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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i v tomto čísle Zpravodaje Vám chci podat
informace, přednést své prosby nebo se podělit
o radosti, či drobné problémy.
V posledním čísle loňského Zpravodaje jsem
napsal: „Příští rok nás čeká to, k čemu vzhlížím s radostí, ale i s velkou dávkou respektu.
Zastupitelstvo rozhodlo o realizaci projektu
(výstavbě) Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice

– přístavbě školy. Je to složitá stavba, která bude
realizována za plného provozu školy, a aby to nebylo
tak jednoduché, je v centru obce u hlavní silnice.“
Dnes mohu s potěšením konstatovat, že
stavba probíhá bez problémů dle schváleného
harmonogramu. Podařilo se získat dotaci ve
výši 14.052.000 Kč a děláme vše pro to, abychom
4. září 2017 (první školní den) slavnostně novou
přístavbu školy a školky otevřeli.
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – březen 2017.
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Dívat se zpět nemá asi velkou cenu. Snad
jen pro připomenutí – mimo přístavby školy
a běžných obslužných prací jsme zrekonstruovali prostory bývalé školy v Měrkovicích,
provedli jsme obnovu vodovodu (kompletní
výměnu potrubí) v celkové délce cca 500 m,
opravili jsme plot v MŠ, dov ybavilo se
dětské hřiště, je provedena výměna oken na
zdravotním středisku, byla provedena oprava
1/3 střechy (poslední část) na naší Základně
a nyní dokončujeme práce na opravě chodníku
a prostranství před smuteční obřadní síni vč.
úpravy průčelí vlastní budovy.
Jen pro zajímavost – provedli jsme 39 svatebních obřadů (převážně v areálu Na Mlýně).
Pokud se podíváme na rok nadcházející,
tak předpokládáme, že dokončíme přístavbu
školy, že postavíme chodníky na horním konci,
že provedeme další úsek obnovy vodovodu, že
zrealizujeme výtah (bezbariérový přístup) na
OÚ (horní patro) a možná zahájíme práce na
rekonstrukci prostorů v přízemí OÚ. Pro příští
rok nezvyšujeme cenu vodného, poplatku za
odpady ani žádného jiného poplatku a i nadále
bude fungovat bezplatná MHD a internetová
síť.
Jak jsem výše v textu uvedl, dokončili
jsme rekonstr ukci budov y bý valé školy
v Měrkovicích. Domnívám se, že vznikly velice
příjemné prostory pro uspořádání malé rodinné
oslavy, školení nebo podobné akce.
Z místnosti bý valé třídy je místnost
společenská – vybavená T V, kuchyňskou
linkou (varná deska, trouba), lednicí, nádobím
a potřebným nábytkem pro 35 osob. Vytápění
je prostřednictvím teplovzdušného krbu.
Součástí objektu je sociální zařízení a dvě velké
šatny se sprchami. Naproti budovy je hřiště.
Rovněž je zde možné zaparkovat.
Správcem areálu je paní St anislava
Hlisnikovská – tel.: 603 208 350, se kterou
vyřídíte vše potřebné. Pronajímatel (vlastník)
– Obec Kozlovice – tel.: 602 264 153. Cena
jednorázového pronájmu 1.500 Kč. Foto uvnitř
Zpravodaje.

Občas Vás navštíví nebo kontaktují různí
„podomní“ prodejci a v mnoha případech se
odkazují na Obecní úřad, či přímo na starostu,
že o jejich činnosti víme, a v horším případě, že
jejich služby doporučujeme. Věřte, že nikdy, ale
opravdu nikdy jsme žádné doporučení nedali
a ani nedáme. Pozor na to, co podepisujete
nebo kupujete.
Už před asi 10 léty jsme Vám nabízeli službu
adresných elektronických informací z obce.
Tenkrát to bylo prostřednictvím e-mailu,
protože SMS zprávy byly velice drahé a rovněž
mobilů nebylo zdaleka tolik jako nyní. Bohužel
se zaregistrovalo velice málo lidí a služba
skončila.
Situace se podstatně změnila a mobil má
nyní skoro každý. Proto pro Vás připravujeme
službu pod názvem Info kanál. Bude se jednat
o SMS zprávy zasílané na Váš mobilní telefon.
Služba bude pro Vás zcela bezplatná, kromě
první SMS zprávy, kterou se do systému
zaregistrujete. Sami si budete moci určit, zda
budete dostávat od nás všechny zprávy nebo jen
některé. Předpokládáme zprávy typu porucha
dodávky vody, porucha internetu, informace
o konání kulturních akcích v obci, o stánkovém
prodeji atp. Se zavedením služby počítáme
začátkem příštího roku. Budeme Vás informovat a věřím, že se zaregistruje každá rodina. Pak
už snad nikomu nic neunikne.
Nevím, jestli to má cenu, ale znovu (jako
každoročně) požádám řidiče, aby parkovali
tak, jak říká zákon o provozu na pozemních
komunikacích. Jinými slovy tak, aby nám
nebránili v zimní údržbě a aby byl dostatek
místa pro průjezd aut složek IZS (hasiči,
záchranka), popelářů a samozřejmě všech
ostatních. Děkuji.
Rozsvítili jsme vánoční strom, mnoho z Vás
navštívilo vánoční jarmark, festival Souznění
a to je neklamné znamení toho, že Vánoce
a konec roku jsou TU. I já se tedy připojuji
k těm desítkám lidí, kteří Vám budou přát jen
to nejlepší. Hezké Vánoce a dobrý rok 2017.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci říjnu až prosinci oslavili:
paní Ludmila Pustková 80 let
pan Václav Juchelka
80 let
paní Růžena Zemanová 80 let
paní Jiřina Hořavová 80 let
pan Stanislav Urbiš
81 let
paní Anežka Červenková81 let
pan Jan Krpec
81 let
pan Vladimír Šrámek 81 let
pan Jan Červenka
81 let
pan Jan Pustka
82 let
paní Anna Tomková
82 let

pan Alois Kocián
82 let
pan Antonín Jurek
83 let
pan Břetislav Tomek
84 let
paní Božena Cibulcová 84 let
paní Marie Toflová
84 let
paní Jiřina Tobolová
85 let
paní Marie Zátopková 85 let
paní Marie Krpcová
86 let
paní Štěpánka Jarotková86 let
paní Marie Stanková 88 let
pan Miroslav Tkáč
88 let

pan Josef Červenka
paní Ludmila Vyvialová
paní Štěpánka Krpcová
paní Marie Koníčková

89 let
90 let
93 let
95 let

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

Od září do listopadu zemřeli:

ve věku 70 let pan František Knoll
ve věku 73 let pan Miloslav Brož
ve věku 75 let pan Zdeněk Kladiva
ve věku 90 let paní Božena Smržová

ve věku 67 let paní Marta Cvičková
ve věku 65 let pan Josef Němec
ve věku 79 let pan Karel Havel
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od září do listopadu se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Stela Bednářová
Barbora Klímková
Zoe Smržová
Emma Vovsová
Adam Pustka
Vanesa Kupcová
Filip Elek

Eliška Kusá
Eliška Chýlková
Julie Sýkorová
Antonie Martyčáková
Šarlota Šlachtová
Adéla Tabachová

Rodičům přejeme při
jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně
štěstí do života.

Vítání občánků
Letos jsme už podruhé přivítali v sále
obecního úřadu naše nejmenší občánky.
V pátek 11. listopadu bylo slavnostně
přijato do svazku obce 20 dětí, a to 5 kluků
a 15 děvčátek. Přítomným rodičům pogratuloval starosta obce ing. Miroslav Tofel
a ředitelka školy Mgr. Hana Ulčáková. Po
podpisu do pamětní knihy si rodiče převzali
peněžitý dar 3 000 Kč, pohádkovou knihu

a maminky kytičku. Také si odnesli balíček
věnovaný Lékárnou Kozlovice. V slavnostním programu vystoupily děti z přípravky
DFS Valášek za doprovodu malé cimbálové
muziky.
Kozlovice se stále rozrůstají, od ledna do
listopadu se narodilo 37 dětí.
OÚ - Pustková
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Opisování stavu vodoměrů
V průběhu druhé poloviny prosince 2016
navštíví Vaše domácnosti a ostatní odběratele zaměstnanci obce za účelem opsání stavu
vodoměru pro výpočet vodného za r. 2016
popř. stočného za 2. pololetí 2016.
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 spotřebavody 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.

Současně s touto informací upozorňujeme, že někteří odběratelé dosud neuhradili
vodné za r. 2015 splatné do 31. 5. 2016!
Věříme, že toto upozornění bude impulsem k urychlené platbě a tím se předejde
nepříjemnostem spojeným s případným přerušením dodávky vody neplatičům.
Ceny vodného a stočného
vodné 25,00 Kč/m3
stočné 37,32 Kč/m3
Uvedené ceny se týkají vody odebrané
nebo odvedené kanalizací od 1. 1. 2017.
OÚ - Kahánek

Majitelům volně pobíhajících psů a jiných zvířat
V § 11 odst. 2 zákona č. 246/1992 na
ochranu zvířat proti týrání se mimo jiné říká:
„Chovatel je povinen učinit opatření nezbytná
pro zabránění úniku hospodářských zvířat…“ a v § 13 odst. 1 téhož zákona se říká:
„Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky… a učinit
opatření proti úniku zvířat.“ Každý únik zvířete v zájmovém chovu nebo hospodářského
zvířete je přestupek chovatele (§ 27), za který
je možno uložit pokutu do výše 50.000 Kč.
P r ot o ž ádáme majit ele vol ně p obí hajících psů, by ť jsou mírumilovní, aby
dodržovali zákon, nevystavovali své sousedy

Pes – zdroj Google

strachu z napadení a svá zvířata si dobře zabezpečili. Ne vždy končí takový únik bez způsobené
škody.
OÚ - Boráková

Novela stavebního zákona schválena vládou
a méně stresující. Zejména malým stavebníkům ubude papírování i čekání na úřadech.
Cílem je pomoci především malým stavebníkům. Například větší bazény nebo skleníky
bude možné dělat ne na stavební povolení, ale
jen na základě jejich umístění, což je jednodušší. Například na stavbu rodinného domu
bude místo stavebního povolení nově stačit

Novela stavebního zákona, která již prošla prvním čtením v poslanecké sněmovně,
pomůže jak drobným stavebníkům, tak velkým
investorům. Uleví se i přetíženým stavebním
úřadům. Kdo si chce dnes postavit rodinný
dům, chatu, bazén nebo obyčejný plot, musí
projít úmorným a zdlouhavým vyřizováním.
Stavební řízení bude pro lidi snazší, rychlejší
4
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vydat pouze územní souhlas. Nově je navrhováno, že pokud plot nebude vyšší než dva
metry, nebude zapotřebí jeho projednání se
stavebním úřadem.
Bude existovat i možnost vynechat u stavby
na ohlášku stavební úřad a najmout si autorizovaného inspektora. Za jeho služby se sice
platí, stavba se tím ale urychlí.
Novela také zjednoduší povolovací řízení
tak, že bude možné sloučit nyní oddělené
uzemní řízení, stavební řízení i posuzování
vlivu na životní prostředí (EIA).
Platnost a účinnost závisí na rychlosti legislativního procesu.

jednodušší ohlášení stavby. To se dnes smí
používat jen pro menší domky zabírající maximálně 150 m2.
Novela stavebního zákona slibuje především kratší čekání na úřadech pro drobné
stavebníky – ohláška i stavební povolení sice
vyžadují téměř stejné množství dokumentů,
u ohlášky ale úřady rozhodují rychleji.
Zatímco na povolení se často čeká i několik
měsíců, jednodušší ohlášení musí být hotové
do 30 dnů. Navíc se za něj platí nižší poplatky
a nikdo ho nemůže napadnout odvoláním.
Zcela by pak měla odpadnout povinnost
hlásit úřadům stavbu plotu do výšky 2 m. Nyní
majitelé potřebují buď územní rozhodnutí,
nebo souhlas sousedů, aby stavební úřad mohl

OÚ - Tobolová

Služby občanům v roce 2017
24.5., 7.6., 21.6., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9.,
27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12. a 20.12.

Bezplatné právní služby
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic
(formou ústních konzultací) v roce 2017 budou
poskytovány v zasedací místnosti obecního
úřadu každý sudý týden v úterý v době od 15.30
do 17.30 hodin v tyto dny: 10.1., 24.1., 7.2.,
21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5.,
13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9.,
3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. a 12.12.

Česká pojišťovna
Obchodní zastoupení České pojišťovny
na Obecním úřadě v Kozlovicích v zasedací
místnosti bude každé pondělí v době od 14 do
17 hod.
Čištění komínů v obci
Termíny: 30. ledna, 14. - 30. čer vna,
20. října
Kontakt: Robert Welszar, tel. 721 168 804,
Josef Papřok, tel. 728 073 808

Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů bude
poskytovat v roce 2017 Ing. Tomáš Svoboda,
tel. č. 603 867 494, každý lichý týden ve středu
v době od 14.00 do 14.45 hodin, dne: 4.1., 18.1.,
1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5.,

OÚ - Kahánek

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
Výměnu poškozeného vodoměru
platí zákazníci, kteří za něj nesou
odpovědnost.

mohou mít kromě našeho pohodlí negativní
dopad také na naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do
značné míry závisí na tom, kde je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný
ve venkovním prostoru v šachtě, je potřeba
zkontrolovat její pečlivé uzavření tak, aby
nedocházelo ke zbytečnému prochlazování
vnitřního prostoru šachty. Pokud se potrubí

Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se
zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem
domovní vodoměr. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které
5
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že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho
vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je
zjistitelné po jeho demontáži.
Všechny vyjmenované případy poškození
vodoměru mají negativní finanční dopad
na zákazníka, od něhož budeme vyžadovat
náhradu škody.
Před zamrznutím je třeba chránit také
vodovodní přípojku. Základním faktorem je
to, aby byla dodržena takzvaná nezamrzná
hloubka, kde se doporučuje jako minimální
kr ytí potrubí jeden metr, ve zpevněných
plochách až do 150 centimetrů. Kritickým
místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (např.
přechody vodních toků), souběhy s potrubím
dešťových kanalizací apod.

a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou
zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou
izolací. Je možné použít například polystyren
nebo minerální izolační vatu – nikoliv však
skelnou.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení vnitřní
inst alace a vodoměr u účink ům mr a z u
například vnější tepelnou izolací. Je potřeba
zkontrolovat, zda nemůže mrazivý vzduch
pronikat k vodoměru například otevřeným,
případně rozbitým sklepním oknem. Teplota
v daném prostoru by se měla dlouhodobě
pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním
materiálem. „K poškození vodoměru může
dojít také v případě, když se někdo snaží
zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru
rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm.
Tento extrémní zásah většinou vede k tomu,

Zdroj: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Odměny vedoucím dětských kolektivů
práci odměňuje formou finančního daru v hodnotě 2.000 Kč. Slavnostní setkání se starostou
proběhlo dne 1. 12. 2016. Odměněno bylo
35 vedoucích.
Věříme, že si této práce váží především
rodiče dětí a že vedoucí rovněž alespoň
pochválí a poděkují jim.

Obec Kozlovice je známá svojí bohatou
spolkovou činností. Registrujeme 21 spolků,
které pravidelně vyvíjejí činnost a tím obec žije
po sportovní, kulturní i společenské stránce.
Několik spolků je čistě mládežnických (dětských) a některé spolky se o svůj „dorost“
starají.
Stalo se již „tradicí“, že obec alespoň symbolicky vedoucí dětských kolektivů za jejich

Starosta obce

Odměny vedoucím, archiv obec
6

číslo 4  prosinec 2016

STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI – ZÁŘÍ AŽ LISTOPAD
Radar u fary
Radar u Vinotéky
směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Září 2016
celkem projelo 54 619 vozidel nad 30 km/h

Září 2016
celkem projelo 43 235 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30-50
50
50-60
60-70
70 <
Průměrně projelo
mezi 7.- 8.hod.
Průměrně projelo
mezi 14.-15. hod.
50 km/h překročilo

Km/h
30-50
50
50-60
60-70
70 <
Průměrně projelo
mezi 7.- 8 hod.
Průměrně projelo
mezi 14.-15. hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
34 114
2 629
15 562
2 078
236
110
131
30 %

Počet průjezdů
20 081
2 298
15 402
4 539
915
113
140
48 %

Maximální rychlost 28. 9. 16:20 102 km/h

Maximální rychlost 25. 9. 9:00 106 km/h

Říjen 2016
celkem projelo 52 843 vozidel nad 30 km/h

Říjen 2016
celkem projelo 51 373 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30-50
50
50-60
60-70
70 <
Průměrně projelo
mezi 7.- 8.hod.
Průměrně projelo
mezi 14.-15. hod.
50 km/h překročilo

Km/h
30-50
50
50-60
60-70
70 <
Průměrně projelo
mezi 7.-8.hod.
Průměrně projelo
mezi 14.-15. hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
33 533
2 815
13 803
2 412
250
93
145
31 %

Počet průjezdů
24 117
2 742
20 771
5 347
1 138
108
127
48 %

Maximální rychlost 27. 10. 00:30 100 km/h

Maximální rychlost 31. 10. 22:20 111 km/h

Listopad 2016
celkem projelo 49 749 vozidel nad 30 km/h

Listopad 2016
celkem projelo 46 823 vozidel nad 30 km/h

Km/h
30-50
50
50-60
60-70
70 <
Průměrně projelo
mezi 7.- 8. hod.
Průměrně projelo
mezi 14.-15. hod.
50 km/h překročilo

Km/h
30-50
50
50-60
60-70
70 <
Průměrně projelo
mezi 7.-8 hod.
Průměrně projelo
mezi 14.-15 hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
29 817
2 937
14 773
2 010
212
76
94
31 %

Maximální rychlost 2. 11. 5:17 104 km/h

Počet průjezdů
21 935
2 914
16 018
4 947
1 009
106
98
48 %

Maximální rychlost 19. 11. 00:07 108 km/h
OÚ - Vašenda
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OZNÁMENÍ
Sdělujeme občanům, že posledním dnem pro příjem a výdej z pokladny
je středa 28. 12. 2016. Po tomto dni již platby nebudou možné.
V pátek 23. 12. 2016 a v úterý 27. 12. 2016 bude Obecní úřad Kozlovice uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

OÚ - Boráková

Informace z knihovny
Tipy posílejte do 31.1.2017 na email:
knihovna@kozlovice.cz nebo odevzdávejte
přímo v knihovně, kde bude připravena krabice na vaše tipy.
Pokud máte i jiný tip na besedu, o kterou
byste měli zájem, budu ráda za veškeré návrhy.
V době vánočních svátků bude knihovna
uzavřena od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2017. Prvním
výpůjčním dnem v nastávajícím roce je úterý
3.1. 2017.

Je čas adventu a s ním i předvánočního
shonu, a proto Vás všechny zvu na krátké zastavení v knihovně. Vždyť příjemnou vánoční
atmosféru a pohodu lze prožít i s knihou.
V měsíci říjnu proběhly v knihovně dvě
akce. Nejprve to byla zdravotní přednáška na
téma bylinky a mastičky na potlačení bolesti
pohybového aparátu. Přednášel lázeňský
lektor Ing. Karel Štenbauer. Přednáška byla
zajímavá a poučná, přednášející odpověděl na
všechny dotazy.
10. října nás navštívil poutník Patrik
Kotrba, který nám přijel povykládat o své
dvouleté pěší cestě do španělského města
Santiaga de Compostela. Svou besedu zpestřil zpěvem a hrou na kytaru. Také proběhly
besedy s mateřskou školkou na téma „knihovnické pohádky“.
V novém roce se můžete těšit opět na besedu
cestovatele p. Jiřího Máry, která proběhne
27. 2. 2017. Téma besedy zatím není známo.
Je těžké vybrat, o jakou zemi byste měli zájem.
Proto vyhlašuji anketu - Beseda na přání.

Přeji příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Markéta Navrátilová, knihovnice

Témata na výběr:
Španělsko a Portugalsko
Rakousko a Francie
Západ USA a Havajské ostrovy
Austrálie a Tasmánie
JAR, Namibie, Botswana a Zimbabwe
Island a Grónsko
8
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KALENDÁŘ AKCÍ
Rok 2016
21. 12. 2016
22. 12. 2016
26. 12. 2016
26. 12. 2016

Kulečníkový turnaj žen
Kulečníkový turnaj o vánočního kapra
Štěpánský badmintonový turnaj
Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu

Rok 2017
13. 01. 2017
14. 01. 2017
15. 01. 2017
20. 01. 2017
21. 01. 2017
28. 01. 2017
03. 02. 2017
04. 02. 2017
10. 02. 2017
17. 02. 2017
25. 02. 2017
07. 04. 2017

Hasičský ples - Měrkovice
Myslivecký ples
Dětský karneval
Pyžamový ples
Valašský bál
Farní ples
Maškarní ples
Hasičský ples
Ples PaSP
Předposlední ples
Fitness ples - HARDCORE GYM
Divadlo

Odpady - informace
Soutěž „O keramickou popelnici“ aneb jak třídíme odpady
8. listopadu v Červeném zámku v Hradci nad
Moravicí, aby slavnostně převzali ceny v rámci
již 12. ročníku celokrajské soutěže O keramickou popelnici.
V kategorii obcí od 2,5 tisíc do 15 tisíc obyvatel jsme se letos umístili na 4. místě (vloni
jsme byli druzí).

Jedná se o soutěž v množství vytříděného
papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na
jednoho obyvatele obce.
Do soutěže, kterou každoročně pořádá
Moravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno
všech 300 obcí a měst Moravskoslezského
kraje. Zástupci těch nejlépe třídících se setkali

Starosta obce

„Keramická popelnice“, archiv obec
9
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Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by v roce 2016 měl
každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba
7 kg starého elektra, což bylo ještě před pár
lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale
opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku evropské
směrnice bylo určeno, že se musí v každé
členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele.
Na každého obyvatele České republiky včetně
dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost
již zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót,
který tuto kvótu významně navýšil. Doposud
jsme však bez problémů požadavek evropské
směrnice plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových
parametrů zajistit sběr a recyklaci takového

množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá
40 procentům hmotnosti prodaných nových
spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně
se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat
k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015,
které jsou k dispozici, naznačují, že by se to
mohlo podařit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN
prošlo od ledna do října na 30 000 tun starých
spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru
v roce 2014. Věříme, že především díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný
osud naší planety, i novou vyšší kvótu letos
opět s rezervou naplníme.
Zdroj: Elektrowin
OÚ - Boráková
10
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Historie 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.

12
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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
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor nezasedal, k tomuto bodu
nebylo přijato usnesení.

Zápis č. 3-2016 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 15. 9. 2016
v 17.00 hodin v budově OÚ
Přítomno:
14 členů zastupitelstva
Omluveno:
1 člen – Ludvík Konečný
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané
obce.

2.2 Finanční výbor
Finanční výbor se sešel dne 5. 9. 2016. Na
programu byly byty pro seniory. Předseda FV se
díky v minulosti projednávanému projektu denního stacionáře pro seniory seznámil s dotačními programy pro výstavbu bytů pro seniory.
V současnosti je možné pro účely Kozlovice
využít dva dotační tituly, a to Komunitní dům
seniorů (KoDuS) a Pečovatelský byt (PČB).
Komise doporučila využít dotační titul Pečovatelský byt. Tento titul má volnější podmínky
pro realizaci a udržitelnost projektu, titul trvá
už asi 15 let a je v něm postaveno několik set
objektů. Dotační titul Komunitní dům seniorů
je cca 2 roky starý titul, ve kterém se realizují,
nebo byly zatím realizovány pouze asi 2 objekty.
Zároveň komise sdělila pochybnost nad tím,
že by tento dotační titul byl do budoucna životaschopný = nedoporučují nám investovat do
přípravy projektu finanční prostředky, protože
bychom pak nemuseli dostat dotaci.
Pan Eliáš: Generace stárne a přibývá rozvedených párů. Ženy s nízkými důchody si
nebudou moci dovolit bydlení. Měli bychom začít
uvažovat do budoucna.
Pan starosta: Nemáme žádný signál, že by
obec toto zařízení nutně potřebovala. Nevíme,
zda jsou v obci takto potřební lidé, nikdo
nevznesl požadavek, chybí nám zpětná vazba.
Bude třeba udělat průzkum, nejspíš formou
besedy. Starosta požádal zastupitele, aby tuto
problematiku sledovali a ev. zjišťovali, kdo v obci
sociální pomoc potřebuje.

1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Výměna oken na budově zdravotního střediska je hotová.
- Vnitřní úpravy školy v Měrkovicích jsou
hotové. Do konce tohoto měsíce bude dodáno
kompletní vnitřní vybavení (stoly, židle,
TV …).
- Z důvodu napadení (nejenom) obecních lesů
kůrovcem dochází k nařízené masívní těžbě.
- Zahájili jsme práce na opravě smuteční
obřadní síně a prostranství před ní a chodníku. Částečně bude doplněno i osvětlení
hřbitova.
- Během prázdnin se konalo několik kulturních
akcí venku (zábavy, koncerty), vč. letního
kina. Nezaznamenali jsme žádné připomínky
od občanů k rušení nočního klidu.
- Sledujeme provoz na dětském hřišti a dopravním hřišti. V době „vhodného počasí“ bývá
návštěvnost v rozmezí 10 až 20 dětí denně
(+ doprovod).
- Úspěšně proběhla obecní slavnost Kozlovice
2016 – účast více jak 1.500 lidí, převážně
občanů Kozlovic.
39/2016 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0
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40/2016 – Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy finančního výboru na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0

5. Darování pozemku a sochy kříže (horní
konec)
Již před časem zastupitelstvo rozhodlo
o postupných opravách a restaurování sakrálních památek – křížů, kapliček a božích muk
v obci. Aby obec opravu mohla provést, musí
být vlastníkem těchto artefaktů a musí k nim
mít přístup.
Jednou z takových památek je i „socha kříže“
na horním konci (U Kříže). Je znám majitel
pozemku i majitelé sochy kříže. Vlastníci nám
část pozemku a sochu kříže nabídli darem.
Jedná se o nově odměřený pozemek parc.
č. 2414/3 k. ú. Kozlovice o výměře 5 m2.
43/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
daru pozemku parc. č. 2414/3 k. ú. Kozlovice, zahrada o výměře 5 m2 od pana A. M.,
r. č., bytem 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
Hlasování: 14 : 0 : 0

3. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice –
postup prací
Práce probíhají bez větších problémů. Stavba
je dle schváleného harmonogramu v předstihu.
Budova má střechu, uvnitř se dokončuje zdění
příček a provádějí se rozvody sítí (voda, topení,
elektro a slaboproud). V dohledné době bude provedena montáž oken a dveří a začnou se provádět
vnitřní hrubé omítky. Vše se dělá proto, aby do
zimy bylo zprovozněno vytápění a práce mohly
probíhat i v době mrazů.
Rovněž je hotová výtahová šachta, která se
nachází ve stávající budově, a probíhá montáž
výtahu. Poslední práce, které mají návaznost
na stávající budovu, budou provedeny tak, aby
nikterak neomezily výuku.
Dne 17. 8. 2016 jsme obdrželi dlouho očekávané Rozhodnutí o přidělení dotace z Min. financí
ČR ve výši 14.052.000 Kč. Poslední možnost
čerpání těchto peněz je 6. prosinec 2016, což je
docela problém. Je totiž nutné zároveň zachovat
poměr dotačních peněz a vlastních zdrojů. Abychom to splnili je potřeba prostavět do konce
listopadu 21 mil. Kč (14 mil. dotace + 7 mil.
vlastní zdroje).
41/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
dotace z MF na akci Navýšení kapacity ZŠ
a MŠ Kozlovice ve výši 14.052.000 Kč a bere na
vědomí informace o postupu výstavby.
Hlasování: 14 : 0 : 0

44/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
daru kamenného kříže na parc. č. 2414/3 k. ú.
Kozlovice od paní E. P., nar., bytem 739 47
Kozlovice a pana P. K., nar., bytem 739 47
Kozlovice a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.
Hlasování: 14 : 0 : 0
6. Zpráva o uplatňování Územního plánu
Kozlovice
Na základě § 55 Stavebního zákona má
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, povinnost předložit zastupitelstvu
obce nejpozději do 4 let po vydání územního
plánu a poté pravidelně nejméně jednou za
4 roky zprávu o uplatňování územního plánu
v uplynulém období (dále jen „ zprávu“).
Pořizovatel nám nyní tuto zprávu předložil.
Zpráva byla projednána s dotčenými orgány,
sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností. Spolu se zprávou bylo zasláno na vědomí
i v yhodnocení projednání návrhu zprávy
o uplatňování Územního plánu Kozlovice.

4. Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočet je potřeba upravit především
z důvodu přijetí dotace na výše uvedenou akci
(příjmy), doplnit o nové položky a provést další
drobné úpravy dle předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 4 – viz podklady pro toto jednání.
42/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého návrhu (viz
příloha zápisu) v celkové výši 15.189.200 Kč.
Hlasování: 14 : 0 : 0
14
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kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou, dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
může obec takovou vyhlášku vydat.
V této vyhlášce by musely být uvedeny konkrétní termíny a akce, což je prakticky nemožné.
Dle sdělení Ministerstva vnitra - pokud jde
o konání společenských či rodinných akcí, tak
žádný právní předpis neomezuje jejich konání
a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či
povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné
správy. Tyto akce se tak mohou na území obce či
města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky,
že nenarušují noční klid. V případě konání
jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž nezbytné
respektovat ochranu nočního klidu stanovenou
zákonem o přestupcích.
Pan starosta: Nezaznamenal jsem v posledních letech žádnou stížnost na rušení nočního
klidu při kulturních nebo společenských akcích
v obci. Spíš si lidé stěžují na hlučné chování lidí,
odcházejících v nočních (ranních) hodinách
z restaurací.
46/2016 - Zastupitelstvo obce prozatím
obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu
nevydá.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Návrh zprávy byl zveřejněn veřejnou vyhláškou na elektronické úřední desce a v tištěné
podobě k veřejnému nahlédnutí na OÚ v Kozlovicích v době od 19. 4. 2016 do 23. 5. 2016.
Pan starosta: Všechny podané návrhy na
pořízení územního plánu, případně jeho změny
od občanů jsme postoupili Magistrátu města
Frýdku-Místku, který je nyní postupně jednotlivě vyhodnotí. Dle zprávy z uplynulého období
máme nyní v obci dostatek stavebních míst.
O slovo se přihlásil jeden z přítomných občanů
(pan N.). Požádal zastupitele, aby odsouhlasili
odstranění staveb plotu a přístřešku pro automobily naproti jeho domu. Zpochybnil zaměření hranic mezi místní komunikací „drážky“ a pozemků,
na kterých uvedené stavby stojí.
Zastupitelstvo žádné odstranění odsouhlasit
nemůže.
Pan starosta: Stavbu přístřešku pro auta
s majiteli řešíme. Ohledně plotu jsme jednali se
stavebním úřadem ve Frýdku-Místku, kde nám
potvrdili, že je stavebně v pořádku. V souladu
s vydaným stavebním povolením. Přesnost hranice určí očekávaná digitalizace katastru. Doufejme, že bude brzy hotová, pak můžeme situaci
řešit dál. V minulosti (r. 2002) došlo zřejmě
k chybě. Hranice by se zřejmě měla vrátit zpět,
tak jak byla v minulosti. Pokud dojde k posunutí
hranic, není zcela jasné, co se bude dít s již existujícími stavbami. Možná vznikne duplicitní
vlastnictví obou sousedů k pozemku. Z tohoto
důvodu jsme pozastavili i práce na projektové
dokumentaci na úpravu místní komunikace ve
zmiňovaném úseku. Možná jí nakonec nebude
potřeba.

8. Chodníky na horním konci
Se schválením dotace ve výši 14 mil. Kč na
přístavbu školy se podstatně změnily finanční
možnosti obce. Občany (nejenom) horního
konce je potřeba jasně informovat o zahájení
výstavby plánovaných chodníků. V současné
době neexistuje a zřejmě existovat ani nebude
žádný vhodný dotační titul (ať už se jedná
o IROP nebo SFDI). Podmínkám těchto fondů
naše stavba zcela nevyhovuje, a pokud bychom
ji začali upravovat dle podmínek, stavba by se
prodražila a především zkomplikovala natolik,
že by z toho zřejmě žádný finanční užitek nebyl.
To ovšem neznamená, že se nebudou možnosti
nadále prověřovat.
Pan starosta: S budováním chodníků
bychom rádi začali na jaře 2017, hned když

45/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu
o uplatňování Územního plánu Kozlovice
a bere na vědomí vyhodnocení projednání
návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu
Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0
7. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Na základě zákonného zmocnění k vydání
obecně závazné vyhlášky obce o nočním klidu,
15
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opravy budovy hasičárny. Měrkovice se rozšiřují, přibývají obyvatelé. Výhledově o opravě
budovy uvažujeme. Práce by se prováděly
postupně, dle potřeby a finančních možností.
Občan: Kde mají kynologové určené místo
pro výcvik psů? Před čtrnácti dny v neděli
odpoledne cvičili na poli za mým domem lidé
psy. Po chvíli bylo slyšet střelbu. Když jsem je
napomenul, aby přestali střílet, tvrdili mi, že
jim to povolil lesní hospodář.
Pan Cviček: Na základě postupných dotazů
na druh použité zbraně, na rasu a počet psů
zcela jistě uvádím, že se nejednalo o kynology,
ale o myslivce, kteří při výcviku lovecky upotřebitelných psů běžně používají střelbu pro návyk
psů na ránu. O výcviku jsem věděl, je v souladu
se zákonem č. 449/2001 Sb. Nejsem povinen
stanovit přesný čas a průběh. Podrobnosti
prověřím, pokud myslivci pochybili a zasáhli
do „nedělního“ klidu, omlouvám se.
Pan starosta: V neděli by občané měli
dodržovat klid, neměla by se sekat tráva ani
nic podobného, způsobujícího hluk. Sousedé
by si případné problémy v tomto ohledu měli
nejdřív pokud možno ujasnit mezi sebou, než
zavolají policii. Celé by to mělo být postavené
na slušnosti a ohleduplnosti.

to počasí dovolí. Etapu na Tichou plánujeme
nechat stavět dodavatelskou firmou. Etapu na
horní konec obce budeme stavět svépomocí.
Pokud se naskytne možnost dotace, určitě o ni
zažádáme.
47/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
výstavbu chodníků na horním konci z vlastních zdrojů. Výstavba bude zahájena v jarních
měsících 2017.
Hlasování: 14 : 0 : 0
9. Různé
9.1. Obecní byty – dům č. p. 350
Zastupitelé obdrželi v podkladech dopis
o pomoc s vyřešením problémů – mezilidských vztahů v domě č. p. 350 (obecní byty).
Část nájemníků si stěžuje na chování dalších
obyvatel domu.
Jedná se o občanskoprávní spory, které
nejsou k řešení v kompetenci zastupitelstva.
V domě je schválený domovní řád a byl zvolen
domovník. Pokud se nájemníci nedokážou
navzájem dohodnout, zbývá jediné – podání této
stížnosti na přestupkovou komisi, kterou pro
obec vykonává Magistrát města FM. Ta spory
posoudí a měla by sjednat nápravu.
Pan starosta: V bytech žijí občané širokého
věkového rozpětí. Tím zřejmě dochází k nedorozuměním a sporům. Nicméně nájemníci bytů
si schválili domovní řád, který by nyní měli
dodržovat. Obec s tím nic nemůže dělat. Jedná
se o přestupek proti občanskému soužití. Řešení
přestupků není v kompetenci obce.
48/2016 - Zastupitelstvo obce bere text dopisu
(stížnosti) sedmi nájemníků bytového domu
č. p. 350 na vědomí a konstatuje, že není v jeho
kompetenci problém posoudit ani vyřešit.
Zastupitelstvo apeluje na všechny nájemníky
bytového domu, aby problémy vyřešili pokud
možno dohodou. V opačném případě by se
měli obrátit na přestupkovou komisi.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 18.40 hodin, poděkoval všem za účast.
Zápis č. 4-2016 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 27. 10. 2016
v 17:00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 12 členů zastupitelstva
Omluveno: 2 členové – Mgr. Lukáš Gola,
Bc. Lenka Nevludová
Nepřítomno: 1 člen – Ludvík Konečný
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- AZ ve dvoře se realizuje.
- Pokračují práce na opravách chodníku kolem
smuteční obřadní síně.
- Pokračuje výstavba přístavby školy. Na

9.2 Diskuze
Pan starosta: Chtěl bych Vás informovat, že
jsem měl jednání s hasiči z Měrkovic ohledně
16
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Vzhledem k tomu, že další jednání ZO bude
někdy začátkem prosince a nebudou ještě známy
všechny podklady pro závěrečné rozpočtové
opatření, proto by bylo vhodné, aby byla rada
pověřena úpravami rozpočtu v plném rozsahu
(do konce roku). Podobně tomu bylo i v roce
minulém.
54/2016 – Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje radu obce prováděním rozpočtových
opatření v plném rozsahu. Toto pověření platí
do 31. 12. 2016.
Hlasování: 13 : 0 : 0

základě předložených faktur proběhly první
platby dotace na náš účet.
- Probíhají práce na zadání projektové dokumentace na rekonstrukci sálu a přilehlých
místností na OÚ. Největším problémem se
jeví vzduchotechnika a akustika.
- Budou zahájeny projekční práce na vybudování výtahu na OÚ. Starší lidé mají velký
problém na obecní úřad vyjít po schodech.
S výtahem se počítalo – bude se jednat o venkovní výtah z jižní strany.
- COOP Beskydy provedlo geodetické zaměření prostoru nákupního střediska a okolí.
Dle telefonické informace je nyní geometrický
plán na stavebním úřadu. Pokud půjde vše
dobře, mohli bychom na posledním jednání
ZO v tomto roce schválit darovací smlouvu.
52/2016 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0

3. Diskuze
V diskuzi informoval pan Eliáš, že zasedal
finanční výbor a ze zasedání vzešly dotazy
ohledně některých položek rozpočtu. Pan
starosta následně všechny dotazy zodpověděl.
Pan starosta informoval zastupitele o možnosti zřízení Info kanálu, což je elektronický
systém, do kterého se občané mohou registrovat
zaslanou SMS zprávou. Na základě této registrace následně budou dostávat informace např.
o poruchách dodávky vody, elektřiny, o konání
společenských akcí, o datech splatnosti místních
poplatků atd. podle okruhu jejich zájmu. Zastupitelé ohodnotili systém jako přínos pro občany.
Pan Klímek: Kolik systém bude stát?
Pan starosta: Paušál jsou stokoruny měsíčně
(dle zvolené služby) a cena jedné SMS zprávy
asi 1 Kč. Bližší informace budou po schůzce
s poskytovatelem této služby.
Pan starosta: Popřemýšlejte o zadání, co
bychom měli chtít provést s prostorami před
OÚ a COOPem.
Po dokončení digitalizace katastru a obnově
katastrálního operátu bude potřeba provést
vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků
– některé soukromé využívá obec a naopak.
Bude to práce náročná, zdlouhavá, ale jednou
provždy je potřeba udělat „pořádek“.

2. Rozpočtové opatření č. 5
Prostřednictvím krajského úřadu nám byla
zaslána dotace na výdaje spojené s volbami
do zastupitelstev kraje. Vzhledem k tomu, že
se jedná o nové položky v rozpočtu, musí tuto
změnu schválit zastupitelstvo rozpočtovým
opatřením.
Dále je navržena změna ve výdajovém §3639
Komunální služby a územní rozvoj v souvislosti
s nákupem nového užitkového automobilu.
Jak již bylo probíráno na pracovní schůzce
zastupitelů, jsou naše automobily Multicar ve
velice špatném stavu a jen stěží je udržujeme
v provozu. Postupně musíme všechny 3 vyřadit a nahradit novými stroji. Automobil bude
vybaven přídavným zařízením pro zimní údržbu
– pluh + posyp. Ceny takovýchto aut se pohybují
od 1,7 mil. Kč bez DPH výše. DPH neuplatníme.
Dále je v rozpočtovém opatření navrženo
několik dalších úprav. Podrobně viz podkladový
materiál.
53/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v celkové výši 804.370
Kč – viz příloha zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Termín dalšího zasedání Zastupitelstva obce
je 2. 12. 2016 v 17:00 hodin. Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 18:15 hodin
a poděkoval všem za účast.
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Paní Ulčáková: Dopravní hřiště je zatím
bez problémů, takže o web kameře prozatím
nepřemýšlíme.
Pan starosta: Vypsání soutěže mezi studenty není problém, nejdříve se ovšem musí
uskutečnit rekonstrukce mostu a pak pečlivě
promyslet konkrétní zadání, co chceme, jak by
vlastně prostory měly vypadat a co by na nich
mělo být umístěno.
59/2016 – Zastupitelstvo obce bere informace
a zápis kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Zápis č. 5-2016 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 2. 12. 2016
v 17:00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Nepřítomno: 1 člen, následně se dostavil
Omluveno: 1 člen – Mgr. Petr Pavlát
Jednání zastupitelstva se zúčastnil 1 občan
obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- AZ ve dvoře je hotová.
- Výstavba přístavby školy pokračuje dle harmonogramu.
- Byla podepsána kupní smlouva na dodávku
víceúčelového komunálního vozu.
- Vyhláška o rušení nočního klidu – bude
vhodné počátkem roku schválit.
- COOP Beskydy – na pozemku před nákupním střediskem budeme muset zřídit věcné
břemeno chůze a jízdy. Zjistili jsme, že
na pozemcích vázne zástava, jednáme
s COOPem a bankou o převedení zástavy na
jiný pozemek.
- Zpracovává se žádost o dotaci z IROPu pod
názvem Modernizace odborných učeben ZŠ
Kozlovice. Jedná se o dílny, učebny fyziky,
chemie a jazykovou učebnu. Předpokládaná
cena cca 4 mil. Kč, dotace pokryjí 90 %.
58/2016 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0

2.2 Finanční výbor
Finanční výbor nezasedal, k tomuto bodu
nebylo přijato usnesení.
3. Pozemky
3.1 Majetkoprávní vypořádání pozemků vodního
toku Říčka
ZO byl předložen dopis Lesů ČR, Správy
toků – oblast povodí Odry o stanovisko k převodu pozemků vodní plochy, tvořící koryto
drobného vodního toku Říčka ř. km 1,070-1,900
v k. ú. Kozlovice a to pozemku parc. č. 4133/1
o výměře 551 m2, p. č. 4133/5 o výměře 606 m2,
p. č. 4133/10 o výměře 475 m2, p. č. 4133/11
o výměře 364 m2, p. č. 4133/12 o výměře 259
m2, p. č. 4133/15 o výměře 285 m2, p. č. 4133/16
o výměře 144 m2, p. č. 4133/18 o výměře 507
m2, p. č. 4133/19 o výměře 222 m2, p. č. 4133/20
o výměře 90 m2, p. č. 4133/21 o výměře 828 m2,
p. č. 4133/22 o výměře 814 m2, p. č. 4133/23
o výměře 95 m 2 , vše vodní plocha – koryto
vodního toku přirozené nebo upravené v k.ú.
Kozlovice. Lesy ČR chtějí pozemky převést
s právem hospodařit.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor zasedal dne 29. 11. 2016.
Výbor provedl kontrolu plnění usnesení Rady
obce č. 6-16/2016 a kontrolu usnesení Zastupitelstva obce č. 2-3/2016 a nemá připomínky
k těmto usnesením. Dále výbor vyslovil kladné
hodnocení, a to i občany, k realizaci autobusové
zastávky u točny. Dále vznesl dotazy, zda bude na
dopravním hřišti realizovaná web kamera a zda
by bylo možné na rekonstrukci prostor před OÚ
vypsat architektonickou soutěž pro studenty.

Pan starosta: Okolní obce již většinou
pozemky pod toky darovaly správci toků. Ani
po prostudování zákona o vodách není důvod
pozemek odprodat, tak jako jsme to udělali
u podobné žádosti v červnu tohoto roku.
60/2016 – Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr převodu pozemku parc. č. 4133/1
o výměře 551 m 2 , p. č. 4133/5 o výměře
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61/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1873/13 k. ú. Kozlovice
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 231 m2,
nově vzniklého z pozemku parc. č. 1873/13
a 3990/12, který byl odměřen GP č. 291596/2016, panu Ing. O. M., r. č. xx a paní P. M.,
r. č. xx, oba bytem 739 41 Palkovice, za cenu
308 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 13 : 0 : 0

606 m2, p. č. 4133/10 o výměře 475 m2, p. č.
4133/11 o výměře 364 m 2 , p. č. 4133/12
o výměře 259 m 2 , p. č. 4133/15 o výměře
285 m2, p. č. 4133/16 o výměře 144 m2, p. č.
4133/18 o výměře 507 m 2 , p. č. 4133/19
o výměře 222 m 2 , p. č. 4133/20 o výměře
90 m 2 , p. č. 4133/21 o výměře 828 m 2 , p.
č. 4133/22 o výměře 814 m2, p. č. 4133/23
o výměře 95 m2, vše vodní plocha – koryto
vodního toku přirozené nebo upravené v k.
ú. Kozlovice Lesům České republiky, s. p.,
Správě toků – oblast povodí Odry, Nádražní
2811, 738 01 Frýdek-Místek.
Hlasování: 13 : 0 : 0

3.3 Záměr směny pozemků – S.
Na minulém zasedání ZO byl schválen záměr
směny obecních pozemků parc. č. 4101/10
a 4101/12 za pozemky pana S. - parc. č. 725/9,
725/10, 725/11, 725/12, 750/3, 750/6, 750/7,
750/8, 750/10, 750/11, 760/12, vše k. ú. Kozlovice. Záměr směny byl vyvěšen na úřední
desce. Následně bylo zjištěno, že potvrzením
geometrického plánu č. 2823-36/2015 Katastrálním úřadem ve F-M dne 16. 8. 2016 došlo
ke změnám výměr u dvou směňovaných parcel.
Protože jde o směnu, je potřeba, aby byl znovu
schválen záměr směnit pozemky s novými
výměrami a aby byl znovu vyvěšen na úřední
desce. Z GP vyplývá, že výměra pozemků, které
obec nově směnou obdrží (celkem výměra 1762
m2) je větší než pozemky, které smění (celkem
výměra 1673 m2).
62/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr směny pozemků. Předmětem směny
ze strany obce je dle GP č. 2823-39/2015 ze
dne 9. 8. 2016 parc. č. 4101/10 (1385 m 2)
a parc. č. 4101/12 (288 m2). Celková výměra
pozemků směnovaných ze strany obce činí
1673 m2. Předmětem směny ze strany pana
S. je parc. č. 725/9 (96 m2), 725/10 (120 m2),
725/11 (312 m2), 725/12 (276 m2), 750/3 (186
m 2), 750/6 (25 m 2), 750/7 (80 m 2), 750/8
(159 m2), 750/10 (261 m2), 750/11 (72 m2),
760/2 (175 m2). Celková výměra pozemků
směnovaných ze strany p. S. činí 1762 m2.
Hlasování: 13 : 0 : 0

3.2 Prodej pozemku – M.
Na minulých zasedáních ZO byla předložena žádost manželů M. o koupi obecního
pozemku parc. č. 1873/13, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 225 m2, a části pozemku parc.
č. 3990/12, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 25 m2, vše k. ú. Kozlovice.
O záměru prodeje u parc. č. 1873/13 rozhodlo ZO usnesením č. 12/2016. Záměr byl
vyvěšen dne 29. 3. 2016 a svěšen dne 19. 4. 2016.
O záměru prodeje části pozemku parc.
č. 3990/12 rozhodlo ZO usnesením č. 32/2016.
Záměr byl vyvěšen dne 14. 7. 2016 a svěšen dne
5. 8. 2016. Nikdo jiný než původní žadatelé
manželé M. neprojevil zájem, ani nepodal
připomínku.
Na náklady kupujícího byl v yhotoven
geometrický plán č. 2915-96/2016 s nově
odměřeným pozemkem parc. číslo 1873/13
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 231 m2,
který vznikl z pozemků parc. č. 1873/13 a parc.
č. 3990/12.
V záměru prodeje části pozemku parc.
č. 3990/12 byla uvedena výměra cca 25 m 2.
Při zjišťování průběhu hranic výše uvedených
pozemků byly tyto hranice geodetem označeny, zaměřeny a odsouhlaseny majiteli těchto
pozemků i majiteli všech okolních pozemků.
Zpřesněním geometrického a polohového
určení je výměra části prodávaného pozemku
parc. č. 3990/12 jen ve výši 6 m2.
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rozpočtu. Farnost v předloňském roce nedočerpala schválený příspěvek, v roce loňském ani
letošním žádnou dotaci od obce nedostala, takže
faktický příspěvek je asi 150 tis. Kč nad běžný
rámec (a na zcela výjimečnou věc).
Občan: Jaký je název dodavatelské firmy?
Pan starosta: Varfi s. r. o. z Krnova.
Pan Gola: Církev se po církevních restitucích
stala podnikatelským subjektem a bude si muset
zvykat hospodařit s vlastním majetkem. Stačí
se podívat na Hukvaldy, pronájmy pozemků
a budov, hospodaření s lesními porosty, hospodaření s rybníky, chov zvěře apod.
Zajímalo by mě, jaké vlastní prostředky církev vložila do opravy varhan ze svého, kolik byl
příspěvek samotné církve, ostravsko-opavské
diecéze, nebo arcibiskupství. Nebo je snad celá
oprava odkázána pouze na dary?
Nejen pro spolky funguje v obci dobře systém
individuálních dotací. Rozdíl mezi různými
spolky v obci a církví je především to, že spolky
jsou převážně nevýdělečné organizace, zatímco
církev již v dnešní době výdělečná je.
V době církevních restitucí považuji požadavek na půl milionu korun za přemrštěný, proto
navrhuji 300.000 Kč.
Pan Klímek: Restituce neznamená nic jiného
než navrácení „ukradeného“ majetku zpět
původnímu vlastníkovi a v mnoha případech ve
velmi špatném stavu. Příspěvek farnosti na nové
varhany bude činit minimálně 2.650 tis. Kč. Navíc
nerozumím, proč se v tomto případě dotazuje
na nějaké rozlišování mezi dary a vlastními prostředky. Dar se stává majetkem obdarovaného,
tedy vlastním prostředkem církve, a ten s ním může
naložit dle toho, na jaký účel byl dar poukázán.

4. Obecně závazná vyhláška – Zákaz volného pobíhání psů
Momentálně platí naše vyhláška z roku 1987,
která už není zcela v souladu s dnešní legislativou. Téměř denně řešíme problémy s volně
pobíhajícími psy nebo ostatními zvířaty.
Nově navrhovaná OZV č. 2/2016 upravuje
zákaz pobíhání psů na veřejných prostranstvích
v obci. Ve stávající vyhlášce byl článek týkající
se jiného zvířectva, ale na pokyn ministerstva
vnitra byl vyňat, protože toto upravuje Zákon
ČNR č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání.
Občany máme informovat jiným způsobem. Za
přestupky při nezabránění úniku zvířat hrozí
chovateli v zájmovém chovu pokuta v přestupkovém řízení do 50.000 Kč a v intenzivním
chovu do 200.000 Kč.
63/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
Obecně závaznou v yhlášku č. 2/2016
o zákazu volného pobíhání psů na veřejných
prostranstvích s účinností od 1. 1. 2017.
Hlasování: 13 : 0 : 0
Do zasedací místnosti přišel Mgr. Lukáš Gola.
5. Finanční příspěvek na pořízení nových
varhan
ZO byla doručena žádost Římskokatolické
farnosti Kozlovice o příspěvek na pořízení nových
varhan, když stávající již není rentabilní opravovat - viz posudek organologa v podkladech. Pro
zhotovení nových varhan farnost vybrala firmu
s nejnižší nabídnutou cenou (firma má dostatečné
zkušenosti). Cena nových varhan vč. instalace
činí 2.850.000 Kč. V rámci instalace varhan jsou
potřebné i další stavební úpravy a vymalování.
Tyto náklady jsou odhadnuty na cca 300.000 Kč.
Na pořízení varhan je farností pořádána sbírka,
kde do konce října bylo vybráno úctyhodných cca
2.400.000 Kč.
Náš kostel (jedná se o kulturní památku)
je součástí života obce již po staletí. S hudbou
varhan je spojené nejenom slavení bohoslužeb,
svateb, křtů a pohřbů, ale varhany jsou také
neodmyslitelnou součástí pořádaných koncertů.
S příspěvkem se počítalo při návrhu rozpočtu
na tento rok a částka 500 tis. Kč je ve schváleném

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana
Goly. Návrh nebyl přijat – hlasování: 1 : 13 : 0.
64/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
finanční dar na pořízení nových varhan do
kostela sv. Michaela archanděla a sv. Barbory
Římskokatolické farnosti v Kozlovicích ve výši
500.000 Kč a současně pověřuje starostu podpisem předložené darovací smlouvy.
Hlasování: 13 : 1 : 0
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6. Rozpočtové provizorium obce na rok 2017
Do doby schválení rozpočtu obce na rok
2017 (prozatím nemáme k dispozici dostatek
přesných podkladů) bude obec hospodařit
podle rozpočtového provizoria. Rozpočtové
provizorium na rok 2017 je navrženo ve výši 14
mil. Kč – běžný provoz obce – mzdy, energie,
plyn, PHM, údržba MK, neinvestiční výdaje,
investiční výdaje (přístavba školy, užitkový
automobil), provoz příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Kozlovice, splátky úvěrů a úroků. Rozpočet na rok 2017 bude schválen v prvním čtvrtletí.
65/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
předložené rozpočtové provizorium obce
na rok 2017 ve výši 14 mil. Kč v členění viz
příloha zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 0

výměnu potrubí) v celkové délce cca 500 m,
opravili jsme plot v MŠ, dovybavilo se dětské
hřiště, byla provedena výměna oken na zdravotním středisku, byla provedena oprava 1/3
střechy (poslední část) na naší Základně a nyní
dokončujeme práce na opravě chodníku a prostranství před smuteční obřadní síní vč. úpravy
průčelí vlastní budovy.
Z místnosti se vzdálila paní Ulčáková.

7. Zhodnocení roku 2016
K dnešnímu dni má Obec Kozlovice 3.031
obyvatel. Narodilo se 37 dětí a 23 spoluobčanů
zemřelo.
Obecní úřad - tvoří 19 stálých zaměstnanců
a dva uvolnění zastupitelé (starosta a místostarosta). Z tohoto počtu je 5 úředníků, 1 správce
budov, 1 knihovnice a 1 uklízečka.
Několik dalších osob pracuje v obci na
dohodu o provedení práce.
Úředníci mají na starosti výkon státní správy
i samosprávy – kompletní výčet činností je uveden na webu obce pod odkazem Obecní úřad.
Několik málo náhodně vybraných čísel za
tento rok: provedeno 39 svatebních obřadů,
přes 140 výpisů z CzechPointu, přes 100
změn trvalého pobytu, vymoženo 90 tis. Kč na
pohledávkách (místní poplatky, vodné, stočné),
vydáno přes 20 správních rozhodnutí, přes
40 vyjádření ke stavebnímu řízení, vydáno 8
nových čísel popisných, vystaveno přes 3.000
pokladních dokladů a přes 1.000 faktur, stovky
různých smluv atd.
Práce v obci - mimo přístavby školy a běžných obslužných prací (odpady, dodávka pitné
vody, lesní hospodářství…), jsme zrekonstruovali prostory bývalé školy v Měrkovicích,
provedli jsme obnovu vodovodu (kompletní

8. Různé - diskuze
Pan starosta: Chtěl bych Vás informovat,
že připravujeme projektovou dokumentaci na
rekonstrukci sálu a přilehlých prostorů v budově
OÚ, na výtah a připravuje se výběrové řízení na
výstavbu chodníku na horním konci.
Úpravy sálu obsahují i montáž vzduchotechniky, úpravu akustiky, nové osvětlení a ozvučení.
Není to jednoduché, jsme omezováni různými
podmínkami, které musí systémy splňovat.
Paní Nevludová: Kdo vybíral bílé kachličky
do školky. Nelíbí se mi, děti potřebují barvy.
Škola bude stejná?
Paní Ulčáková: To je jeden názor, já jsem
slyšela názory, že se to lidem líbí. Jsou tam
přidané barevné doplňky a obrázky. Škola bude
jiná, nechte se překvapit.
Pan Eliáš všechny pozval do Hostince Ve
Dvoře na Mikuláše, pak tam bude hrát muzika.
Pan Cviček doporučil z vlastní zkušenosti. Pan
starosta informoval o přípravě Info kanálu, kdy
občané budou dostávat SMS zprávy o oblastech
zájmu, které si vyberou.
Pan Tkáč: Chtěl bych navrhnout pro pana
starostu a místostarostu s ohledem na jejich
práci, která v mnoha případech nespadá
do jejich zákonem stanovených povinností,
odměnu. Zastupitelé tento návrh podpořili.

Pořádali jsme nebo spolupořádali – pasování
nových čtenářů, vítání občánků, rozloučení
s deváťáky, obecní slavnost, krmáš, rozsvícení
vánočního stromu a vánoční jarmark s festivalem Souznění.
Paní Ulčáková se vrátila do zasedací místnosti.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
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telka sdělila, že škola učí žáky třídit odpad, pro
žáky se chystají exkurze na Frýdeckou skládku a.
s., aby se děti o třídění dozvěděly více.
Paní Nevludová odchází z místnosti.

Hlasování: 12: 0 : 2
Pan starosta a místostarosta poděkovali za
ocenění jejich práce. Pan starosta pokračoval
v informacích ohledně rekonstrukce a pronájmu
bývalé školy v Měrkovicích. Pronájem bude za
částku 1.500 Kč. Dále informoval o predikovaném navýšení daňových příjmů pro rozpočet
obce v roce 2017 v částce asi 3 mil Kč. Zdrojem
této informace je Ministerstvo financí ČR.
Následně informoval o statistických údajích
z radarů v obci - měsíčně projede v obou směrech kolem 100.000 aut – blíže na webu obce
a ve Zpravodaji.
Občan: Byly vzneseny dotazy, zda má obec
dlouhodobý plán rozvoje, co s pozemkem
naproti OÚ, zda by stánky na krmáš nemohly
stát v areálu hasičárny a další. Starosta na
dotazy odpověděl.
Dále občan nabádal paní ředitelku školy, aby
žáky lépe vedli ke třídění odpadů, on po pečlivém
vytřídění už popelnici ani nepotřebuje. Paní ředi-

Občan: Nemohly by se v obci zřídit ulice, bylo
by to pro orientaci lepší.
Pan starosta: Pokud nebudeme donuceni –
nedělal bych to. Každý občan by si musel vyřídit
nový občanský průkaz, pas a nahlásit změnu
adresy na všechny úřady a instituce, což by asi
nebylo nic příjemného ani levného. Existuje
papírová mapa s čísly popisnými. Dále není
problém vše najít na mapových serverech.
Poté pan starosta pozval všechny na rozsvícení vánočního stromu a na vánoční jarmark
v rámci MF Souznění.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 18:40 hodin a poděkoval všem za účast.

Zápisy ze zasedání rady obce
Zápis č. 14-2016 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 5. 10. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Záměr pronájmu – ubytovací služby v domě
č. p. 356
3. Pronájem prostorů v opravené škole na
Měrkovicích
4. Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb – kozlovice.net
5. Oprava (restaurování) sochy kříže (na horním konci U Kříže)
6. Návrh na vyřazení knih - Obecní knihovna
7. Rekonstrukce mostu ev. č. 4848-15 přes řeku
Ondřejnici

3. Souhlas vlastníka pozemku s umístěním
stavby – Milatová
4. Souhlas vlastníka pozemku s umístěním
stavby – vodovodní přípojky Rybí
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
(Slípek přípojka kNN)
6. Výroční zpráva o činnosti školy (2015/2016)
7. Provozní řád – bývalá škola Měrkovice
8. Projektová dokumentace na rekultivaci
skládky (nabídka + SoD)
9. Vánoční strom
10. Reklamní předměty
11. Info kanál a platební brána na webu obce
12. Kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kozlovice

Zápis č. 15-2016 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 2. 11. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Postup výstavby přístavby školy – finance,
čerpání dotace

Zápis č. 16-2016 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 16. 11. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Výběrové řízení – nákup víceúčelového
komunálního vozu
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Zápis č. 17-2016 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 28. 11. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Cena vodného pro rok 2017 – ceník 1-2017
2. Cena stočného pro rok 2017 – ceník 2-2017
3. Dodávky energií pro obec – elektro, plyn

3.
4.
5.
6.

Odměny vedoucím dětských kolektivů
Odměny členům výjezdové jednotky hasičů
Odměna ředitelce školy
Záměr pronájmu – ubytovací služby v domě
č. p. 356
7. Dodatek č. 1 smlouvy – veřejné osvětlení
8. Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.

Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola
nemůžeme pozorovat hvězdy? Mění Měsíc
svůj tvar? Jak se jmenují fáze Měsíce? Proč
jablko padá ze stromu dolů na zem? Žáci
3. třídy se v pořadu „Astronomie pro děti“
dozvěděli, jak vypadají planety Sluneční
soustavy, jak je to na nich se vzduchem,
která z nich se nejvíce podobá Zemi, kolik
váží Slunce a jak je od nás daleko, jakou má
teplotu, čím se liší hvězda od planety nebo
družice, co jsou meteory…
– začátkem listopadu žáci 9. a 8. ročníku absolvovali exkurzi ve firmě na výrobu osobních
automobilů Hyundai Motor Manufacturing
Czech, kde shlédli instruktážní film o firmě
a poté si prohlédli provozovny od lisování plechů až po montáž hotového vozu,
a pivovar Radegast v Nošovicích, kde se
seznámili s technologií výroby piva v minulosti a současnosti;
– v polovině listopadu byla ukončena soutěž ve
sběru kaštanů a žaludů, která bude vyhodnocena za přítomnosti místních myslivců
během prosince;
– v rámci výuky věnované volbě povolání je
pro žáky 9. ročníku připravena série exkurzí,
první z nich byla do SOŠ Lískovecká ve
Frýdku – Místku, kde si žáci mimo jiné
vyzkoušeli jednoduché projektování a 3D
modelování v programu SolidWorks, pracovali na CNC stroji – fréze řízené počítačem
a vyzkoušeli tisk z plastu na 3D tiskárně,

Co se děje ve škole
– začátkem října žáci 4. – 9. ročníku dostali
zábavnou lekci ve společenském chování
s názvem „Ten trapas nepřežiju“, ve které
herci Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej
zábavným způsobem dětem ukázali základní
pravidla slušného chování ve společnosti;
– žáci 6. – 9. ročníku se zúčastnili besedy, která
se týkala bezpečného používání internetu
a sociálních sítí - realizátorem besedy byla
společnost E-bezpečí a Centrum prevence
rizikové virtuální komunikace Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
ústředním tématem byla k yberšikana
a kybergrooming;
– na konec října připravili nestarší žáci školy
– 9. A – projekt Halloween, ve kterém žáci
1. a 2. třídy pod vedením svých starších
spolužáků během „Halloweenské stezky“
plnili mnoho úkolů (mimo jiné přitom
poznali mnoho příšer), a díky své odvaze se
jim podařilo zachránit školu před Dýňákem
a odčarovat ho. Autory celého projektu byli
žáci 9.A;
– před podzimními prázdninami navštívili žáci
1. – 3. třídy programy mobilního planetária,
jehož nafukovací kopule byla umístěna
v tělocvičně školy, žáci 1. a 2. ročníku shlédli
pořad „Krtci aneb co je tam nahoře?“, ve
kterém našli odpovědi na otázky: Proč
Slunce někdy svítí a někdy ne? Proč ve městě
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– družstva chlapců II. st. se zúčastnila okrskového kola halové kopané ve Frýdlantě
nad Ostravicí, výborný výkon předvedlo
družstvo kluků 6. třídy ve složení Patrik
Žáček, Daniel Ryška, Šimon Krpec, Filip
Tabach, Šimon Gasman, Tadeáš Gasman,
Martin Krpec, Jakub Zpěvák a Matěj Eliáš,
které obsadilo výborné 2. místo;
– probíhají již školní kola některých soutěží:
• Přírodovědný klokan (8. – 9. tř.) - soutěž, ve které žáci vypracovávají otázky
z oblasti biologie, zeměpisu, fyziky a dalších přírodních oblastí, 3 nejlepší jsou:
Jitka Němcová (9. A), Lucie Špačková
(8.A) a Veronika Pustková (9.A);
• Olympiáda z českého jazyka (8. – 9. třída)
– 1. místo Veronika Pustková (9.A),
2. místo Dorota Mikušková (9. A),
3. místo Karolína Šáchová (8. A) a Nikola
Kubečková (9. A).
• Dějepisná olympiáda (8. – 9. třída) –
1. místo Tereza Pustková (8. A), 2. místo
Veronika Pustková (9. A), 3. místo Adéla
Krpcová (8. A).

pro žáky 8. třídy jsme zajistili exkurzi na
Úřad práce ve Frýdku – Místku, kde se pod
odborným vedením zamýšleli nad svojí
budoucností, tedy volbě střední školy;
– žáci 8. – 9. třídy se zúčastnili další besedy,
tentokráte s kurátorkou pro děti a mládež
pracující při Magistrátu města Frýdek
– Místek, obsahem besedy byla právní odpovědnost mladistvých a hrozby sociálních sítí
včetně kyberšikany;
– jako každoročně, i letos, přispívá Rada
rodičů každému ročníku 1 000 Kč na
dopravu do divadla, žáci 3. – 5. třídy již
navštívili vybrané představení v Divadle
loutek v Ostravě;
Soutěže:
– v okresním kole pěvecké soutěže Talent
2016 slavili naši malí zpěváci opět úspěchy:
Amálie Velká (2. B) s Hynkem Pindelem
(4. B) s pohádkovým duetem „Buchet je
spousta“ a Markéta Němcová (7. A), která
získala i Cenu diváků, s písničkou „Mám
boky jako skříň“;
– v matematické soutěži „Zlatá cihla“, kterou
pořádá Gymnázium a SOŠ Cihelní ve Frýdku
– Místku, dosáhl výborného výsledku Filip
Krpec (9. A), který se umístil na pěkném
6. místě;
– družstvo žáků 4. a 5. tříd se zúčastnilo florbalového turnaje v Raškovicích, kde získali
bronzové umístění;

Ve škole vždy ve středu ráno od 7.00 hod.
do 7.45 hod. opět sbíráme papír. Další aktuální informace o dění ve škole získáte na
www.skola.kozlovice.cz .
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Šťastný rok 2017
Všem rodičům, příznivcům školy, široké veřejnosti naší obce, členům Školské rady
a Rady rodičů, našim sponzorům děkujeme za celoroční spolupráci a podporu a dovolujeme si všem popřát pohodové prožití vánočních svátků a klidný nadcházející rok
2017, plný zdraví a rodinné pohody.
Za žáky a zaměstnance školy Mgr. Hana Ulčáková
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A Mikuláš přišel...

Bezpečné prostředí

Halloween ve škole

Matematická soutěž Zlatá cihla

Příprava na jarmark

Příprava na jarmark

Příprava na jarmark

Příprava na jarmark, archiv škola
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Mateřská škola
Podzim v mateřské škole
Ani jsme se nenadáli a první
čt vr tletí školního roku je za
námi. Děti se zabydlely ve svých
třídách, našly si kamarády a ty
nejmenší zjistily, že to zvládnou
i bez maminky. Podzimní počasí
nám přálo, takže kromě výchovně
vzdělávacích činností ve třídách
jsme si užívali pobyt na novém dětském hřišti. Celé září jsme se těšili
na krmáš – pekli jsme perníčky,
vyráběli a stavěli kolotoče z papíru
a stavebnic, sledovali jsme nadšeně
jejich příjezd. Jako každý rok jsme
si s velkou radostí užili první jízdu. Podzimní tvoření
A vyprávění krmášových zážitků
jsme se sešli ve třídách a vyráběli společně
nebralo konce. Měsíce říjen a listopad patřily
různé přírodní dekorace nebo dlabali a vykrapozorování změn v přírodě. Na vycházkách jsme
jovali dýně, které jsme využili k podzimní
sbírali přírodniny, lisovali listy a připravovali
výzdobě mateřské školy. Děti ze třídy Skřítků
se na podzimní tvoření s rodiči. V dobré náladě
si vyzkoušely svou odvahu na halloweenské
stezce, kterou připravili jejich starší spolužáci ze
základní školy. Děti byly moc šikovné a plněním
úkolů se jim podařilo odčarovat strašidelného
Dyňáka. Všichni si tajuplné dopoledne užili.
V listopadu nás navštívilo oblíbené divadélko
Smíšek s veselou pohádkou. Před Vánoci nás
čeká příprava besídky a možná přijde i Mikuláš
s čertem, necháme se překvapit.
Ivana Bražinová

První jízda, archiv škola

Rada rodičů
Informace o naší činnosti
prostředky a přispívá na některé vybrané školní
akce a pomůcky. Jejím cílem je nejen podílet se
na zpestření výuky pro všechny žáky, ale také
pomáhat rodičům, kteří nemusí hradit některé
částky spojené se školní a předškolní aktivitou
v plné výši.

Rada rodičů funguje jako výkonný orgán
„Spolku rodičů a přátel Základní školy
a Mateřské školy Kozlovice“, dále jen Rada
rodičů. Jedná se o dobrovolnou neziskovou
organizaci, která vznikla za účelem napomáhat
fungování školy tím, že spravuje určité finanční
26
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Za každou třídu působí v Radě rodičů dva
Vámi zvolení zástupci, kteří se podílejí na její
činnosti a rozhodují o rozdělování finančních
příspěvků. Všichni rodiče mají právo s těmito
zástupci konzultovat své náměty a připomínky,
které pak bývají prodiskutovány a řešeny na
pravidelných schůzích Rady rodičů. Všichni
rodiče se také mohou do aktivit spolku zapojit.
Současnou předsedkyní Rady rodičů je
Ing. Markéta Opělová, místopředsedkyní
Bc. Monika Skotáková. Jmenný seznam delegátů Spolku naleznete na webových stránkách
školy v sekci Rada rodičů. Kontaktovat nás
můžete na emailu: rrkozlovice@seznam.cz.
Rádi oceníme jakoukoli Vaši pomoc při pořádání akcí či pouze radu nebo návrh na změnu.
Těšíme se na Vaši případnou budoucí
spolupráci.

Příjmy Rady rodičů tvoří jednorázový roční
příspěvek, který platí rodiče vždy v říjnu (pouze
za nejstaršího žáka ZŠ v rodině, v MŠ je to za
každého žáka), a finanční prostředky, které
jsou získávány z dobrovolné aktivity členů
Rady rodičů pořádáním Dětského dne a také
spoluúčastí na organizaci Dne obce. Jedná se
především o zisk z prodeje občerstvení a ze
sponzorských darů.
Získané finanční prostředky Rada rodičů
po pečlivém zvážení přerozdělí. Přispívá na
školní akce pro jednotlivé ročníky (lyžařský
výcvik, exkurze, výlet, startovné v soutěžích,
odměny pro žáky atd.), ale také škole na učební
pomůcky (knihy pro mimočítankovou četbu,
stavebnice, předplatné vzdělávacích časopisů
apod.). Přesný seznam je vždy zveřejňován na
Dětském dni.

Vaše Rada rodičů

Naše farnost
ale s radostí ji znovu každoročně touto dobou
i prožívat. Přál bych alespoň o Vánocích nám
všem, abychom si tuto skutečnost uvědomovali,
a v dítěti Ježíškovi, ležícím v jesličkách, uviděli
Boha, který má otevřenou náruč pro každého
z nás.
Požehnané Vánoce a v novém roce hodně
zdraví, radosti a Božího požehnání vyprošuji
každému z Vás, zvláště při „půlnoční“ mši svaté,
která bude obětována za Vás, za všechny.

Vážení kozlovičtí občané,
rád využívám možnost popřát Vám i Vašim
rodinám k vánočním svátkům hojnost radosti
a pokoje od narozeného Ježíše. Myslím, že
právě v dnešní době, plné nepokoje, nejistoty
a strachu z toho, co nás čeká, je velice potřebné
si uvědomit právě o Vánocích pravdu, že se nám
všem narodil Spasitel, Kristus Pán! Narozený
Ježíš ukazuje na Boha, který je láska a kterému
záleží na každém člověku. Myslím, že je správné
si tuto pravdu nejen každoročně připomínat,

Váš Stanislav Kotlář, farář

Vánoční program v kostele 2016

24.12. Štědrý den
14:30 Kozlovice – Bohoslužba slova „Otvírání betlému“
21:00 Lhotka
22:30 Myslík
24:00 Kozlovice

25.12. Boží hod vánoční
7:30 Kozlovice
9:00 Lhotka – česká mše vánoční, koledová – Karla Hradila
27
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10:30 Kozlovice – česká mše vánoční, koledová – Karla Hradila
14:00 – 15:00 Kozlovice – možnost prohlídky betlému
26.12. Svátek svatého Štěpána
7:30 Kozlovice
9:00 Lhotka
10:30 Myslík
30.12.
17:30 Betlémský příběh – Lhotka (areál u školky)
31.12. Ukončení občanského roku
16:00 Kozlovice – Na poděkování Pánu za uplynulý rok
1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie
07:30 Kozlovice
09:00 Lhotka
10:30 Kozlovice
15:00 Kozlovice
8.1. Svátek Křtu Páně
15:00 Tříkrálový koncert (scholka, schola, sbor) v kostele
Dobrovolné vstupné – příspěvek do „Tříkrálové sbírky“ pro Charitu
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Sloupek (O rodině z pralesa)
dokončení z minulého čísla
Jak ochránit svoje děti?
Představa, že digitální technologie vyloučíme
z našeho života a života našich dětí je možná lákavá, ale
pokud nežijeme na samotě, je obtížně realizovatelná.
V některých případech také platí námitka, odříkaného
chleba největší krajíc.
Velmi záleží na věku dítěte. Alkohol ze světa také
nevymýtíte, dokonce je běžnou součástí řady rituálů
včetně církevních, ale malému dítěti ho jistě nebudete
podávat s tím, že bude lépe připraveno na to, až bude
v dospělosti pít s ostatními. V předškolním věku krátká
pohádka zcela postačí, a když se díváte společně
s dítětem, může dokonce posloužit jako námět pro
další rozhovor s dítětem. V období, kdy se dítě má učit
sociálním vztahům, navazovat a rozvíjet kamarádství,
rozvíjet motoriku a poznávat svět, je čas, který dítě
stráví s mobilem nebo tabletem, "ztracený".
Neurolog Martin J. Stránský, který působí v České
republice i v USA, kde mimo jiné přednáší na univerzitě v Yale, varuje, že nabídnout nejmenším tablet
či jinou digitální technologii je velmi nebezpečné,
protože “dítě má vše naservírované na jedné ploše.
Počítače omezují schopnost komunikovat, schopnost
přemýšlet laterálně, tedy v širších souvislostech.
Mozek se učí pouze tím, že dostává stimuly, které do
té doby nezažil. To je také důvod, proč odborné organizace, jako například Americká pediatrická akademie,
doporučují do osmi let věku dítěte počítač zcela
zakázat a poté ho povolit jen v řízeném prostředí”.
V mladším školním věku může dítě vlastnit
“hloupý” tlačítkový mobilní telefon, pokud to považujete za důležité pro jeho bezpečnost. Doporučuji
však zvážit, zda taková kontrola dítěti více prospívá či
škodí. Užívání počítače by mělo být omezeno účelem
a místem - vhodné je užívat společný počítač na školní
či zájmovou činnost v místnosti, kde jsou ostatní.
Máte tak přehled o pohybu dítěte po internetu a dítě
není izolované. A výzkumy ukázaly, že s rostoucím
časem, který děti tráví s digitálními technologiemi,
klesá jejich hodnocení ve škole. Vlastnictví digitálních
technologií je vhodné odložit na pozdější věk, tzn.
studenti střední a vysoké školy. Pokud dítěti dáte iPad,
tak vaše omezení jeho užívání vnímá právem jako
nespravedlivé, protože je to přece jeho iPad. Navíc
i v případě, že čas s iPadem dítěti omezíme jasným
pravidlem, tak nezřídka můžete pozorovat, jak jeho
zájem o ostatní činnosti, hru s kamarády a sport klesá.

Lákavá superrealita digitálních médií omezí jeho dny
na “čekání na hodinu s iPadem”.
Bojíte se, že dítě bude za "exota", protože všichni ve
třídě už mají chytrý mobil? Rodiče by si měli odpovědět
na otázku, proč by mělo jejich dítě vlastnit takový mobil.
Situace, kdy dítě chce nějakou věc, protože ji mají ve
třídě všichni, je příležitostí pro rozhovor o tom, zda se
může v kolektivu získat respekt jiným způsobem než
vlastnictvím něčeho.
Kolem desátého roku už rodiče ztrácejí plnou
kontrolu nad chováním dětí, a tak můžeme mluvit
o závislosti na digitálních technologiích (v předškolním
věku jde spíše o neschopnost rodičů vymezit hranice).
Některé děti se uzavírají ve virtuálním světě, přestávají
fungovat ve škole, mimo jiné i proto, že ve výuce po noci
strávené s mobilem usínají. Psycholog Jeroným Klimeš
doporučuje, pokud dospívající vlastní mobil, na dobrou
noc mobil odevzdat na "rodinné odkladiště mobilů",
kde si ráno každý vezme ten svůj. Také je vhodné zavést
dny bez technologií, kdy zůstanou všechny monitory,
obrazovky a mobily vypnuté. Dospívající velmi citlivě
vnímají nespravedlnost. Když budete kázat vodu a pít
víno, tak vaše kázání nebude mít valného účinku.
Vedle omezení dětí je však třeba nahlédnout náš
vztah k digitálním technologiím a upravit užívání
počítačů, tabletů, televize apod. tak, abychom dětem
mohli být příkladem.
Odhaduji, že v budoucnu se budeme potýkat
s důsledky života na sociálních sítích. Sociální sítě
prezentují jako normu ideální podoby lidí, kteří vytvářejí
obraz sebe sama podle svých představ. Ty však mohou být
na hony vzdálené realitě. Děti, které jsou na sociálních
sítích konfrontovány s touto nedosažitelnou normou,
vytvářejí také falešný obraz sebe sama. Později obtížně
překonávají rozdíl mezi svým ideálem a realitou, jsou se
sebou nespokojení a potýkají se s nedostatkem sebeúcty.
Tak co byste raději: dítě s chytrým mobilem nebo
chytré dítě?
Zdroj:

Stránský, M. J. (10.9.2016) in: Postránecká, B. (10.9.2016)
Jen je nechte, ať se nudí. Lidové noviny, s. 32
Steve Jobs byl staromódní otec. Jeho děti nesměly doma
používat počítače ani mobily http://extrastory.cz/
steve-jobs-byl-staromodni-otec-jeho-deti-nesmely-doma-pouzivat-pocitace-ani-mobily.html

Tereza Odstrčilová
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Kulturní a sportovní život obce
Festival Souznění zavítal opět do Kozlovic
Karla IV. Diváci se během vystoupení pomyslně
přenesli do 2. poloviny 14. století a nahlédli do
tajemství vánočních obřadů konaných za vlády
Otce vlasti.
Následně se v sále obecního úřadu uskutečnil
slavnostní Adventně-vánoční pořad, na kterém
vystoupili mezinárodní hosté festivalu Souznění
2016 – běloruský soubor Valachobniki, gajdošská muzika Beskyd z Oravské Pol'hory, Soubor
Przygoda z Rybniku. Vzdálenější kout naší
republiky pak reprezentoval malý lidov ý
soubor Plzeňský MLS a nechyběli ani kozlovičtí umělci. Několik písní zaznělo i v podání
nadaného kytaristy Pavla Býmy. Pořad moderovala talentovaná rodačka z Kozlovic Markéta
Kyštáková. V průběhu večera organizátoři
festivalu Souznění ve spolupráci s Charitou
Frenštát pod Radhoštěm předali část finančního
daru na nákup nového vozíčku jedenáctiletému
Pavlíkovi Václavovi Novákovi z Frýdlantu nad
Ostravicí.
Lucie Nohlová

V sobotu 10. prosince 2016 Kozlovice
pohltila pravá vánoční atmosféra. V rámci
osmnáctého ročníku mezinárodního festivalu
Souznění se již od brzkého rána před obecním
úřadem konal tradiční Vánoční jarmark,
obchůzky s koledou a volná vystoupení festivalových účinkujících. Během jarmarku byla
k vidění řada zajímavých lidových řemesel
a dovedností a k ochutnání několik regionálních
specialit a výborných nápojů.
Z domácích se během obchůzek představili Soubor lidových písní a tanců Valašský
vojvoda, Dětský folklorní soubor Valášek,
Dechová hudba Kozlovice, sportovní klub
SPV Kozlovice, Pěvecký sbor Základní školy
Kozlovice, Klávesová škola Lenky Lepíkové
a Divadelní společnost Kozlovice.
Díky festivalu Souznění do Kozlovic zavítala
i Schola Gregoriana Pragensis, která pod vedením Davida Ebena v kostele sv. Michaela a sv.
Barbory představila hudebně dramatický pořad
s názvem Vánoce v pražské katedrále v době

Lampionový průvod
Ve středu 16. listopadu se uskutečnil již třetí
ročník lampiónového průvodu. I přes drobnou
nepřízeň počasí dorazilo do areálu Restaurace
Na Koupališti hodně dětí se svými rodiči. Než
jsme se vypravili na cestu, postaral se o zábavu
dětí kominíček Pepíno Prcek. Po setmění se
dlouhý průvod vydal po trase, kde děti potkaly
pohádkové postavičky – čerty, princeznu,
Teletubbies a anděla, které se jim představily
a odměnily je sladkostmi. Po návratu na všechny
malé účastníky čekala sladká odměna, balónky,
omalovánky, pexesa, ohňostroj, pro všechny byl
k dispozici teplý čaj a pro dospělé svařák. PaS
Production děkuje všem za účast, Restauraci
Na Koupališti a kamarádům za spolupráci (kteří
vše dělali pro radost dětem) a také sponzorům
– p. Žáčkové z místního květinářství, večerce

Lampionový průvod, foto Šárka Kreissová

u kostela, potravinám U Drobka, p. Smolkovi
a Tomášovi Zachovi. Je velmi potěšující, že
v obci existuje takováto podpora akcí pro děti,
a máme za ni velkou radost. Sledujte naše Fb
stránky. Plánujeme akce na příští rok a tímto
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Vás zveme v únoru na Muzikálový ples Pomáda
s Vláďou Hronem a Všechnopartičku s Karlem
Šípem a Josefem Náhlovským. Na akce si již

můžete zakoupit vstupenky a udělat tak radost
svým blízkým na Vánoce.
Za PaS Production, Petra Krpcová

Lampionový průvod, foto Šárka Kreissová

Zima podle pranostik? - uvidíme!
snahou při péči o zvěř a její ochranu, nad pochoZimu zhodnotíme jako vždy až s posledním
sněhem a prvními sněženkami. Pro většinu lidí
pením smyslu myslivosti také ostatních lidí,
je hlavním měřítkem „dobré či nedobré“ zimy
zejména vlastníků lesů a polí i všech návštěvníků
množství sněhu, který přináší jistě na jedné
naší přírody. Ač to zní to téměř jako idylická
straně v dědině starost a práci s jeho odklízením
představa, že i v dnešní době se většina tolik rozzvláště pracovníkům naší obce, na straně druhé
dílných lidí na něčem alespoň zhruba shodne,
radost hlavně v okolí naší obce - v polích, lukách
je to jistě díky pochopení, toleranci, určité míry
a lesích, kde jsou při dobrém sněhu našlápnuty
kázně všech návštěvníků přírody a vstřícného
často se hojně křižující stopy běžkařů, či chodpřístupu vlastníků pozemků i naší obce, za což
jim všem členové našeho Mysliveckého spolku
níčky vlastně kolem celé naší dědiny. Právě toto
velice děkují. Myslivecký spolek přeje všem
malebné okolí naší obce je také pro nás myslivce
našim spoluobčanům radostné, v klidu a zdraví
v zimním období velice časným cílem pochůzek
prožité Vánoce a šťastný celý nový rok.
při zasypávání pro zvěř v krmelcích rozprostřených také okolo celé dědiny. A právě zde se
hlavně při krásném zimním počasí potkáváme
Za kozlovické myslivce Milan Adamec
se širokou směsicí lidí - možná bohužel
jakoby stále míň sáňkujících a lyžujících
se dětí, ale stále víc běžkařů, pejskařů,
turistů, někdy ve velice hojném, ale jistě
nikdy si navzájem si nepřekážejícím počtu.
Všichni se tam jistě i beze slov shodneme
na překrásných výhledech na naši obec,
zasněžená pole a lesíky s okolními kopečky
s pozadím v zimě jakoby mohutnějších hor.
Nezřídka tyto nádherné pohledy ozdobí
běžící tlupy srnčí zvěře zrazené nezvyklým počtem obdivovatelů přírodních krás.
V takových chvílích jistě duši každého
myslivce naplní pocit spokojenosti nad Hon na zajíce 19. 11. 2016, foto Jolana Koštejnová
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Valášek – podzimní/zimní sezóna 2016
Kompletní soubor včetně Přípravky se ukázal
domácímu publiku v Kozlovicích 10. 12. na
Souznění a předvánoční atmosféru uzavřeme
vystoupením ve Lhotce p. O. 17.12. 2016 od
18:00 na Vánočním koncertě a hned druhý den
v Rožnově p. R. 18.12. od 17:00 hod na tradičním Stavění Betléma v Dřevěném městečku
Valašského muzea v přírodě.
I během prosincového spěchu již myslíme
a „vyhlížíme“ rok 2017, který bude pro náš
soubor výroční. Dále máme
unikátní pozvání k účasti na
MFF Strážnice 2017, ve hře
jsou pak další plány a vystoupení, o tom už ale zase příště.
Na konci rok u ka ždý
bilancuje a na tomto místě
mi dovolte osobní sdělení:
všichni vedoucí souboru se
snaží co nejtrpělivěji učit děti
tancovat, zpívat, hrát v cimbálové muzice, ale také je vést
k lásce k tradicím a zvykům,
které by i u následujících
generací měly, a věřme, že
budou, mít své místo. O to
radostnější je nyní představa,
že toto předávání písní a zvyků může probíhat
již od novorozeneckého věku v další naší generaci „valáškovských“ dětí.
Petra Prašivková

Se začátkem nového školního roku 9/2016
se Valášek rozrostl o nové členy – 6 dětí přešlo
z Přípravky do velkého Valášku, jejich místa
v Přípravce pak nahradily nové děti, které se
zúčastnily již tradičního náboru. I letos jsme
bohužel nemohli vzít všechny zájemce, ačkoli
nás zájem o soubor velmi těší, na 6 míst bylo 17
„kandidátů“. Naopak nás těší, že již 4 děvčata
se postupně zařazují a trénují na zkouškách
Valašského Vojvody.

Valášek - Tři králové 2016, foto Pája Prašivková

Podzimní sezona ve Valášku plynule navázala na šňůru letních koncertů a vystoupení.
Září pak pro nás bylo vyloženě „zájezdové“
směrem na jižní Moravu – vystoupili jsme
na Burčákov ých slavnostech v Boršicích
a na Výročním koncertě souboru Kyjovánek
v Kyjově. Průběžně členové souboru, kteří se
úspěšně účastnili pěvecké soutěže Zpěváček,
zpívají a jsou součástí koncertů pořádaných
a vysílaných Českým rozhlasem Ostrava.
Po Vítání občánků v listopadu, vystoupení
na Inspirativním setkání souborů v Ostravě
a vystoupení na Výročním koncertě souboru
Pilky ve Lhotce p. O. jsme se vrhli na nacvičování vánočních programů. Zátěžovou zkouškou
bylo 45 min vystoupení v Ostravě 7. 12. na
Masarykově náměstí v rámci vánočních trhů.

Valášek - Ze Sochovek 2016, foto Pája Prašivková
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Skautský oddíl NASHURO Kozlovice
V září začíná nejen školní rok, ale také ten
skautský. A jaký je ten nejlepší způsob, jak jej
zahájit? Přeci naší tradiční oddílovou výpravou na Bazaly. Proto jsme se sešli u klubovny,
odkud jsme se vydali hledat tajemný artefakt,
který byl záhadně ukraden. Na cestě děti překonávaly nejrůznější překážky, luštily šifry
a podařilo se jim i chytit lupiče, který daný
předmět ukradl. Nakonec jsme si na oslavu
vítězství všichni společně opekli špekáčky
a večer se vydali zpátky domů.
Na konci října se celý oddíl opět sešel,
a to na víkendovce v Příboru. Strávili jsme
zde společně čtyři dny, které byly naplněné
jak nejrůznějšími hrami, tak i zajímavými
workshopy (např. vyrábění dekorací z listí,
vytváření halloweenských dobrot, workoutové
cvičení, skládání origami apod.), bojovými
a akčními hrami nebo třeba programem o historii Kozlovic. Nejdůležitější však bylo, že jsme
se jako oddíl mohli více poznat a přivítat mezi
sebou nováčky, pro které to byla vůbec první
větší akce mimo schůzky.
Kromě oddílové víkendovky proběhla řada
menších družinových akcí – převážně přespání v klubovně apod.
Letos v září se nám do oddílu podařilo
nabrat 25 nováčků, díky kterým vznikly dvě
nové družiny – jedna dívčí a druhá chlapecká,
které vedou naši nejmladší vedoucí. Ani ostatní
družiny však nezahálejí a jejich schůzky jsou
od září v plném proudu. Celkově má náš oddíl
pět funkčních družin, které se aktivně každý

týden scházejí a plní program zaměřený na
všestranný rozvoj jejich osobnosti, který si pro
ně vedoucí připravují.
Záleží nám na tom, aby vedoucí, kteří připravují program, si byli jisti, že to dělají dobře
a vyznají se v tom. Proto se naši čerství vedoucí
(Verča, Hopík a Hatla) účastnili listopadového rádcovského kurzu ČERV, který by jim
měl poskytnout další informace z oblasti psychologie, pedagogiky a metodiky, které jsou
potřebné k vedení jejich družin.
Do konce roku nás ještě čeká několik
tradičních aktivit. Nejzásadnější pro náš
oddíl bude vánoční schůzka, během které
se společně naladíme na vánoční atmosféru
a ukončíme tak kalendářní rok. Mezi další akce
patří třeba účast na Souznění nebo roznášení
Betlémského světla.
(Fotky z našich akcí najdete na stránkách
oddílu kozlovice.skautifm.cz)
Alžběta Tkáčová - Cviky

Skauti, archiv spolku
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Stolní tenis Kozlovice

Bodovací turnaj mládeže

svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce
příštím. Stolnímu tenisu ZDAR.

Jako všichni ostatní, tak se i my snažíme
dobře reprezentovat naši obec. V mistrovských
soutěžích máme zapojeno 6 družstev, což je
v podstatě rarita, kterou se nemůžou pochlubit
ani daleko větší oddíly v okrese, či kraji.
Naše družstvo A hraje krajský přebor, což
je sedmá soutěž odspodu (do extraligy už nám
schází jen asi 5x postoupit – ale to berte jako
legraci). V současné době (necelá první půlka
soutěže) válčíme na pěkném třetím místě. Další
družstva hrají soutěže okresní.
V našem kraji a okrese je velice vysoká úroveň, která pramení z doby minulé, kdy Válcovny
plechu hrály 1. ligu a bylo zde vrcholové středisko mládeže. V té době bylo 8 prvoligových
družstev ze severní Moravy. Není vzácností, že
v okresním přeboru hrajete s bývalým reprezentantem nebo ligovým hráčem.
Snažíme se věnovat i našim nejmenším,
kdy 5 dětí trénuje extraligová hráčka a trenérka 1. třídy Hanka Bartošová. Samozřejmě za
velké podpory rodičů – především té finanční
a našich členů, kteří se mládeži věnují. Celkem
trénujeme 8 dětí.
Tolik krátká zpráva o našem spolku. Všem
spoluobčanům přejeme příjemné prožití

Předseda spolku - mt

Naše Terezka Pánková

Soutěžní utkání, archiv spolku

34

číslo 4  prosinec 2016

Začala florbalová sezóna 2016/2017
Kozlovice nastoupí také v kategorii „Junior
– Muži“ v tzv. Ondřejnické skupině. Prvé souboje započaly v neděli 4. 12. 2017.
Kdo se do Frýdlantu přijde podívat, určitě
nebude litovat. Všem přejme do dalších utkání
hodně florbalového štěstí a hlavně přesnou
mušku.
Rozpisy zápasů PFL 2016/2017 naleznete na internetových stránkách. Informace
o našem klubu, jeho členech, minulosti, současnosti, plánech do budoucna, společně
s bohatou fotogalerií najdete na stránkách:
www.fbckozlovice.cz.
Blíží se konec roku, tak bychom rádi poděkovali všem, co podporují naše talenty – Obci
Kozlovice, Základní škole v Kozlovicích, sponzorům, všem florbalovým fanouškům, rodičům.
FbC Kozlovice přeje všem příznivcům a všem
spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2017.

Všechny týmy se pod dohledem osvědčených trenérů pečlivě připravují.
Nejpočetnější „přípravka“ se pilně učí
všem florbalovým dovednostem. Bohatou
účastí naplňují každé čtvrteční odpoledne
místní tělocvičnu. Obdobně si vedou i ostatní
kategorie. Jejich tréninková náplň je vzhledem
k tomu, co je v letošní sezóně čeká, daleko
náročnější.
V neděli 27. 11. 2016 proběhlo oficiální zahájení jubilejního, již X. ročníku „Podbeskydské
florbalové ligy“, tradičně konané ve Frýdlantu
nad Ostravicí. Barvy Kozlovic tak letos hájí
naši mladší žáci. Za účasti celkem sedmi týmů
(FBC TJ Sokol Frenštát p. R., TJ Sokol
Frýdlant n. O., Luna Příbor a TJ Sokol Polanka
n. O.) pak budou v následujících pěti turnajích měřit své síly s těmito zkušenými soupeři.
Celkové vyhodnocení a předání cen proběhne
1. 4. 2017. Naši „mladší“ své působení v letošním ročníku zahájili znamenitě.

Václav Štefek

Zpráva činnosti FC Kozlovice za rok 2016
přisuzovat do jisté míry obměnou hráčského
kádru, také zranění klíčových hráčů mělo na
výsledcích značný podíl. Mužstvo je výrazně
omlazeno a bude nějakou dobu trvat, než se
hráči sehrají a dostane se jim potřebného sebevědomí. Pevně věříme, že se v jarní části sezóny
dočkáme lepších výsledků. Buďme tedy trpělivými a dobrými fanoušky, které A-mužstvo
bude vhledem k dosavadním výsledkům moc
potřebovat. Nutno zmínit, že A-mužstvo vede
trenérská dvojice Jakub Harabiš a Josef Piskoř.
Samostatnou částí je pak naše nadějná
MLÁDEŽ. Jak je již výše konstatováno, tvoří
větší polovinu naší členské základny. Hlavním
trenérem a funkcionářem pro mládež je Petr
Žáček, kterému se v posledních letech daří
nábor nových dětí, kteří se pak dále děli na kategorii předpřípravky, přípravky (starší a mladší)
a také kategorii žáků, která v minulosti absentovala z důvodu nedostatku hráčů. Všechna

Blíží se konec roku a nastal čas bilancování.
Činnost FC Kozlovice je třeba hodnotit nejen
po stránce sportovních výsledků, ale také po
stránce komplexního fungování celého klubu,
jeho řízení, financování a dalších důležitých
činností, které nejsou navenek až tak viditelné.
Výbor FC Kozlovice pracoval v roce 2016
v tomto složení: Chýlek Radomír, Mgr. Bc.
Eliášová Lenka, Žáček Petr, Nezhoda Tomáš,
Eliáš Petr, Piskoř Josef, Tichavský Petr, Mgr.
Krpec Martin, Ing. Jaroslav Herot.
Řeč čísly hovoří, že FC Kozlovice má momentálně 107 registrovaných členů FAČR,
z toho je 55 členů mladších 18 let (FAČR –
Fotbalová asociace České republiky, bez tohoto
členství není možno aktivně působit ve fotbale).
Sportovní stránku pak můžeme, nebo spíše
musíme rozdělit na kategorii dospělých a mládež. V kategorii dospělých bohužel aktuálně
nedosahujeme dobrých výsledků, což můžeme
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2x, a to na jaře 7. 5. 2016 (1. místo FC Kozlovice,
2. místo Třinec, 3. místo Řepiště), a jubilejní
20-tou sérii na podzim 17. 9. (Frýdlant, F-M,
Třebovice). Náš tým z ročníku 06 a 07 obstál
herně velice dobře mezi kvalitní konkurencí.
Také se podařilo uspořádat již 4-tý ročník letního fotbalového kempu. Především
sportovního týdne se zúčastnilo 26 místních
kluků. Děti zažily spoustu zábavy nejen s fotbalem. Počasí nám sice nepřálo, ale i přesto
jsme zvládli vše, co jsme si naplánovali. Za
zmínku stojí skvělé podmínky, které nám byly
vytvořeny v restauraci U Fandy ve Lhotce,
kde se klukům opravdu líbí. Děti se zde vydovádí v bazénu, pak si zahrají bowling a na
závěr dostanou občerstvení v podobě pizzy dle
výběru. Tímto taky chceme poděkovat panu
majiteli a personálu této restaurace. V rámci
kempu byla i návštěva horského lanového parku Tarzanie na Ráztoce, kde si kluci vyzkoušeli
hranici svých možnosti a dovedností.

mládežnická družstva se ve svých kategoriích
pravidelně účastní letní i zimní krajské ligy,
kde dosahují velmi dobrých výsledků. Krom již
zmiňovaného Petra Žáčka, se na výchově mládeže spolupodílí Roman Vaverka, Petr Eliáš,
Rostislav Křístek a Radomír Chýlek, který po
letech přesedlal z pozice trenéra A-mužstva.
Poněkud smutnou záležitostí je pro nás odhlášení ze soutěže v kategorii dorostu, které jsme
byli nuceni učinit z důvodů nedostatku hráčské
základny. S tímto problémem se však potýkají
i okolní vesnice a až budoucnost ukáže, zda je
to problém generačního nedostatku lidských
zdrojů, nebo se naše mládež v horším případě
uchyluje k vysedávání u počítačů. Trenéři dorostu tak změnili své pozice, kdy Josef Piskoř
zaujal místo u A-mužstva a Tomáš Nezhoda
vypomáhá u přípravek.
I v letošním roce byl pro mládežnické kategorie uspořádán tradiční Kozlík Cup. Tentokrát
se nám podařilo během roku uspořádat turnaj

Tomáš Nezhoda

Areál z dronu, foto Roman Vaverka
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Kozlík Cup

Relax v bazénu U Fandy

Tarzánie

Trénink v tělocvičně, foto Roman Vaverka
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Hasiči Kozlovice
43. ročník pohárové soutěže v požárním útoku
proběhl v sobotu 3. září v areálu hasičské zbrojnice.
Všech 18 závodních družstev přivítal na nástupu
starosta sboru, pan Libor Král a po seznámení
s pravidly se na startu jako první začalo připravovat domácí družstvo žen. Bohužel zklamaly hadice,
které tlak vody neunesly a 2x praskly. Z vítězství se
tak nakonec radovaly děvčata z Hájova. Prvenství
v kategorii mužů a putovní pohár opět získali naši
kluci. Druhé skončilo družstvo z Malenovic a hned
za nimi muži ze Skalice. Po skončení oficiální části
proběhla netradiční soutěž, která byla takovou
malou vzpomínkou na doby minulé, kdy požární
sport v Kozlovicích teprve začínal. V rámci tohoto
požárního útoku museli závodníci zdolat řadu překážek jako např. seřezání dřeva, rozstřižení plotu
či průlez tunelem.
Na podzim proběhl závod požárnické všestrannosti mladých hasičů, kde nechybí disciplíny
jako střelba, šplh, zdravověda, vázání uzlů nebo
poznávání topografických značek. Mezi dorostenkami jsme měli jen jedinou zástupkyni, Hanu
Chocholatou, která se umístila na hezkém 2. místě.

V kategorii dorostenců závodil Martin Tofel, který
obsadil místo třetí a Jakub Žáček, který doběhl
desátý. Naše nejmladší družstvo, složené převážně
z nových členů, doběhlo na 14. místě (z 25 družstev) a starší žáci se v konkurenci 28 družstev
umístili na 13. pozici.
O týden později vyrazilo přes 40 členů sboru
na zájezd. Nejprve jsme navštívili důl Landek
v Ostravě. Zde jsme měli možnost sfárat do dolu
v původní těžební kleci. Expozicí nás provedl
bývalý horník, který poutavě vyprávěl o historii
dolu, ale hlavně o tom, v jak těžkých a nebezpečných podmínkách se zde dříve pracovalo. Další
zastávka byla Dolní oblast Vítkovice a její Malý
svět techniky U6, kde si všichni našli něco, co je
zaujalo. Nakonec jsme se zastavili v Pivovaru
Nošovice, kde jsme absolvovali prohlídku s ochutnávkou. Zdařilý výlet jsme zakončili společnou
večeří v hasičárně.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům
za odvedenou práci a všem spoluobčanům přejeme dobrý a úspěšný rok 2017.
Kateřina Toflová

Hasičský zájezd, foto Kateřina Šrubařová

Hasičský zájezd, foto Kateřina Šrubařová

Hasičský zájezd, foto Radmila Toflová

Zazimování techniky, foto Radmila Toflová
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Nová AZ Pila

(archiv obec)

Oprava střechy základny
(archiv obec)

Oprava chodníku a prostranství před smuteční obřadní síní na hřbitově
(archiv obec)

Zrekonstruované prostory bývalé školy v Měrkovicích
(archiv obec)

Rozsvícení vánočního stromu
(S. Ulčák)

Přístavba ZŠ
(archiv obec)

Přístavba ZŠ

(archiv obec)

Přístavba ZŠ - výtahová šachta
(archiv obec)

Vítání občánků
(archiv obec)

Vítání občánků
(archiv obec)

Vánoční jarmark a Souznění
(archiv obec)

Vánoční jarmark a Souznění
(archiv obec)
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www.szesro.cz

nábřeží Dukelských hrdinů 570,
756 61, Rožnov pod Radhoštěm
Telefon: +420 571 654 390, +420 571 654 392
Email: info@szesro.cz

nabízíme:
Maturitní obory:

Agropodnikání

zaměření: Chov koní a zvířat

Ekologie a životní prostředí
zaměření: Geoinformační systémy

Učební obory:

Zemědělec – farmář
zkrácené studium pro absolventy
Včelař - maturitních
a učňovských oborů
Den otevřených dveří: 25. - 26. 11. 2016
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