivosti a obětavosti výše zmíněných
občanů nyní máme památku, o které se hovořilo
v Českém rozhlase Ostrava.
Natáčení proběhlo v polovině září a spolu s manželem a otcem Kazimírem jsme paní
redaktorce podali informace, které se pak vysílaly 31. 10. a 6. 11. 2021 v odpoledním pořadu
Dobré odpoledne, a to vždy po 15. hodině.
Vysílací čas pořadu o Leoši Janáčkovi a jeho
vztahu ke Kozlovicím zatím nebyl stanoven.
Pokud si někdo bude chtít poslechnout něco
o naší obci, může tak učinit na internetu – ostrava.rozhlas.cz – archiv.
Marie Eliášová, kronikářka obce

Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zastupitelstvo obce
Zápis č. 4 - 2021 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 16. 9. 2021
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Omluveni: Tomáš Nezhoda, Ludvík Konečný
Části zasedání se zúčastnil 1 občan.

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.

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

Pro toto řádné zasedání je navržen následující
program:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Informace výborů
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2.2 Finanční výbor

žádné připomínky. V tuto chvíli je považován za
schválený.

3. Rozpočtové opatření

A nyní k jednotlivým bodům programu:

4. Žádost o dotaci – FC Kozlovice z. s.

1. Kontrola usnesení a informace starosty

5. Pozemky

- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.

5.1 Prodej obecních pozemků (částí parc.
č. 1886/1)

- Úspěšně proběhl Den obce – návštěvnost
kolem 2 tis. lidí.

5.2 Žádost o prodej obecního pozemku (parc.
č. 506/8)

- V úterý jsme se zúčastnili vyhlášení vítězů
v tradiční soutěži ve třídění odpadů pro
samosprávy Moravskoslezského kraje O keramickou popelnici 2021. Umístili jsme se na
3. místě v kategorii Obec nad 2 tis. obyvatel.

2.1 Kontrolní výbor

6. Prodej částí splaškové kanalizace
7. Plán financování obnovy vodovodu
8. OZV – o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

- Je dokončena stavba Rekonstrukce mostu
přes Ondřejnici U Váhy. Byl vydán kolaudační
souhlas.

9. Různé

- Stále probíhá realizace dotovaného projektu
Efektivní komunikace a řízení obcí. Jsou
instalovány nové webové kamery, vč. panoramatické otočné, jsou dodány velkoplošné
informační kiosky a vše se dělá pro to, abychom od října spustili nový web.

Starosta: Má někdo ze zastupitelů připomínky
k navrženému programu, přeje si ho někdo
doplnit? Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním
programu zasedání zastupitelstva obce.
37/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: 13 : 0 : 0

- Je dokončena rekonstrukce střechy bývalé
školy v Měrkovicích a povrchová úprava
parkoviště na horním konci u vodojemu pod
Ondřejníkem.

Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Ondřej Eliáš
a pan Ing. Jiří Tkáč.

-

38/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Ondřej Eliáš
a pan Ing. Jiří Tkáč.
Hlasování: 11 : 0 : 2

Jsou provedeny opravy místních komunikací
– výtluky.

- V posledních dvou měsících jsme měli 3 poruchy na vodovodu. V rámci oprav byla provedena obnova vodovodního potrubí v celkové
délce cca 400 m. Velká pochvala patří našim
zaměstnancům, kteří na poruchách pracovali.

Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Bc. Pavel
Kovář a paní Bc. Lenka Nevludová.

- Byly podány žádosti o dotace na lesní hospodářství a hasiče.
- Provádíme opravy kontejnerových hnízd.

39/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Bc. Pavel Kovář
a paní Bc. Lenka Nevludová.
Hlasování: 11 : 0 : 2

- Vše ostatní je uvedeno v zápisech z jednání
rady obce.
40/2021 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce
byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny
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43/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
FC Kozlovice, z. s.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zasedal dne 1. 9. 2021 a kontroloval plnění usnesení rady a zastupitelstva,
viz zápis v příloze.

739 47, Kozlovice 521
IČ: 43963391

41/2021 – Zastupitelstvo obce bere informace
kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Účel užití dotace:
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.

2.2. Finanční výbor
Finanční výbor nezasedal. K tomuto bodu
nebylo přijato žádné usnesení.
3. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvu byl předložen rozpočet obce
s plněním k 31. 8. 2021 a návrhem rozpočtového opatření. Plnění rozpočtu probíhá dle
předpokladu.

Výše schválené dotace: 130.000 Kč. Spoluúčast
min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
finanční dotace.
Hlasování: 13 : 0 : 0

V předloženém návrhu byly barevně vyznačeny
návrhy úprav vč. komentáře. Rozpočtové opatření řeší finance související s volbami do PS
PČR, průtokovou dotaci pro školu, navýšení
daňových příjmů, …

5. Pozemky
5.1 Prodej obecních pozemků (částí parc.
č. 1886/1)

42/2021 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plnění rozpočtu k 31. 8. 2021 a schvaluje rozpočtové opatření RO č. 5/2021 v celkové výši
4.321.902 Kč – viz příloha zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Na minulém zasedání zastupitelstvo schválilo
usnesením číslo 31-33/2021 záměry prodeje
částí obecního pozemku parc. č. 1886/1 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře cca 210 m2, k. ú.
Kozlovice, z důvodu zajištění přístupu k navazujícím parcelám. Záměry prodeje byly řádně
vyvěšeny na úřední desce. Tyto žádosti podali:
pan Mgr. Š. P., Kozlovice xxx, D. P., M., Frýdek-Místek a F. P., Kozlovice xxx. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 3337-64/2021 ze
dne 19. 8. 2021 byl nově vyměřen pozemek parc.
č. 1886/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
85 m2, pozemek parc. č. 1886/3, ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 49 m2 a pozemek parc.
č. 1886/4, ostatní plocha, jiná plocha o výměře
93 m 2. Cena dle zastupitelstvem schválené
metodické pomůcky je 195 Kč/m2.

4. Žádost o dotaci – 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. Podobná žádost byla podána
i v loňském roce.
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Den obce - neděle,
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Den obce - sobota,

archiv obec

Oprava fasády smuteční obřadní síně, archiv obec

Odsvodnění místních komunikací,

archiv obec

Vítání občánků - listopad, archiv obec

Opravená kontejnerová hnízda,
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44/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1886/1 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 85 m2, odděleného GP
č. 3337-64/2021 ze dne 19. 8. 2021, panu F.
P., 739 47 Kozlovice xxx, dále schvaluje prodej
pozemku parc. č. 1886/3 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 49 m2, odděleného GP č. 333764/2021 ze dne 19. 8. 2021, panu Mgr. Š. P., 739
47 Kozlovice xxx a pozemku parc. č. 1886/4,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 93 m2,
odděleného GP č. 3337-64/2021 ze dne 19. 8.
2021, panu D. P., Frýdek-Místek. Pozemek je
zapsán u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú.
Kozlovice. Kupní cena činí 195 Kč/m2. Náklady
na vklad do katastru nemovitostí hradí všichni
tři kupující společně a nerozdílně.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy – viz příloha zápisu.
Hlasování: 12 : 0 : 1

např. měřící stanice odpadní vody předané. Kupní
cena za tuto stavbu je již na základě budoucí
smlouvy kupní uhrazena. Je nelogické a finančně
i technicky neudržitelné provozovat zbytek kanalizace. Pro zachování rovných podmínek pro naše
občany bylo naše stočné (vybírané obcí) vždy
stanovené ve stejné výši, jako stočné SmVaK.
Naše stočné však bylo značně dotované, což je
do budoucnosti neúnosné. Reálná cena našeho
stočného by byla asi o 15 – 20 Kč vyšší, než je nyní.

5.2 Žádost o prodej obecního pozemku (parc.
č. 506/8)

Kanalizace dešťová, SO 03 Kanalizace splašková, SO 04 Vodovod“ – (část splašková
kanalizace) – cena 54.000 Kč.

Na minulém zastupitelstvu byl schválen adresný
záměr prodeje inženýrských sítí - částí splaškové kanalizace v majetku obce usnesením
č. 35/2021. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední
desce ve dnech 10. 8. až 7. 9. 2021.
46/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej inženýrských sítí – částí splaškové
kanalizace v majetku obce
1. „Technická infrastruktura RD Kozlovice
lokalita Fojtíková - SO 02

Zastupitelstvu byla předložena žádost o odkoupení pozemku parc. č. 506/8, trvalý travní
porost o výměře 948 m2, k. ú. Kozlovice, za
účelem skladování materiálu. Žádost podal pan
D. N. Po krátké diskuzi se zastupitelé shodli, že
neschvalují prodej tohoto pozemku. Důvodem
je především to, že obec takovéto pozemky
potřebuje pro komplexní pozemkové úpravy,
které byly letos zahájeny.

Kolaudační souhlas č. j. MMFM 47293/2009
ze dne 1. 10. 2009.
2. „Kozlovice – p. č. 2409/24, splašková kanalizace“ – cena 13.000 Kč.
Kolaudační souhlas č. j. MMFM 60727/2013
ze dne 7. 6. 2013.
3. „Kozlovice – odkanalizování lokality Červenka, splašková kanalizace“ – cena
23.000 Kč.

45/2021 – Zastupitelstvo obce neschvaluje
žádost o prodej pozemku parc. č. 506/8, trvalý
travní porost o výměře 948 m2, k. ú. Kozlovice.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Kolaudační souhlas č. j. MMFM 45696/2013
ze dne 16. 4. 2013.
4. „Kozlovice - lokalita Kubečka, splašková
kanalizace“ – cena 23.000 Kč.

6. Prodej částí splaškového kanalizace
Jak již bylo řečeno na minulém zasedání ZO
čističku odpadních vod, přívodní stoky do ní i převážnou část splaškové kanalizace v obci vlastní
a provozuje společnost SmVaK Ostrava a. s. Před
10 lety ZO rozhodlo o budoucím prodeji stavby
Dostavba stokového systému Kozlovice. Projekt
s tím počítal, a proto nemusely být realizovány

Kolaudační souhlas č. j. MMFM 7115/2014
ze dne 17. 1. 2014.
5. „Splašková kanalizace Kozlovice – lokalita
Horní konec“ – cena 54.000 Kč.
Povolení k užívání stavby č. j. RŽ/
voda/2603/95/Št/230 ze dne 7. 12. 1995.
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7. Plán financování obnovy vodovodu
Na základě zákona 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích, musí mít každý vlastník
vypracovaný tzv. Plán financování obnovy vodovodu. Obsah a způsob zpracování pak upravuje
Vyhláška č. 428/2001 Sb. a dále pak Metodický
pokyn MZe č. j. 9353/2020-15132 pro zpracování a dokládání realizace Plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací. Plán obdrželi
zastupitelé v podkladech. Pro financování
obnovy nebude vytvořen speciální fond. Obec má
v rozpočtové rezervě dostatečné fin. prostředky.

6. „Prodloužení splaškové kanalizace, k. ú.
Kozlovice“ – cena 23.000 Kč.
Kolaudační souhlas č. j. MMFM 155411/2020
ze dne 6. 11. 2020.
7. „Výstavba vodovodu a kanalizace“ – (část
splašková kanalizace) – cena 23.000 Kč.
Kolaudační souhlas č. j. MMFM 85415/2021
ze dne 2. 7. 2021.
8. „Kanalizační řad, parc. č.- 2420/2, 2424/21,
2424/24,4109/2 v k. ú. Kozlovice“– cena
23.000 Kč.
Kolaudační souhlas č. j. MMFM 49145/2021
ze dne 13. 4. 2021, firmě Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava za celkovou cenu 236.000 Kč. Podrobná
specifikace viz Kupní smlouva, která je přílohou
tohoto zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0

48/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán financování obnovy vodovodu pro
roky 2021 až 2030.
Hlasování: 13 : 0 : 0
8. OZV o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Zastupitelstvo na svém minulém zasedání vydalo
novou Obecně závaznou vyhlášku o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
z důvodu účinnosti nového zákona o odpadech
a uvedení OZV do souladu s tímto zákonem.
Z toho stejného důvodu musí být znovu vydána
i OZV o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství - dříve OZV o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

47/2021 – Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej inženýrské sítě - splaškové kanalizace
v majetku obce „Dostavba stokového systému
Kozlovice“- gravitační kanalizace, tlaková
kanalizace včetně tlakové stanice, Kolaudační souhlas č. j. MMFM 105173/2011
ze dne 29. 8. 2011 firmě Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava za cenu 7.630.250 Kč. Sjednaná kupní cena byla již obci uhrazena na
základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č. I-2667/131/10 ze dne 21. 6. 2010, ve znění
pozdějších dodatků, v plné výši. Podrobná
specifikace viz Kupní smlouva, která je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0

49/2021 – Zastupitelstvo obce vydává podle
ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství – viz příloha zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0
9. Různé
Ke slovu se přihlásil Ondřej Eliáš a požádal
o opravu kříže u bývalé měrkovické školy. Z diskuze vyplynulo, že zastupitelé s opravou souhlasí
a že se oprava provede na základě vyjádření
odborníka z obecních prostředků.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:00 hodin a poděkoval všem za účast.

Do sálu OÚ se dostavil občan, který podal žádost
o koupi obecního pozemku. Pan starosta se vrátil
k předešlému bodu a znovu vysvětlil důvody
neschválení žádosti. Jako alternativa koupě
byla nabídnuta směna za stejně velký pozemek
ve vlastnictví žadatele. Po diskuzi občan opustil
sál OÚ.
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Rada obce – programy jednání
Zápis č. 12-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 6. 10. 2021
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové
rady.

7. Sběr a vývoz použitého textilu
8. Smlouva o právu provést stavbu – Náves
Kozlovice x Modrá labuť
9. Odměny členů výjezdové jednotky hasičů

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty

Zápis č. 14-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 1. 12. 2021
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.

2. Schválení odměny (daru) – P. K. mistr
světa v požárním sportu
3. Pozemky pod místními komunikacemi –
pan K.

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty

4. Žádost o individuální dotaci – Volejbal
Kozlovice

2. Odměna ředitelce ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.

5. Přijetí daru – DA Mercedes (hasiči)

3. Stanovení ceny vodného pro rok 2022

6. ZŠ a MŠ Kozlovice – žádost o výjimku
z nejvyššího počtu dětí

4. Ceník č. 6-2021 za využívání systému obce
Kozlovice pro původce odpadů

7. ZŠ a MŠ Kozlovice – žádost o souhlas
s přijetím daru

5. Smlouva o využití odpadového systému –
Biskupství ostravsko-opavské

8. ZŠ a MŠ Kozlovice – ceník za pronájem
místností

6. Obecní sad – Žádost o zrušení nájmu
7. ČEZ – návrh smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-8022122

Zápis č. 13-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 10. 11. 2021
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové
rady.

8. ČEZ – návrh smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IP-2-8026817/2-Kozlovice 2189/4, 4121646060, NNv, NNk

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty

9. Hasičárna Měrkovice – Návrh Souhlasného p rohlá šení č. UZSVM/
OFM/3152/2021-OFMM

2. ZŠ a MŠ – přijetí finančního daru
3. ZŠ a MŠ – výroční zpráva za školní rok
2020-2021

10. GINIS – nabídka na upgrade a rozšíření
IS GINIS Express SQL (Gordic – účto)

4. SDH Kozlovice – žádost o individuální
dotaci

11. Portál občana

5. Ceník č. 6-2021 za využívání systému Obce
Kozlovice pro původce odpadů

12. Schválení rozpočtu a rozpočtového
výhledu ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.

6. Rozpočtové opatření RO č. 6/2021
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Farnost
Vánoční přání
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám – radujme se…
Věřím, že se v této nejisté době setkáme na půlnoční a společně si tuto koledu rádi zazpíváme. Kéž
ve dnech, které jsou před námi, vyroste a vykvete v našich vztazích i našich nitrech něco hezkého.
Ať jsou to dny požehnané, naplněné vnitřním pokojem a radostí z toho, že na světě nejsme sami.
To vám všem přeji a vyprošuji

o. Kazimír

Přijměte pozvání na sváteční bohoslužby, které v naší farnosti budou v následujících časech:
Štědrý den – pátek 24. 12. 2021
14:00 – 15:00 – Betlémské světlo v kostele
20:00 - Myslík
21:00 - Lhotka
22:30 - Kozlovice

Silvestr – pátek - 31. 12. 2021
17:00 - Kozlovice
Nový rok - sobota– Slavnost Matky Boží P.
Marie - 1. 1. 2022
9:00 - Lhotka
10:30 - Kozlovice
15:00 - Kozlovice (žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky)

Boží hod vánoční, sobota - 25. 12. 2021
7:30 - Kozlovice
9:00 - Lhotka
10:30 - Kozlovice

Neděle 2. 1. 2022
7:30 - Kozlovice
9:00 - Lhotka
10:30 - Kozlovice
K dispozici bude také možnost přijmout
svátost smíření v sobotu 18. 12. 2021 od 8:30
do 11:30.

Svátek Svaté rodiny - neděle - 26. 12. 2021
7:30 - Kozlovice
9:00 – Lhotka
10:00 - Myslík
10:30 - Kozlovice

Boží požehnání a optimismus v novém roce nám všem.
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Ze života školy
Co se děje v základní škole
Současná situace ve škole se odráží z aktuální
epidemické situace a platných mimořádných
opatření MZ a MŠMT a také z aktuálně vyhlášených karanténních opatření KHS Ostrava, která
se týkají žáků naší školy. Karanténní opatření,
která se týkala výuky v naší škole, byla spojena
také s průběhem distančního vzdělávání žáků
dotčených tříd. 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 probíhá vzdělávání žáků
v naší škole přes prostředí Office 365 - MS Teams,
synchronní online hodiny, zadávání i odevzdávání
úkolů. Vyučující jsou k dispozici pro případnou
konzultaci i při plnění úkolu v asynchronní části
výuky – komunikace s žáky probíhá v rámci
skupin předmětů v MS Teams. Žákům, kterým
technické vybavení nedovoluje plnohodnotnou
online výuku, škola zapůjčuje notebooky ze svých
zdrojů – tímto krokem dochází k online připojení
všech žáků k distančnímu vzdělávání.

zařízení. Hlavní cíle, které si během tohoto projektu a následných aktivit během školního roku
klademe, jsou v oblastech řešení problémových
situací a předcházení různým rizikovým formám
chování, včetně vztahových a komunikačních
problémů mezi vrstevníky tříd. Letošní ročník
proběhl ve dnech 13. – 15. 9. 2021 v přírodě
okolí Kozlovic.
I přes nepříznivou epidemickou situaci se naši
žáci úspěšně zapojují do vědomostních soutěží
a projektů.
- 6. října 2021 se dvě žákyně devátých tříd
zúčastnily finále projektu “Bádáš, bádám,
bádáme”. Cílem projektu byla podpora realizace badatelsky orientované výuky na základních školách. Badatelskou činnost zaměřily
na řeku Ondřejnici s názvem “Od pramene
kozlovské říčky Ondřejnice až po ČOV”. Za
aktivní účast a zpracování projektu získaly
mnoho krásných cen.
- 21. října se konala na Gymnáziu a SOŠ Cihelní
ve Frýdku-Místku tradiční matematická soutěž Zlatá cihla, které se zúčastnili naši žáci
z 5. až 9. ročníku. Nejlepšího výsledku ve své
kategorii dosáhl žák ze 7. A, který se umístil
na 3. místě. Dalších devět žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Další aktuální informace o dění
ve škole získáte na www.skolakozlovice.cz.

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšit kvalitu výuky a celkovou atmosféru školního
prostředí. Ke splnění tohoto cíle jsme začali pravidelně realizovat projekt, jehož nedílnou součástí je
ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. ročníku.
V letošním školním roce z důvodu nepříznivé
epidemické situace proběhly tzv. ADAPTAČNÍ
DNY – kdy byly veškeré aktivity organizovány
přímo ze školy – bez pobytu v ubytovacím

Jiří Brus, zástupce ředitelky školy

Adaptační dny 6. tř., archiv škola
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Zprávičky ze školičky…
Začátek školního roku je za námi a ani jsme
se nenadáli a budeme se pomalu chystat na
Vánoce. O tom, co jsme všechno v MŠ prožili,
se teď s vámi podělíme. Novinkou letošního
školního roku bylo to, že většina dětí zůstala ve
svých třídách a k nim přibyly děti nové. Přivítali
jsme mezi námi p. uč. Adrianu Harabišovou,
která se vrátila z mateřské dovolené.

Krásné podzimní dny jsme si hodně užili
v přírodě, chodili jsme na delší vycházky např.
k potůčku, do lesa, na louky a navštívili jsme
i stáje s koňmi. Tvořili jsme z přírodnin, které
jsme si během vycházek nasbírali. Od p. Sýkorové jsme dostali obří dýni k výzdobě školy,
kterou jsme si s dětmi vydlabali.
Bylo prima, že nás mohla navštívit naše oblíbená divadélka se svými pohádkami. Přijelo za
námi divadlo Letadlo a Smíšek.

Největší očekávanou akcí koncem září je již
tradiční krmáš. Jako každý rok jsme si s dětmi
v MŠ napekli perníčky a také první jízda na kolotoči patřila našim dětem, letos dokonce zdarma.

Předškoláci opět zahájili plavecký výcvik ve
Frenštátě pod Radhoštěm, a také proběhlo pro
zájemce předvánoční focení.

Bohužel, hned na začátku školního roku
nás postihlo uzavření školní zahrady z důvodu
opadávání omítky na budově MŠ č. 666. Snad
se dočkáme brzké nápravy, neboť zahradu využíváme po celý rok, i v zimě.

Bohužel situace s covidem se stále zhoršuje
a my se obáváme dalších omezení. Snad si
předvánoční přípravy ve třídách dostatečně
užijeme a navštíví nás i slíbený Mikuláš a vánoční
divadélko.
Hana Kusinová

A hurá na kolotoč, archiv školy

Dlabání dýně nás baví

Podzim v lese je prima

U koníků na ranči
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Rada rodičů
I když opět bohužel nastává období, kdy se
začínají rušit společenské a kulturní akce, přece
jen se letos alespoň podařilo zorganizovat Den

obce, na rozdíl od loňského roku. Rada rodičů
měla jako vždy připraven stánek s občerstvením.
Děkujeme všem, kteří jej navštívili, a zakoupením
jídla či pití tak přispěli do pokladny Rady rodičů.
Celkový výdělek bude samozřejmě použit pro naše
školní nebo školkové děti. Rádi bychom jim přispěli mimo jiné na nějakou třídní akci nebo výlet,
kde si budou moci užít společné chvíle. Doufejme,
že to bude možné během letošního školního roku,
který opět začíná být narušován distanční výukou
způsobenou karanténami žáků.
Připravujeme na červen také tradiční Rodinný
den a věříme, že se nám podaří jej zrealizovat.
Ještě jednou děkujeme všem za podporu
a přejeme hlavně zdraví a dobrou náladu v této
nelehké době.

Den obce, foto Markéta Opělová

Markéta Velká

Kulturní a sportovní život obce
Mezinárodní festival Souznění se letos vrátil i do Kozlovic
za Cimbálovou muzikou Kočár s primášem
Štěpánem Blinkou na Hukvaldy. Vynikající
Žalman a spol. nakonec koncertoval ve Studiu
I Českého rozhlasu v Ostravě. Díky vstřícnosti
Moravskoslezského kraje, měst a obcí Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice
a Hukvaldy se i letos festival Souznění vydařil.
Zážitky z něj si můžete dopřát i zpětně, z pohodlí
domova na YouTube kanálech Koncerty Českého
rozhlasu a Festival Souznění.

Letošní ročník Mezinárodního festivalu
Souznění už po třiadvacáté osvěžil adventní čas
hned na několika místech Moravskoslezského
kraje. Pětidenní festivalové dění zahájila 8.
prosince v Ostravě zpěvačka s nezaměnitelným
hlasem Lenka Nová a výborný pianista a skladatel Petr Malásek. V dalších dnech pak festival
nabídl skvělý slovenský soubor pro interpretaci
staré hudby Solamente naturali s uměleckým
vedoucím Milošem Valentem. Sestřih z programu ve frýdeckomísteckém kostele sv. Jana
a Pavla s názvem „Pastorella, vianočná hudba
18. - 19. storočia na Slovensku” si můžete
poslechnout na Štěpána (26. 12. 2021) na stanici
Vltava Českého rozhlasu.

„Věříme, že náš festival potěšil tisíce posluchačů a diváků, kterým zpříjemnil předvánoční
čas. Děkujeme všem partnerům a sponzorům
a ještě jednou tleskáme všem zúčastněným umělcům. Všem lidem dobré vůle přejeme klidné,
především zdraví plné svátky a radostný vstup do
roku 2022,“ vzkázal realizační tým Mezinárodního festivalu Souznění v čele s jeho ředitelem
a dramaturgem Zdeňkem Toflem.

Dále se program festivalu žánrově prolnul
s folklórem a folkem, konkrétně v kozlovickém
kostele sv. Michaela a sv. Barbory vystoupila
Cimbálová muzika Javořina. Valašský vojvoda, soubor Valášek, sbor Formanů ze Slatiňan, Izabela Jati a další umělci se přesunuli

Eva Kijonková
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Skauti
První polovina skautského roku je
již tradičně spojena s mnoha akcemi
a událostmi. Nemohu nezmínit schůzky,
které probíhají každý týden v areálu naší
klubovny a při kterých se děti setkávají
se svými kamarády a formou her jsou
připravování na mnoho nástrah nejen
skautského života. Od září jsme toho
stihli opravdu dost i co se týče oddílových
akcí. Holky začaly skautský rok zářijovou
zahajovací schůzkou s piknikem, na který
navázaly víkendovkou v Měrkovicích
na motivy Herkulových činů ve Starých
řeckých bájích a pověstech, a listopad
pak věnovaly akcím jednotlivých družin.
Kluci začali stejně zhurta jako holky.
V září uspořádali zahajovací výpravu,
při které zažili celý skautský rok, říjen
nechali v režii rádců jednotlivých družin
pro jejich vlastní akce a v listopadu si užili
společnou výpravu na alegorickou Dračí
horu, tedy do Palkovických hůrek.

Holčičí víkendovka, foto Nicola Wirthová

A co máme v plánu dál? Hlavně se stejnou vervou pokračovat v naší činnosti!
Do konce roku ještě určitě stihneme
Vánoční schůzku a po Novém roce nějaké
společné zimní radovánky. Vedoucí se
taky budou muset sejít na velké oddílové
radě, zhodnotit proběhlý skautský půlrok
a naplánovat ten další.
Tímto bych rád poděkoval všem
vedoucím, hlavně rádcům družin, kteří
investují svůj volný čas pro všestranný
rozvoj malých skautů. Rodičům za
podporu i shovívavost, nejen když jejich
dítko přijde domů v zabláceném oblečení.
Děkujeme, bez Vás by to nešlo!
Taky Vám i všem Vašim blízkým za
kozlovický skautský oddíl přeji příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok.
Za skautský oddíl NASHURO
Kozlovice Ondřej Šigut (Bagr)

Klučičí výprava, foto Tereza Pustková
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„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“
(Iz 9, 1)
Stejně jako loni i tento rok nebyl pro mnoho lidí nejlehčí a letošní Vánoce
budou pravděpodobně jiné než jsme zvyklí. Mimo jiné se letos opět nebude
konat tzv. Otvírání Betléma. Pokud to situace dovolí, zajistí skautský oddíl
dopravu betlémského světla do Kozlovic.

V pátek 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, ozvěte se na e-mail
kureckova.marie@email.cz nebo pošlete smsku na tel. číslo
608 475 423.
(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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Příměstský hasičský tábor
Ve dnech od 2. do 6. srpna byl, stejně jako
loni, pro děti z Kozlovic a okolí uspořádán
příměstský hasičský tábor. Cílem bylo nejen
děti zabavit, ale také naučit je hasičským dovednostem. Letos proti sobě bojovaly čtyři týmy
malých hasičů - Kozlovjani, Kuřata, Loupáci
červení a Šéfové. Společně jsme navštívili město
Štramberk, kde jsme prozkoumali jeskyni
Šipku, zdolali Štramberskou trúbu a vyšplhali
na Bílou horu. Věřím, že jsme si všichni užili
týden plný zábavy v kruhu přátel. Celotýdenní

program vyvrcholil pátečním večerem, kdy děti
předvedly svým rodičům a blízkým požární
útoky, které si během týdne natrénovaly. Po
setmění byla pro táborníky připravena stezka
odvahy, kterou všichni (bez újmy na zdraví)
zvládli projít. Celý tábor byl ukončen "přespávačkou" v areálu hasičské zbrojnice. I letos
bych chtěla moc poděkovat všem vedoucím za
jejich práci, obětavost při přípravě programu
a pevné nervy.

Naše taneční rozcvičky

Žáci trénují požární útok

Sabina Toflová

Výlet do Štramberka, foto Hana Chocholatá
34

èíslo 4  prosinec 2021

Hasiči Kozlovice
Po roční pauze, jsme si letos mohli užít
krmáš se vším všudy. Uspořádali jsme sobotní
i nedělní prodej v garáži hasičárny, sobotní
diskotéku i pondělní zábavu s kapelou Smolaři
v Restauraci U Váhy. Děkujeme všem, kteří se
s námi přišli pobavit a v této nelehké době nás
podpořili.
Již tradičně proběhla v říjnu soutěž pro
mladé hasiče z okolních sborů, kterou uspořádali vedoucí naší mládeže. Závodu se zúčastnily
děti z SDH Rychaltice, Palkovice, Myslík,
Hukvaldy a samozřejmě i domácí. Čtyřčlenná
družstva plnila úkoly v areálu hasičské zbrojnice a bývalého zahradnictví. Nechyběla střelba
ze vzduchovky, šplh po laně, překonávání
překážek, určování topografických značek či
prokázání znalosti tísňových čísel. Pro čekající
družstva byl připraven doprovodný program.
Na akci byly využity dotace ze SMOPO.

„Nebuďme k sobě lhostejní. I ty můžeš
někomu zachránit život“. Pod tímto heslem
proběhla v listopadu, v sále obecního úřadu,
akce s názvem Den první pomoci. Té se v dopoledních hodinách nejprve zúčastnili členové
výjezdových jednotek z okrsku č. 13. Odpoledne
byl program pro širokou veřejnost. Pro návštěvníky bylo připraveno několik interaktivních
stanovišť, kde si zájemci mohli vyzkoušet
základní úkony první pomoci (první pomoc
u dětí, polytraumata, diabetes, epilepsie, stav
bezvědomí či KPR). Vše proběhlo pod dozorem
odborníků z praxe a studentů lékařských oborů.
Následovaly dvě přednášky – První pomoc
u dětí od Mudr. Petry Prašivkové a Polytraumata – základní první pomoc, kterou přednesl
Bc. David Krhovjak, DiS.

Branný závod , foto Hana Chocholatá

Den první pomoci, foto Radmila Toflová

Příprava před závodem, foto Hana Chocholatá

Střelba ze vzduchovky, foto Hana Chocholatá

Za SDH Kozlovice Kateřina Toflová, jednatelka
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Klub seniorů
V minulém čísle zpravodaje jsem psal o akcích,
které se nám podařilo uspořádat a o tom, jak se
naše činnost zase rozjíždí a pojede do konce roku.
Bohužel člověk míní … a brzda je tu zase.
Takže z plánovaných akcí se nám podařilo
uspořádat zájezd do polského Zabelkowa, kde
jsme si na tržnici mohli porovnat naše a jejich
„nákupní košíky“, vhodně je doplnit a po dobrém
obědě jsme se spokojeni vrátili domů.
Další akci bylo setkání zasloužilých členů,
které opakovaně proběhlo v klubovně. Pořádáme
je pro členy ve věku nad 80let, kteří už třeba
nemají možnost zúčastnit se jiných akcí, ale rádi
se setkají a pobaví se spolu.

Ostatní plánované akce rušíme, či v případě
výroční schůze, doufám, jenom odkládáme.
Rozhodli jsme se zrušit placení členských
příspěvků, noví členové, které mezi sebou rádi
přivítáme, budou platit jednorázový vstupní
příspěvek 100Kč.
Závěrem bych chtěl všem, nejen tedy kozlovským seniorům, popřát pevné zdraví, příjemné
prožití vánočních svátků, které se kvapem blíží,
a dobrý vstup do nového roku. Zároveň bych
chtěl poděkovat vedení obce za dobrou spolupráci a podporu naší činnosti.
Jaroslav Červenka

Čas radostí i starostí
Připadá mi, že život spolkový
se (aspoň u včelařů) změnil na
spolkové živoření, kdy se dělá
jen nezbytný servis. Jedná se
o zajištění výběru příspěvků,
výplaty dotací a povinného léčení.
Vypadá to, že včelaři se svými
problémy předběhli dobu! Jejich
boj s nemocemi včel a dopad
tohoto boje na život včelařů je
podobný, jako dopad covidu na
společnost lidskou. Už mnoho let
se plošně testují vzorky ze všech
včelstev a při podezření následují
důkladnější testy a přeléčení a při potvrzení
nákazy morem včelího plodu následuje pak
karanténa pro okruh 5 km. Včelstva nesmí
cestovat ven ani dovnitř bez testování a vědomí
veterinární správy a tam, kde je klinický nález
nemoci, tak tam se desinfikuje plamenem –
nekompromisně! Funguje to, ale zajímavé je,
že ačkoli se tento drastický postup praktikuje
už desítky let, konec této praxe je v nedohlednu.
V Kozlovicích to začalo v létě 2014 a mor
se stále vyskytuje a dodnes jsme v pásmu.
A stále se hlídá dodržování nařízení, zejména
onoho pálení. To, že to ani po tolika létech
nevede k normálu – jakoby nevadí. Hledání
jiných (nepálivých) postupů je téměř trestné,

ani se o tom nemluví, nevypisují
se odměny za nalezení rozumnějšího a účinnějšího postupu.
Zapomíná se na to, že cílem by
měl být normální stav – stav před
opatřeními! Není přece normální,
aby nad včelaři trvale visel Damoklův meč likvidace (kdo nezažil,
neuvěří!).
A co to je „normální stav“, na
to se už pomalu také zapomíná,
protože ubývá včelařů, kteří
takovou dobu zažili. Tu dobu, kdy
se ve spolku včelařilo a neřešily
se jen papíry, léčení a peníze. Právě dva takoví
pamětníci a dlouholetí včelaři v minulých týdnech odešli.
Byli to: Josef Juřica a František Boháč – ten
byl navíc i dlouholetý a obětavý místopředseda
a předseda kozlovické organizace, a také to
byl on, kdo v počátcích budování včelařského
areálu přiložil ruku k dílu a zrealizoval několik
dobrých nápadů, které ho budou ještě dlouho
připomínat.
Doba vánoční je čas radosti, ale i čas vzpomínek a přemýšlení.
Přejeme všem veselé Vánoce a normální
nový rok 2022.
Stanislav Ulčák
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Lampionový průvod Měrkovicemi
16. listopadu 2021 se v Měrkovicích uskutečnil dnes již tradiční lampionový průvod.
Připomněli jsme si u kapličky se zvonicí, co se
dělo v r. 1989 a 1939, jak je svoboda pro nás
důležitá. Byly zapáleny svíčky, zazpívala se

národní hymna a poté se průvod odebral do
pohostinství Ve Dvoře. Vzhledem k vládním
opatřením se akce uskutečnila v úzkém kruhu
obyvatel Měrkovic.
Radek Zdražil

Lampionový průvod, foto Ondřej Holub

Vyřezávaný betlém v životní velikosti
– řezbář a kreslíř Radek Zdražil
Stejně jako v loňském roce, tak i v tom
letošním, jsem vyřezal jesličky v životní velikosti, čítající pět figur – Marie, Josef, Ježíšek,
jehňátko a oslík. Tento betlém můžete denně
až do Tří králů vidět na náměstí pod vánočním
stromem ve Frenštátě pod Radhoštěm. V současné době všichni prožíváme adventní čas,
čekáme na příchod Ježíše Krista a těšíme se na

Vánoce. Můžete si tak tento čas čekání zpříjemnit navozením vánoční atmosféry u mnou
vyřezaného Betlému, který pracovníci města
hezky nainstalovali. V příštím roce se můžete
těšit na další přírůstek figur, a to o tři krále a kdo
ví, co třeba ještě dalšího. Krásné Vánoce všem!
Více na drevorezby.radekzdrazil.cz.
Radek Zdražil

Betlém Frenštát p. Rad., foto Radek Zdražil
37

Obecního úøadu v Kozlovicích

Myslivecký spolek
zdravím všechny pravidelné odběratele Kozlovických listů v předvánoční době. Začínáme
si pomalu užívat adventního času, uklidnění
celoročního shonu a měli bychom přidat i trochu optimismu do života. Bohužel se kolem nás
točí nejen Covid, ale znovu se začíná aktivovat
riziko zavlečení afrického moru prasat (AMP)
na území ČR a jejího šíření mezi volně žijící
zvěří. Zvyšuje se riziko nákazy také do chovu
prasat domácích.
V současné době je největší riziko šíření
na severu ČR, a to s ohledem na pozitivní
nálezy učiněné v sousedních státech – v Polsku
14km, v Německu 20km od hranice (Liberecký
a Ústecký kraj). Zároveň se šíří nákaza i na
Slovensku, a tedy potencionální rozšíření i na
východě ČR.

Virus je rezistentní vůči nízkým teplotám
i vysušení (v mraženém mase přežívá i několik let). Případný nález uhynulého divočáka
hlaste prosím myslivcům, obci nebo Krajské
veterinární správě.
Zároveň prosba za myslivce:
Bývá zvykem, že se v Kozlovicích začátkem
prosince koná setkání a společné posezení pod
názvem „Souznění“. Jedním z významů slova
jsou harmonie, souzvuk, jednota. Byli bychom
rádi, kdyby se tyto významy přenesly i do vztahu
ke zvěři a dopřáli jí v této době, i s ohledem na
podmínky, více klidu, odpočinku. Omezte, prosím, pobíhání vašich psů při venčení. Zatímco
vy je po hodinové procházce vytřete dosucha
a uložíte do pelechu u vyhřátého radiátoru,
srnky a zajíci vydýchávají tento zážitek v úkrytu
pod smrčkem, kolem sníh a mráz. I přes léto
jsme nacházeli uhnané kusy u potoků nebo na
kraji lesa. Nyní v zimě je riziko mnohem vyšší.
Zvěř odpočívá a čerpá sílu, aby na jaře vyběhla
svěží a v kondici pro vyvádění mláďat.
Děkujeme za vyslyšení, za spolupráci
v letošním roce. Možná se potkáme s některými
na Mysliveckém plese. Do nového roku přejeme
hodně optimismu, zdraví, pohody a vzájemného pochopení.

Rizika AMP:
Ø Nelegální dovoz produktů z prasat ze zemí
s výskytem AMP.
Ø Šíření infekce při kontaktu s uhynulým
divokým prasetem.
Ø Krmení divokých prasat.
Ø Odhazování potravin v přírodě.
Ø Dovoz trofejí ze zemí s výskytem AMP.

Petr Mičulka, předseda MS Kozlovice

Úspěšný rok SKI klubu Kozlovice
Letošní rok byl pro naše
mladé skokany a skokanky
velice úspěšný. Jako první
závod v letní sezóně skokanský tým vyjel na Slovensko
do Bánské Bystrice, kde jsme
vyskákali přední příčky. Na
1. místě se umístila Lucie
Šulová. V kategorií juniorů se
na 1. místě umístil náš odchovanec Štěpán Kysel, který
aktuálně skáče za Duklu Frenštát p. R. Ve čtvrtek 24. 6. 2021
až neděle 27. 6. 2021 se konalo

Kozlovické předžačky, archiv spolku
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již tradiční Beskydské turné
neboli „Turné 4 můstků“.
Kromě Kozlovic se skákalo
také ve Frenštátě p. Rad.,
Nýdku a Rožnově p. Rad.
Celkově se v tomto turné
nejlépe umístili v kategorii
předžáků na 5. místě Nela
Fizková, kategorie žáci 9-10
let: Šimon Elek 6. místo,
žačky 9-10 let: Lucie Šulová
1. místo, Lucie Kubová
3. místo, Marie Mynářová
4. místo a Sabina Fizková

èíslo 4  prosinec 2021

8. místo. Po letní prázdninové pauze jel tým
na závody do Harrachova, kde jsme se umístili následovně: Lucie Šulová 1. místo, Lucie
Kubová 4. místo, Marie Mynářová 5. místo
a Sabina Fizková 6. místo. Kategorie kluků byl
na 1. místě Šimon Elek. Další zastávka v letním seriálu byla v Oseku u Duchcova, kde si
v kategorii žáků 3. místo vyskákal Šimon Elek,
v kategorii žaček 1. místo Lucie Šulová, 5. místo
Marie Mynářová a 7. místo Sabina Fizková,
v kategorii starších žáků se na 4. místě umístil
Michal Vaněk. Na konci září se tým přesunul
opět na Moravu do Rožnova p. R. a Frenštátu
p. R., kde se naši skokani umístili opět na
předních příčkách. Vrcholem sezóny byl závod
v Desné v Jizerských horách, jednalo se o MČR.
Vicemistryní v kategorii žačky 9-10 let se stala
Lucie Šulová, 3. místo obsadila Lucie Kubová,
4. místo Marie Mynářová a 7. místo Sabina Fizková. Vicemistrem v kategorii žáků 9-10 let se
stal Šimon Elek. Tímto závodem byla ukončena
letní sezóna. Aktuálně se připravujeme na zimní

Mamutí můstek v Harrachově
sezónu a pevně věříme, že se nám tato zimní
sezóna vydaří stejně tak dobře jako ta letní.
Romana Fizková

Tým SKI klub Kozlovice
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FC Kozlovice
Blíží se nám konec roku, koronavirová
křivka opět letí vzhůru, tak by se chtělo říct,
zaplať pánbůh, že podzimní část sezóny
skončila, a hlavně, že proběhla standardním
způsobem, jak jsme byli zvyklí v dobách
předkovidových. Samozřejmě, až na některá
opatření, která ovšem samotné výkony nijak
významně nekomplikovala. Velmi pozitivně
můžeme hodnotit výkony a výsledky mužů,
kteří vydařeným krmášovým utkáním v derby
proti Tiché nastartovali nevídanou vítěznou
šňůru. Sedm výher v řadě tým katapultovalo
na špičku tabulky a přezimují na nečekaném
druhém místě se ztrátou 4 bodů na vedoucí
Jeseník nad Odrou. Celkem muži vyhráli 9 z 13
utkání (získali 28b., skóre 36:24), v jednom
remizovali a 3 prohráli. Střelecky se dařilo Martinu Krpcovi s 11 góly, Zdeněk Matějka vstřelil
8 a Pavel Krpec 7 branek. V půlce podzimu nás
posílil Tomáš Lukosz z Raškovic, který ihned do
týmu zapadl a pomohl k úspěšné sérii výsledků.

Dorost FC zatím v Okresním přeboru okupuje
6. příčku s vyrovnaným skóre 27:27, nejvíce
branek vsítili David Kabát a Martin Krpec, oba
vstřelili po 6 gólech. V Krajské soutěži jsou naši
starší žáci na průběžném druhém místě (27b.,
59:21). Taktéž na druhém místě v tabulce
kanonýrů figuruje Šimon Tončík s 18 brankami,
Přemysl Krpec dal zatím gólů 14. Mladší žáci
prozatím sbírají zkušenosti a přezimují na
12. místě (5b., 21:87), nejlepším střelcem týmu
je s 10 góly David Prašivka.
V kategorii „předpřípravek“, což jsou naše
nejmladší fotbalové naděje ročníků 2015,
2016 a 2017, se trenéři Mirek Bednář, Přemek
Chlebek, Petr Mužík a Honza Harabiš můžou
i nadále těšit velkému zájmu chlapců, a to jak
z Kozlovic, tak z přilehlých vesnic. S mírnou
nadsázkou se dá říct, že se účast, a tím i naše
fotbalová základna, s každým tréninkem zvyšuje. Kromě pravidelných pátečních tréninků
odehráli malí fotbalisté i přátelské utkání ve
Frenštátě pod Radhoštěm a v listopadu zahájili
prvním turnajem svou zimní ligu v brušperské
sportovní hale. Nasazení, které naši špunti
dávají do každého tréninku a zápasu, spolu
s upřímnou radostí na jejich tvářích je pro
trenéry tou největší odměnou.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem,
kteří se v letošním roce jakýmkoliv způsobem
podíleli na činnosti spolku, ať už přímo na hřišti
nebo třeba přiložili ruku k dílu při zvelebování
areálu FC. Jsou to desítky lidí, kteří se okolo

Předpřípravky, foto Miroslav Bednář

Předpřípravky, foto Přemysl Chlebek
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fotbalu pohybují. Členové výboru, pořadatelé,
trenéři, rodiče a další dobrovolníci se starají
o to, aby byl náš spolek plně funkční a s radostí
vychovával mladé sportovce. V příštím roce
klub oslaví již 80 let od svého založení. Jsme

rádi, že můžeme pokračovat ve stopách našich
předchůdců a dál udržovat dlouholetou tradici
fotbalu v Kozlovicích.
Přejeme všem pohodový advent, krásné
Vánoce a úspěšný rok 2022.
Martin Krpec

Kozlovice mají želízko v ohni
Vážení spoluobčané, chtěl bych napsat pár
řádků o sportu, o kterém je málo slyšet. Jmenuje
se horský maraton. Tomuto sportu se věnuje náš
spoluobčan Richard Tabach ml. Je to klučina
klidné povahy s velkou pílí, vzorným přístupem
ke tréninku. A to mu přináší vavříny.
Ríša se ujal velkých závodů, mistrovství ČR
LHUT dlouhý 67km, převýšení 3800m. S časem
7:38:28 se umístil celkově na 22. místě. Další
horská výzva 43km, převýšení 2200m - 3. místo.
Úžasný závod Hostýnské vrchy H8 65km,
převýšení 3000m, celkově 8. místo a 3. místo

v kategorii do 34 let. Na závěr sezony si vychutnal 7 vrcholů Beskyd, tzv. B7 časem 12:50:22.
Vítalo ho zaplněné Frenštátské náměstí, délka
103km, převýšení 5700m - 2. místo v kategorii
do 25 let a celkově místo 6.
V republice to už je co říct, klobouk dolů,
Ryšánku. Za zmínku stojí to, že startuje za BK.
Kozlovice, i když se po něm koukají jiné společnosti. Ale on zůstal věrný rodným Kozlovicím,
což se cení. Ríšo hodně zdraví a jen tak dál!
Vladimír Kuchař

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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