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Slovo starosty
Vážení spoluobčané – kozlovjané a měrkovjané,
asi nikdy nebudeme všichni spokojeni.
Možná je to dobře, možná ne, ale je to fakt. Platí
to v rodině, v práci, ale i v životě obce. Pořadatelé
akcí chtějí opravit sál, méně pohybliví chtějí
výtah na obecní úřad, děti potřebovaly školu
a školku, někdo chce chodník na horní konec,
někdo na dolní a další třeba opravit cestu. Která

z výše uvedených věcí je důležitější? Pro tebe
samozřejmě ta, kterou chceš Ty. Svým způsobem
tomu rozumím a věřte, že není jednoduché stanovit pořadí důležitosti, a to ještě s ohledem na
finanční, legislativní a lidské možnosti.
Vzpomenul jsem chodníky. To je zářný příklad. Setkávám se s názorem, že stavíme někde
na „konci světa“, místo, abychom pokračovali
od středu dále. Nedivím se, protože většina z takto
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – září 2017.

Obecního úřadu v Kozlovicích

Jak jsem Vás informoval minule, během prázdnin ještě dojde k opravě fasády a výměně oken
staré budovy (od cesty) a výměně oken ve třídách
od zahrady. Možná v roce příštím proběhnou další
úpravy školní zahrady.
Oprava průčelí smuteční obřadní síně a okolí je
hotova. Do prázdnin by měla být hotova výstavba
chodníku směr Tichá, někdy o prázdninách chodník směr horní konec.
Jinak se omlouvám všem, kteří jsou výstavbou
chodníků omezováni, a děkuji za umožnění bezproblémového provádění stavby.
Minule (i předminule) jsem Vás informoval
o možnosti využití bezplatné služby InfoKanál
– zasílání informačních SMS zpráv z obecního
úřadu. Prozatím se registrovalo cca 270 odběratelů, a dokonce jsme zaznamenali kladné reakce,
což nás těší. Nicméně zaregistrovaný počet uživatelů je stále malý. Využijte této možnosti a zaregistrujte se. Postup přihlášení je uvnitř Zpravodaje.
V každém čísle Zpravodaje je několik vět ohledně
odpadového hospodářství v obci. Stále Vás žádáme
a nabádáme, abyste třídili odpady ještě lépe, aby se
nemusel zvyšovat poplatek. I když si myslím, že by
to lepší být mohlo, přesto naše obec zvítězila v prestižní soutěži O keramickou popelnici. Stali jsme
se nejlepšími „třídiči“ v Moravskoslezském kraji
v kategorii obcí s 2.500 – 15.000 obyvateli za rok
2016. Gratuluji a věřím, že toto ocenění nezapůsobí
kontraproduktivně. Snad neusneme „na vavřínech“.
Nevím, jestli víte, ale v našich obecních bytech
v č. p. 350 (stará školka) došlo v jednom z bytů
k požáru. Jen díky rychlé a správné reakci jedné
z obyvatelek domu nedošlo ke katastrofě. Šlo
o minuty. Tímto chci veřejně poděkovat mladé paní
Markétě Plesníkové za záchranu obecního majetku
a možná i životů. Děkuji.
Rovněž chci poděkovat zaměstnancům obce
a hasičům, kteří požár uhasili.
Všem přeji hezké prožití dovolených a prázdnin, deváťákům pak šťastný vstup na střední školy
a učiliště.
A abych nezapomněl – ať se prvňákům, druhákům i předškolákům líbí v nové škole (samozřejmě
i paním učitelkám).

uvažujících lidí možná nikdy směrem na Tichou
pěšky kolem hlavní silnice nešla (a co teprve děti!).
Od Kříže na horní konec jsme šli asi všichni
a víme, jak je to tam nebezpečné. To už nehovořím
o tom, když máte miminko v kočárku, nebo když
cupitá vedle vás. Možnost jiné trasy v tomto úseku
není. Proto letos stavíme chodníky tam a jsem
pevně přesvědčený, že je to správné.
Nicméně na minulém jednání zastupitelstva
jsem předložil návrh na pokračování výstavby
dalších chodníků.
Cituji ze zápisu: „V současné době má obec
vybudované chodníky v centru obce a v letošním roce přibudou chodníky na horním konci.
Prozatím jsme se drželi teorie, že kde jsou „malé
strany“, chodníky budovat nebudeme. Praxe je
bohužel taková, že lidé v mnoha případech chodí
po „hlavní cestě“ a malé strany nevyužívají. Automobilová doprava se natolik rozrostla, že je chůze
po hlavní cestě velice nebezpečná. I po místních
komunikacích jezdí podstatně větší množství aut
než v minulosti. Starosta proto navrhnul zastupitelům zvážení možnosti výstavby dalších chodníků
a požádal o (návrhy) vytipování úseků, kde by
chodníky měly být.“
Zastupitelé tento návrh jednoznačně podpořili
a v současné době probíhá geodetické zaměření
polohopisu a výškopisu vč. zakreslení hranic
oplocení a inženýrských sítí v úseku od Kříže, až po
restauraci Ve Dvoře. Pak začnou jednání s majiteli
dotčených pozemků (jen malá část je totiž obecní),
abychom zjistili, kde stavět lze a kde ne. Věřím ve
vstřícnost – prozatím jsme se vždy více méně bez
problémů dohodli.
Tento článek jsem měl možná začít radostnou
(alespoň pro mě) zprávou, že přístavba školy je
hotova. S touto akcí doufám souhlasili všichni,
protože asi nikdo nechce, aby naše děti musely
za předškolním a základním vzděláním někde
cestovat. Vlastní výstavba trvala cca rok a věřím,
že se povedla, že se líbí. O prázdninách bude
probíhat vybavení školy a školky nábytkem (stoly,
židle, skříně …) a elektronikou (interaktivní tabule,
počítače …) – vše tak, aby byl s novým školním
rokem zahájen provoz. Ke konci prázdnin Vás
jistě pozveme na slavnostní otevření a prohlídku
nových prostor.

Napsáno 8. 6. 2017
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
2

číslo 2  červen 2017

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci dubnu až červnu oslavili:
pan Stanislav Krpec
80 let
paní Marie Vaverková
80 let
paní Ludmila Žáčková
81 let
paní Ludmila Walerová 81 let
paní Marie Cvičková
81 let
paní Marie Zemanová
81 let
pan Stanislav Kahánek 82 let
paní Anna Hanzelková 82 let
pan Jiří Zátopek
82 let
paní Olga Pustková
82 let
paní Ludmila Červenková 82 let
pan Břetislav Červenka 82 let

paní Marie Svobodová
pan Alois Tobola
pan Stanislav Kocián
paní Miroslava Jalůvková
paní Anežka Fojtíková
paní Františka Krpcová
paní Ludmila Lichnovská
paní Ludmila Jurková
paní Anežka Závodná
paní Anežka Závodná
paní Imelda Prašivková
paní Marie Pustková

82 let
83 let
83 let
84 let
84 let
84 let
85 let
85 let
85 let
85 let
86 let
87 let

pan Alois Nedvěd
paní Jiřina Boráková
paní Marie Konečná
paní Marie Krpcová
paní Anežka Kahánková
paní Anna Juřicová
paní Antonie Valentová
pan Rudolf Pustka

87 let
88 let
88 let
88 let
89 let
89 let
90 let
92 let

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

Od března do května 2017 zemřeli:

ve věku 54 let pan Josef Blabla
ve věku 85 let paní Červenková Božena
ve věku 58 let pan Pavel Matějek
ve věku 81 let paní Božena Vašendová
ve věku 51 let pan Milan Kocián
ve věku 86 let paní Ludmila Laníková

ve věku 86 let pan Miroslav Němec
ve věku 85 let paní Ludmila Žvátorová
ve věku 90 let paní Marie Ulčáková
ve věku 85 let paní Jiřina Tobolová
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od března do května 2017 se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Viktorie Desenská
Julie Cvičková
Ema Kozová
Jan Harabiš
Sára Čajánková
Vanessa Matuszková

Eliška Boháčová
Ondřej Kocich
Viola Kociánová
Antonín Jabůrek
Dorota Tománková

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

Vítání občánků
Ulčáková, ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice, a předala slovo starostovi obce panu Ing. Miroslavu
Toflovi. Rodiče se zapsali do pamětní knihy
a převzali si od obce finanční dar 3 000 Kč,
hračku a maminky také kytičku. Od kolektivu
Lékárny Kozlovice obdrželi pěkný dárkový
balíček. Slavnostní akce byla zakončena malým
občerstvením.

V pátek 21. dubna proběhlo v sále Obecního
úřadu Kozlovice letošní první vítání občánků.
Na slavnostní uvítání mezi nejmladší občánky
obce bylo pozváno 13 dětí narozených od loňského října do března tohoto roku. Převahu
měly tentokrát děvčátka, těch se sešlo 11,
a jen 2 chlapci
Slavnost byla zahájena vystoupením
přípravky DFS Valášek za doprovodu malé
muzičky. Proslov přednesla paní Mgr. Hana

OÚ - Pustková
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SMS InfoKanál
Chcete být lépe informovaní
o dění v obci? Stačí málo – zaregistrovat se.

to bude pro nás finančně únosné,
bránit se tomu nebudeme.
Způsob registrace:

Pro lepší informovanost občanů
zavádí obec službu SMS InfoKanál –
adresné zasílání SMS zpráv na Vaše mobilní
telefony. Do tohoto systému se můžete kdykoliv zapojit (zaregistrovat) a také kdykoliv
tuto službu zrušit.

1) Z telefonu zasláním SMS zprávy na
číslo 558 697 205
REGISTRUJ mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera KOZLOVICE nebo
MERKOVICE mezera CISLOPOPISNE

Tato služba je pro Vás BEZPLATNÁ.

Způsob registrace pro ty, kteří chtějí navíc
dostávat informace o stánkovém prodeji:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera KOZLOVICE nebo
MERKOVICE mezera CISLOPOPISNE
mezera T1

Předpokládáme zprávy typu:
Přerušení dodávky vody, upozornění na
splatnost poplatků, vodného, stočného, na
ceny, výpadek (oprava) internetu, informace
o nových vyhláškách, krizové či povodňové
informace, změny ordinačních hodin lékařů
a lékárny, informace o sběru objemného či
nebezpečného odpadu, informace o konání
důležitých kulturních, sportovních akcí, …
a tak podobně.

Pokud neuvedete všechny požadované
údaje (číslo popisné), nebudete do registrace
zařazeni.

Tyto informace budou rozesílány všem
zaregistrovaným nebo adresně těm, kterých
se bude daná zpráva týkat.

2) Pomocí webového rozhraní
Pomocí webového online formuláře na
adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/KOZLOVICE . Při registraci zadejte číslo popisné.

Kdo si bude přát, může dostávat navíc
informace ohledně stánkového prodeje na
prostranství před obecním úřadem. Tento
požadavek musí zohlednit při registraci.

3) Osobně na obecním úřadě
Kromě výše uvedených způsobů, je možné
přijít na obecní úřad (kancelář č. 1), kde vše
provedeme za Vás.

Ideální stav by pro nás byl takový, kdyby se
zaregistroval vždy jeden člen rodiny (domu,
bytu) a informace pak předal ostatním. Obec
musí tento systém samozřejmě platit a dost by
se to prodražilo, kdyby se např. z pětičlenné
rodiny zaregistrovali všichni. Nicméně pokud

Neodpovídejte na SMS, které od nás
dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení.
Těšíme se na spolupráci a věříme, že
už nebudou v Kozlovicích neinformovaní
občané. Mobilní telefon má v současné době
skoro každý.

!!! Registrací dáváte souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace z obce. Vaše údaje budou použity výhradně pro
tyto účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám !!!
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Potoky
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, říká, že je
zakázáno poškozovat břehy, zeminu, písek nebo
nerosty, těžit z koryt vodních toků a ukládat do

vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít
k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo
bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty
na místech, z nichž by mohly
být splaveny do vod. Porušení
zákona je finančně postihováno.
Proto by si občané, kteří
na břehy potoků a pod mosty
ukládají rostlinné zbytky, posečenou trávu a zbytky větví, měli
uvědomit, že svým jednáním
mohou způsobit perné chvíle
svým sousedům.
V současné době máme
v obci 370 domácích kompostérů a dva velké kontejnery umístěné před sběrným
dvorem na trávu, větve a jiné
rostlinné zbytky, které jsou
přístupné 24 hodin denně.
Takže rostlinné odpady je kam
dávat a není důvod je sypat ke
břehům potoků. A především
- je to zakázáno zákonem.
Tento článek vznikl na podnět
občanů, kteří mají špatnou
zkušenost s naplavenými rostlinnými zbytky.
OÚ - Boráková

Tak by to vypadat nemělo, archiv obec

Výzva občanům – sečení pozemků
vat z pozemku plevele a dle § 1013 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je uložen
zákaz obtěžování sousedů nad míru přiměřenou v dané lokalitě imisemi – tj. vnikáním
„čehokoli“ z jednoho pozemku na druhý.
Porušování zákona je finančně postihováno.
Článek vznikl na podnět našich spoluobčanů.

Žádáme občany, kteří neudržují své
pozemky posečené (tyto svým vzhledem
nepůsobí esteticky na okolí a navíc plevelné
rostliny, na nich rostoucí, zaplevelují i ostatní
sousední pozemky), aby tyto co nejdříve
pokosili. Je přece v zájmu nás všech, abychom
to u nás měli pěkné.
Dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je uložena povinnost odstraňo-

OÚ - Boráková
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI – BŘEZEN AŽ KVĚTEN
Radar u fary
Radar u Vinotéky
směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Březen 2017
celkem projelo 53 288 vozidel nad 30 km/h

Březen 2017
celkem projelo 51 027 vozidel nad 30 km/h

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

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

Počet průjezdů
33 385
2 932
14 904
2 067
101
149
32%

Počet průjezdů
22 237
2 763
19 810
6 214
120
131
51%

Maximální rychlost 31. 3. 19:10 99 km/h

Maximální rychlost 7. 3. 21:37 119 km/h

Duben 2017
celkem projelo 48 237 vozidel nad 30 km/h

Duben 2017
celkem projelo 52 443 vozidel nad 30 km/h

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

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

Počet průjezdů
32 598
2 997
11 292
1 350
85
98
26%

Počet průjezdů
31 350
2 230
14 162
4 701
105
132
36%

Maximální rychlost 19. 4. 22:42 95 km/h

Maximální rychlost 12. 4. 22:42 112 km/h

Květen 2017
celkem projelo 53 475 vozidel nad 30 km/h

Květen 2017
celkem projelo 44 524 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 <
Průměrně projelo mezi 7. - 8.
hod.
Průměrně projelo mezi 14. 15. hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
34 221
4 793
12 820
1 641
85
97
27%
30%

Počet průjezdů
23 181
2 690
13 964
4 689
95
112
42%

Maximální rychlost 5. 5. 5:05 117 km/h

Maximální rychlost 14. 5. 21:07 92 km/h

OÚ - Vašenda
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Zpráva velitele výjezdové jednotky hasičů Kozlovice
tablet. Jedná se o běžný tablet, na kterém je
První polovinu roku jsme jako předchozí roky
nainstalovaný software, který komunikuje s IBC
začali pravidelným školením jednotky. Osnovy
(integrované bezpečnostní centrum) v Ostravě.
na tato školení každoročně aktualizuje a rozesílá
Díky tomu budeme mít při vyhlášení poplachu
Generální ředitelství HZS ČR. Dále členové
podrobnější informace a zároveň se nám rozjede
absolvovali zdravotní prohlídky, školení řidičů,
navigace do místa události.
školení obsluhovatelů motorových pil, výcvik
V letošním roce naše jednotka vyjela k 6 udáv dýchacích přístrojích, který musí každý nositel
lostem. Jednalo se o 3 požáry a 3 technické
dýchací techniky absolvovat co 3 měsíce.
pomoci.
V rámci školení jsme navštívili stanici HZS
(hasičský záchranný sbor) ve Frýdku-Místku,
Tomáš Pavlát, velitel JSDHO
kde nás lezecký instruktor teoreticky i prakticky proškolil z používání lezeckých prostředků,
kterými je naše jednotka vybavena. Poté se jednotka seznámila
s novou technikou, kterou stanice
ve Frýdku -Místku disponuje.
V červnu nás navštívily děti
z mateřské školy v Kozlovicích.
Dětem jsme ukázali všechnu naši
techniku, zásahové oblečení,
přilby, mohly si zastříkat z hasičské hadice a na závěr jsme dětem
pustili majáky a zahoukali. Snad
se jim návštěva u nás líbila a zase
se k nám přijdou podívat.
Do CAS 15 Renault (cisterna) jsme dokoupili výjezdový Setkání s dětmi MŠ, archiv hasiči

Informace z knihovny
Balení učebnic
Prázdninový provoz
knihovny
Platný od 1. 7. 2017
do 31. 8. 2017
Úterý: 9.00 hod - 17.00 hod
Čtvrtek: 9.00 hod - 17.00 hod
V týdnu od 27. 7. 2017 – 4. 8.
2017 je knihovna uzavřena.

Obecní knihovna opět nabízí balení učebnic. Nemáte čas na
balení učebnic? Velikost zakoupených obalů nesedí? Nemůžete sehnat potřebný obal? Proto využijte naši balící službu.
Knihy obalíme na počkání nebo dle dohody. Knihy doneste
v igelitové tašce opatřené jmenovkou. Nenechávejte vše
na poslední chvílí, knihy můžete nosit již během prázdnin.
Ceník
Formát A5 …… 3 Kč/ks
Formát A4 …… 5 Kč/ks
Formát A Typ .. 7 Kč/ks
Markéta Navrátilová, knihovnice
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Pasování prvňáčků
zapojila. Akce se zúčastnilo 39 prvňáčků z obou
tříd, kterým bych nakonec chtěla popřát „Ať
kniha zůstane jejich přítelem po celý život“!

Tak jako každým rokem, tak i letos, se v naší
knihovně uskutečnilo slavnostní „ Pasování prvňáčků na čtenáře“. Prvňáčky v knihovně přivítal
král s královnou z Písmenkové
říše. Děti byly po krátkém programu, ve kterém nám předvedly
znalost abecedy a čtenářskou
dovednost, starostou obce pasovány na čtenáře knihovny. Slavnostního okamžiku se zúčastnila
také ředitelka ZŠ a rodinní příslušníci. Pasovaní čtenáři obdrželi průkazku do knihovny na
rok zdarma, pamětní list, šerpu
čtenáře 2017, malé dárečky
a knížku z projektu „Už jsem
čtenář“, do kterého se knihovna

archiv škola

KALENDÁŘ AKCÍ
01. 07. 2017
17. 07. 2017
28. 07. 2017
24. 08., 25. 08. a 26. 8. 2017
09. 09. 2017
02. 10. 2017

Mini Cup Měrkovice
Letní příměstský tábor Kozlovice
Letní večer s Trifidem
Letní kino u hasičárny
Obecní slavnost Kozlovice 2017
Krmáš
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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.
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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 rady obce
Zápis č. 4 - 2017 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 15. 3. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili 4 členové rady
Omluven: Ing. Jiří Tkáč

záchranná stanice …)
4. Schválení individuálních dotací spolkům
5. Smlouva o právu k provedení stavby
(Pavlíček)
6. Smlouva o právu provést stavbu (SSMSK)
7. Smlouva o likvidaci odpadů (AluGro-Pro
s.r.o.)
8. Prodloužení platnosti stavebního povolení
9. Sídlo spolku – DFS Valášek z Kozlovic
10. Pronájem nebytových prostor – v „Domečku“ č. p. 356
11. Žádost o výměnu oken v prostoru Salonu
Sedmikráska (č. p. 356)
12. Výtah Obecního úřadu Kozlovice
13. Dodatek č. 4 SoD – Navýšení kapacity ZŠ
a MŠ Kozlovice
14. Kontrola plnění rozpočtu

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice –
JŘBU, dodatek č. 3 SoD
3. Provedení hlav ních prohlídek mostů
(v majetku obce)
4. Dotace obce
5. Vodovod – pan Kvašňovský
6. Tablet – JSDH Kozlovice (hasiči)
7. Studie – rekonstrukce sálu OÚ a přilehlých
prostor
8. Rekultivace skládky
Zápis č. 5 - 2017 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 5. 4. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 7-2017 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 17. 5. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení a informace starosty
Záměr pronájmu – Domeček
Prostor pro Klub důchodců
Nákup rotavátoru za malotraktor a podkopová lžíce na bagr 50 cm
5. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice –
cenová nabídka ARTSPECT, a.s.
6. Škola – v ý měna oken místo nák upu
automobilu
7. Žádost o ukončení nájemní smlouv y
– pozemky

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Pronájem nebytových prostor č. p. 356 –
diskuze se zájemci
3. Střednědobý výhled rozpočtu
4. Rozpočtové opatření č. 1/2017
5. Výběrové řízení elektromobil – přidělení
zakázky
6. Dodatek SoD – Chodníky Horní konec
I. etapa (Lesostavby)
7. Další výstavba chodníků v obci – geodetické
zaměření
8. Fichtlday a závody dětských odrážedel
9. Traktoriáda – žádost o krátkodobé bezplatné
užití obecních pozemků
10. Žádost ZŠ o použití investičního fondu
– nákup boileru
11. Navýšení kapacity MŠ

Zápis č. 6-2017 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 3. 5. 2017
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Pojištění obecního majetku a odpovědnosti
3. Darovací smlouvy (charity, domovy důchodců,
10
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Ze života školy
Co se děje ve škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
•

•

•

•

•

Začátkem dubna proběhl ve škole zápis do
1. třídy. V doprovodu svých rodičů přišlo
k zápisu 50 předškoláků. Děti měly připraveny básničky nebo písničky a pod vedením
učitelek 1. st. plnily různé úkoly – malovaly,
stříhaly, lepily, vytleskávaly rytmus apod. Do
dvou prvních tříd bylo přijato 49 žáků.
V první jarní den přijeli do Kozlovic Vikingové. Přesněji řečeno přijeli šermíři z agentury Pernštejn a přivezli s sebou naučný
program Vikingové. Během představení se
žáci dozvěděli, kde Vikingové žili, kam všude
cestovali, jakou nosili zbroj, a jejich zbraně si
mohla vybraná skupinka dětí vyzkoušet při
fingovaném útoku a jeho obraně.
Před velikonočními prázdninami proběhl
ve všech třídách projekt s názvem “Knihy
kolem nás“. Mladší děti zpracovávaly většinou pohádkové knížky, ti starší se věnovali
klasické literatuře, ale také se například
pokoušeli vyrobit ruční papír. Nejzdařilejší
výrobky budou zdobit prostory školy.
Jelikož již mají žáci 9. ročníku po přijímacím řízení na SŠ, mohou se věnovat
i jiným aktivitám než je stálé učení. V rámci
českého jazyka připravili pro své mladší
spolužáky projektový den „Čteme dětem“
– pohádkové knížky a s nimi spojené úkoly
(tajenky, skládanky, pexeso, soutěže a další
aktivity spojené s pohádkovými náměty).
V hodinách matematiky si připravili projekt
„Na špičku stromu bez jeřábu“, v rámci
kterého uplatní své znalosti matematiky
v praxi. Jejich úkolem je při vycházce do
přírody změřit výšku stromu na základě
matematické podobnosti.
Ke Dni matek proběhlo v sále OÚ školní
představení, ve kterém žáci Divadelního
kroužku předvedli pohádku „Princezny (ne)
jsou na draka“, žáci „velkého“ pěveckého
sboru a malého sborečku zazpívali mamin-

•

•

•

•

kám několik hezkých písniček a děti ze školní
družiny zatančily country tanec.
Žáci školního pěveckého sboru jsou vždy na
konci školního roku uvolněni na jeden den
z výuky jako poděkování za celoroční reprezentaci školy. Letos se ve čtvrtek 25. 5. odpoledne sešli ve školní družině, po procházce na
dětské hřiště si zazpívali, zahráli hry, udělali
piknik a přespali ve škole. Následující den
ráno se prošli do Lhotky, kde společně strávili
příjemné dopoledne.
Koncem května proběhl v naší škole projekt
žáků druhého stupně, který se týkal rizikových forem chování a jejich hrozeb pro žáky.
Žáci se seznámili s rozdělením omamně
psychotropních látek, včetně drog a jejich
působení na lidský organizmus. Dále také
získávali informace týkající se rizikových
forem chování, které přináší moderní společnost – včetně kyberšikany, a nebezpečí,
která mohou hrozit při zneužití sociálních
sítí. Součástí projektu je i výchovný koncert
těsně před koncem školního roku.
1. a 2. června si zajeli všichni žáci do kina
do Frýdlantu n. Ostr., kde zhlédli film, který
pro ně letos vybrala Rada rodičů, která jim
společně se školou zaplatila dopravu.
Do konce školního roku absolvují všechny
třídy školní výlet, žáci 1. tříd budou „pasování“ na čtenáře knihovny, proběhne Den
Země, který se v dubnu vlivem nepříznivého
počasí nestihl, žáci 1. – 3. tříd dokončí
plavecký výcvik v bazénu ve Frenštátě p. R.,
žáci I. st. absolvují exkurzi v kozlovickém
sběrném dvoře.

SOUTĚŽE:
• V okresním kole biologické olympiády získala
ve velké konkurenci výborné 3. místo Nikol
Škrobalová (6. B) a v krajském kole v Ostravě
vybojovala 10. místo.
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•

•

•
•

•

•

•
•

V okresním kole fyzikální olympiády kategorie E se Filip Krpec (9. A) umístil na krásném 5. místě a v krajském kole, ve kterém
soutěžilo pouze 38 žáků základních škol
a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
z celého Moravskoslezského kraje, se stal
úspěšným řešitelem.
V krajském kole soutěže Finanční gramotnost obsadilo družstvo žáků ve složení Nikola
Kubečková, Jakub Lepík (9. A) a Barbora
Raganová (7. A) 4. místo.
V krajském kole soutěže SAPERE získalo
družstvo žáků ve složení Nikola Kubečková,
Jakub Lepík a Tomáš Blažek (9. A) 4. místo.
V celostátním finále soutěže se zaměřením
na finanční gramotnost „Rozpočti si to!“
obsadilo družstvo žáků 8. A- Adéla Krpcová, Karolína Šáchová, Marika Tabachová
a Monika Žáčková - 2. místo a zúčastnilo
se slavnostního finále v Praze. Na finále do
Prahy také jede družstvo žákyň 5. B, které ve
své kategorii odsadily 10. místo. Družstvo
tvoří Barbora Štěrbová, Daniela Jandová,
Alžběta Závodná a Petra Žáčková.
V okresním kole matematické olympiády
žáků 6. – 8. tříd reprezentovalo naši školu
13 žáků a z nich bylo 7 úspěšných řešitelů.
Nejlepšího výsledku dosáhla Karolína Prokopová (6. A), která vypočítala všechny úlohy
kategorie Z6 bez chyby a získala 1. místo.
Velmi dobrého výsledku dosáhla i Karolína
Šáchová (8. A), která se umístila na 5. místě.
Dalšími úspěšnými řešiteli jsou v kategorii
Z7 Markéta Mazurová (7. A) a v kategorii Z8
Adéla Krpcová, Natálie Stonavská, Amálie
Kozubíková a Monika Žáčková (8. A).
V okresní statistice Matematického klokana
se na pěkných místech umístili: František
Lepík (3. A) na 3. místě v kategorii Cvrček,
Michal Tkáč (5. A) také na 3. místě v kategorii Klokánek.
V okresním kole fyzikální olympiády kategorie F se stala úspěšnou řešitelkou Adéla
Krpcová (8. A).
V okresním kole pěvecké soutěže Loutnička
se umístili zpěvačky a zpěváci z Kozlovic na
stupních vítězů ve svých kategoriích: Matěj

•

•

•

•

•
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Velký (4. B) 1. místo, Hynek Pindel (4. B)
2. místo, Markéta Němcová (7. A) 1. místo
a Natálie Stonavská (8. A) 3. místo.
V okresním kole vybíjené žáků 4. a 5. tříd naše
družstvo ve složení Radek Weissmann, Filip
Laník (4. A), Jonáš Kocián (5. A), Jan Hrnčárek, Filip Krobot, Matěj Kresta, Dominik
Kubečka, Matouš Petrů, Jonáš Skoták, Barbora Štěrbová, René Tabach a Petra Žáčková
(5. B) porazilo všechny zúčastněné týmy
a postoupilo do krajského kola, ve kterém se
umístili na vynikajícím 3. místě, a z Raškovic
si přivezli bronzové medaile.
Ve velikonočním turnaji Beskyďáčku
„O pohár škol“ naše šestnáctičlenné družstvo získalo v celkovém pořadí 1. místo.
Zásluhu na vítězství družstva v konkurenci
320 malých volejbalistů mají následující
dvojice hrající ve své věkové a výkonnostní
kategorii: Nela Eliášová a Daniel Hugo Klus
(2. B) 1. místo, David Mikuška a Ondřej
Klímek (2. B) 1. místo, Nela Jakubíková (5.
B) a Antonín Klímek (4. B) 2. místo, Petra
Žáčková a Barbora Štěrbová (5. B) 2. místo,
David Opěla a Jan Slípek (1. A) 3. místo.
V okresním turnaji v přehazované žáků 4. a 5.
tříd vybojovalo družstvo žáků ve složení
Jonáš Skoták (5. A), Jan Hrnčárek, Matěj
Kresta, Filip Krobot, Matouš Petrů, Barbora
Štěrbová, René Tabach a Petra Žáčková
(5. B) 2. místo a získali stříbrné medaile.
Po dvou letech jsme se opět dostali do
Velkého finále soutěže ČEZ Street Hockey
do Ostravy. Tentokrát s družstvem žáků
6. B - Filip Tabach, Tadeáš a Šimon Gasmanovi, Jakub Vyviál, Radek Kohut a Dominik
Bražina.
Do krajského kola fotbalového turnaje
Mc Donald´s Cup postoupilo družstvo
fotbalistů: Jan Čarnoký, Oliver Hrnčárek,
Bruno Štěrba (2. A), Šimon Tabach, Šimon
Tončík, Sebastián Vašenda, Ondřej Vaverka,
Tomáš Vitt (3. A), Marek Škrobal, Michal
Cibulec (3. B). Naši žáci v silné konkurenci
sportovních škol vybojovali 5. místo. V individuálním ocenění získal Šimon Tončík cenu
za nejrychleji vstřelený gól.

číslo 2  červen 2017

Školní divadlo

Školní divadlo

Na špičku stromu bez jeřábu

Vybíjená - bronzová medaile v kraji

Zápis do 1. třídy

•

•

•

Celostátní kolo soutěže v Praze

Starší žáci: Pavel Bílek, Josef Žáček, Radek
Weissmann, Filip Laník (4. A), Matěj Velký,
František Langer, Daniel Chýlek (4. B),
Matěj Jarotek (5. A), Jonáš Skoták, Jan
Hrnčárek, Dominik Kubečka, René Tabach
(5. B) obsadili v okrskovém kole turnaje Mc
Donald´s Cup 2. místo.
Družstvo gymnastek v okresních závodech
skončilo na 6. místě. Nejlepšího individuálního výsledku dosáhla Veronika Jarotková
(5. A).
V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili
branné soutěže „Operace Wolfram“, která
se koná ve spolupráci s Armádou ČR - vojáci
připravili několik stanovišť s brannými úkoly

•

Na špičku stromu bez jeřábu

– hod granátem na cíl, silový test, střelba ze
vzduchovky, překážková dráha, zdravověda,
přechod minového pole a vědomostní test,
týkající se partyzánské skupiny Wolfram.
Naši školu reprezentovalo družstvo žáků 8.
A ve složení Adéla Krpcová, Natálie Stonavská, Václav Bielý a David Tabach.
Ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima
dětí 2017 získal ocenění okresního Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Vojtěch Pavlát
(2. B). Další aktuální informace o dění ve
škole získáte na www.skola.kozlovice.cz .
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy
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Přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice

Atletika Brušperk II. stupeň

Atletika Brušperk II. stupeň

Atletika Brušperk I. stupeň

V červnu se žáci ZŠ Kozlovice zúčastnili
„Přeboru povodí Ondřejnice v lehké atletice“
v Brušperku. Žáci prvního stupně závodili
v třech disciplínách: sprint, skok daleký a hod.
V konkurenci škol z Brušperku, Fryčovic, Hukvald,
Krmelína, Staré vsi nad Ondřejnicí obsadili
výborné 3. místo. Nejlepších výsledků dosáhli:
Sofie Maierová (1. místo sprint, skok a hod),
Matěj Jarotek (1. místo skok, 2. místo sprint), Nela
Eliášová (1. místo skok, 2. místo hod), Romana
Janáková (1. místo hod), Linda Petrů (1. místo
hod), Julie Čajánková (2. místo skok, 3. místo
sprint a 3. místo hod), Josef Brázda (2. místo skok,
3. místo sprint), Radek Weissmann (2. místo skok,
3. místo hod), Oliver Hrnčárek (3. místo hod), Filip
Krobot (3. místo sprint).

Žáci druhého stupně bojovali o medailové
umístění o den později. Oproti žákům prvního
stupně jim přibyla jedna disciplína – vytrvalostní
běh. Po sečtení všech výsledků se umístili stejně
jako loni na výborném 3. místě. Nejlepšími
sportovci byli: Tomáš Blažek (1. místo skok,
1. místo vytrvalostní běh, 1. místo sprint, 2. místo
hod), David Tabach (1. místo skok, 3. místo
vytrvalostní běh, 3. místo sprint, 3. místo hod),
Adam Krpec (1. místo hod), Adéla Krpcová
(2. místo skok, 2. místo sprint), Patrik Žáček
(2. místo skok), Daniel Ryška (2. místo hod),
Patrik Šuba (2. místo sprint), Adriena Fojtíková
(3. místo skok), Markéta Němcová (3. místo
hod).
Mgr. Michal Goryczka
14
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Přijímací řízení na střední školy

Umístění žáků podle oborů
Název oboru
počet žáků
Maturitní obory
Gymnázium
7
Pedagogické lyceum
1
Předškolní a mimoškolní
1
pedagogika
Obchodní akademie
1
Optik
1
Mechanik seřizovač
3
Informační technologie
1
Zdravotnický asistent
1
Strojírenství
1
Stavebnictví
1
Učební obory
Instalatér
2
Kadeřník
1
Elektrikář - silnoproud
1
Obráběč kovů
1
Umělecká škola
Grafický design
1
Víceletá gymnázia
šestileté
2
osmileté
1

V letošním školním roce navštěvuje devátý
ročník 24 žáků. Většina z nich se hlásila na
čtyřleté obory s maturitou, musela tedy vykonat
písemné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které i letos připravila společnost
CERMAT. Žáci si mohli podat dvě přihlášky na
střední školy a výsledek lepší z nich se pak započítával do jejich přijímacího řízení. Na zkoušky
se žáci připravovali v kroužcích z matematiky
a českého jazyka a jejich pravidelná příprava
přinesla své ovoce, protože všichni žáci byli na
své školy přijati již v prvním kole.
Kromě žáků devátého ročníku nás letos
opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium
také jedna žákyně pátého a dvě žákyně sedmého
ročníku.
Všem vycházejícím žák ům
blahopřeji k jejich
přijetí na střední
školu a přeji jim
hodně studijních
úspěchů.

Mgr. Zdenka Krpcová, VP
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Školní družina
Děti školní družiny v dubnu a v květnu
nelenily a pilně nacvičovaly. 11. května
country tanečnice tančily na vystoupení ke Dni
matek v sále OÚ Kozlovice společně se žáky
Divadelního kroužku, Školního pěveckého
sboru a Sborečku. 18. května jsme maminky
pozvali na besídku do školy. Jako dárek jsme
si pro ně připravili pohádky, tanečky, básničky

a písničky, a samozřejmě malý dáreček, který
si odnesly na památku domů.
1. června jsme s dětmi oslavili jejich svátek.
Vychovatelky pro ně připravily řadu soutěží.
Nechyběla ani sladká odměna.

Besídka ke Dni matek, archiv škola

Den dětí

O Jeníčkovi a Mařence

Ludmila Kožuchová,
vedoucí vychovatelka ŠD

Vystoupení v sále

Šípková Růženka

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok 2016/2017 je skoro za námi a my víme,
že než se nadějeme, budeme opět vítat v MŠ děti
v roce dalším. Přestože nám počasí na jaře moc
nepřálo, v naší mateřské škole jsme se rozhodně
nenudili. Děti měly možnost spousty kulturních
zážitků, jako třeba divadelní představení divadélka Smíšek, nebo divadélko Šikula. Také skvělé
divadlo, které připravily děti ze ZŠ, návštěvu
obecné školy, výlet do sportovního centra na
Bílou, exkurzi do sběrného dvora, nebo k místním
včelařům, kde se dozvěděly spoustu zajímavých
věcí. Pro maminky jsme si letos připravili přání

Výlet na Bílou
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ke Dni matek buď formou besídek, nebo pletení z papíru, kde si maminky odnesly krásné
srdíčko, které si samy vyrobily. Navštívili jsme
místní hasičskou zbrojnicí a vyslechli skvělou
přednášku o hasičské výzbroji a technice. Ještě
nás čeká návštěva planetária, a pak už jenom
prázdniny! A už se jen těšíme na poslední akci,
na které ukápne slzička nejedné mamince, a to
pasování předškoláků na školáky, a pak přivítáme
prázdniny.
Třída Sluníček

Smažení vaječiny, archiv škola

Rada rodičů
Zdravotnický rej
čísly a krátkým divadlem se představily stejně
jako vloni děti z dětského domova Na Hrázi,
se kterými jsme navázali spolupráci. Do programu se rovněž zapojily studentky Střední
zdravotnické školy z Frýdku-Místku. Pro děti
měly připraveno několik zajímavých stanovišť
se zdravotnickou tématikou, předvedly také
věrohodně působící scénky o poskytování první
pomoci. Studentky doprovodila paní ředitelka,
která představila školu a její obory.
Program vyvrcholil závěrečným losováním,
do kterého byly zařazeny všechny přítomné děti.
Věříme, že nikdo neodešel s prázdnou.
Kromě programu bylo pro dospělé i děti jako
obvykle připraveno bohaté občerstvení k zahnání
hladu (gyros, párky v rohlíku, dobroty našich
maminek), ale i žízně.
Myslím si, že můžeme být s průběhem tohoto
rodinného odpoledne spokojeni (i když jsme si
samozřejmě vědomi, že vždycky je co zlepšovat …). Letos jsme pořádali tuto akci potřetí
a konečně nám na sto procent vyšlo i počasí.
Přišlo velké množství lidí a vypadalo to, že se
všichni (a hlavně děti) dobře baví a že se nikdo
nenudí. A to bylo především naším cílem.
Po celé odpoledne byla pořizována spousta
fotografií, které brzy naleznete v našem albu
http://rrkozlovice.rajce.idnes.cz.
Na závěr bychom chtěli hlavně poděkovat:
Obci Kozlovice za finanční podporu při pořádání

Školní rok jde pomalu do finále, blíží se jeho
poslední měsíc, na jehož začátku slavíme Den
dětí. A my jsme samozřejmě ani letos na své
drahé ratolesti nezapomněli a uspořádali jsme
pro ně k jejich svátku zábavné odpoledne. Letos
zvítězilo téma zdravotnické.
Pro děti, které přišly v sobotu 27. května
odpoledne do areálu u hasičárny, byl připraven
opravdu pestrý program. Všichni se mohli vyřádit na nejrůznějších atrakcích (několik skákacích
hradů, lidský fotbálek, tetování...), kdo měl
zájem, mohl se projet na koni, v kočáru nebo
si mohl prohlédnout sanitku rychlé záchranné
služby. Děti, které měly zájem, absolvovaly osm
soutěžních disciplín pojmenovaných po nemocničních odděleních (gynekologie - převlékání
panenek, chirurgie - skládání puzzle s částmi
lidského těla, oční - poznávání obrázků atd.), po
jejich splnění je čekala odměna. Mnoho dětí také
navštívilo výtvarný koutek, kde si mohly vyrobit
třeba náramek nebo čelenku. Zapojit se mohli
rovněž odvážní rodiče, třeba do vědomostního
kvízu nebo do soutěžení s dětmi v jízdě na vozíku.
Došlo i na diskotéku, ti nejodvážnější si mohli
zazpívat či zarecitovat do mikrofonu.
Zajímavý program probíhal také na pódiu.
Střídala se vystoupení nejrůznějších dětských
kroužků nejen z Kozlovic (Sboreček, Junior
Aerobik, Taekwondo, Hasiči, Taneční škola
Antonio, Dětský balet), s několika tanečními
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Poděkování patří také těm, kteří nás podporovali a drželi nám palce, všem, kteří v sobotu do
areálu u hasičárny dorazili a samozřejmě všem
aktivním členům Rady rodičů, kteří obětovali
mnoho hodin ze svého volného času.
Doufáme, že nám svou přízeň zachováte
i příští rok.
Těší se na vás Rada rodičů.

akce, Sboru dobrovolných hasičů za zapůjčení
areálu a také všem níže uvedeným sponzorům,
díky jejichž finančním darům jsme si mohli také
dovolit připravit pro děti zajímavý program
a hodnotné odměny.
Activa spol. s.r.o., Alfa-Tex Martin Šrubař,
Bike Fun International, Coop Beskydy, Cukrárna
Lucie, David Šindelář Pivovar Kozlovice,
Drogerie u Švrčka, GEA Š+Š, GYN-PREN
s.r.o., HAST - Eva Habrnalová, Chodura,
Beskydské uzeniny, a.s., Lekos-stavby spol.
s.r.o., Krevní centrum, Květiny Žáčková,
Lékárna Kozlovice, Linera, Ludvík Konečný –
MAX, Lumpikov, MUDr. Miluše Adamcová,
MUDr. Jana Machalová, Okna a dveře Navrátil,
Nejlevnější nábytek.cz/SmartShop s.r.o., Paint
Horse, Potraviny u Drobka, Realitní kancelář
STING s.r.o. Restaurace U Fandy, Restaurace
U Váhy, Restaurace Na Koupališti, Revírní bratrská pokladna, Salón Sedmikráska, Sámoška
Pavel Švrček, Tomáš Kubečka-přípravné práce
pro stavby, Vinný sklep Fojtík.

Markéta Velká

Zdravotnický rej, archiv spolku
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Naše farnost
První svaté přijímání
Neděle 11. června
2017 byla pro naši
farnost slavnostním
dnem, protože 16 dětí
– 6 dívek a 10 chlapců
– se popr vé setkalo
s Pánem Ježíšem ve svatém přijímání. Letošní
třeťáci se celý školní rok
připravovali a těšili na
tento mimořádný den.
A radost z přátelství
s Pánem Ježíšem na
nich byla opravdu znát.
Jiřina Pindelová

Kulturní a sportovní život obce
O medu (kvalita bez iluze)
jeho polizování si můžeme představit milióny
květů na lukách a na stromech.
Med medovicový – lesní, tmavý – včelky
udělají z toho, co produkují mšice a červci
na listnatých i jehličnatých stromech – není
to z lesního kvítí! Při jeho polizování si
můžeme představit milióny kapiček na listech
a jehličí. (Milióny mšic si raději představovat
nebudeme.)
Největší diskuse jsou ale okolo skupenství
medu. Med tekutý je nejžádanější a mnohdy
je i považován za nejvyšší stupeň kvality.
Jenže není tekutost jako tekutost. Hotový med
v plástech je tekutý a takový se včelkám bere,
odstředivou silou se metá na stěny medometu
a stéká do sklenic. V tomto případě opravdu
platí, že to je to pravé – tekutý med v nejvyšší
kvalitě. Jenže po čase nastupuje krystalizace…
mnohdy se tomu hanlivě říká cukernatění: jako
že dobrý poctivý med je tekutý a med falšovaný
cukrem cukernatí – ale tak to není! Med se

Letošní rok je trochu výjimečný: máj byl
studený, stromy kvetly opravdu až v květnu
a ledoví muži to vzali vážně, ale kobzole přesto
nepomrzly, protože byly ještě pěkně ve sklepě.
V médiích se tak už objevují zprávy, že medu
bude letos málo a cena se zvedne. Je pravda, že
jarního medu už nebude – sice byl, ale včelky
masivně vychovávaly dorost a pro lidi toho moc
nezbylo. Příroda nám to ale může ještě bohatě
vynahradit, takže se nebojme dopředu nedostatku ani cen. Zvláštností tohoto roku je i to,
že staré louky jsou plné fialových „kohoutků
lučních“ a včelky na ně lítají, takže jarní medy
budou zčásti kohoutkové. (Budeme tedy mít
nejen vodu z kohoutků.)
Zatím se tedy můžeme na med připravit teoreticky. Při debatách s konzumenty se setkávám
s názory a pojmy, ze kterých mám dojem, že
stále není jasné, jak med funguje a který je lepší.
Druhy medu: med nektarový – jarní, světlý
– včelky udělají z toho, co donesou z květů – při
19
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Včely, foto Stanislav Ulčák

k látkám v medu šetrnější, ale úbytek např.
vitamínů je při tom vždycky.
A tak, pokud si spotřebitel koupí v zimě
tekutý med – kupuje si zároveň i iluzi letní
kvality.
Co ale s těmi, kdo nestojí o iluze a vzhled
a chtějí med tak hodnotný, jako v okamžiku
vytočení? Od včelaře mohou dostat med po
vytočení stočený do skleniček a následně časem
zkrystalizovaný – to je nejjednodušší varianta.
Pokud má včelař med ve velkých nádobách a do
sklenic ho plní později, tak je možné plnit i za
studena, ale je to hrozná práce – nožem nebo
lžíci se vykrajují kusy medu a mačkají a drtí
se do sklenice aby tam nebyl žádný vzduch
– výsledek není moc pěkný na pohled, ale
z hlediska biologické hodnoty medu to nemá
chybu. Takhle to ale dělají jen drobní včelaři
pro pár kilogramů.
Velcí včelaři, kteří expedují stovky a tisíce
sklenic, využívají ohřívání nebo ohleduplnější
a chytřejší postup s podobným efektem: tzv.
pastování. Když jarní medy přestávají být
průzračné a objevují se zárodky krystalů, tak
se touto tekutinou několikrát za den hýbe
míchadlem nebo se nádoba překlápí nebo kutálí
a po 4 dnech se tento ještě tekutý med plní do
sklenic, kde zkrystalizuje. Neudělá už pevnou
strukturu, udělá takovou pastu – říká se mu
pastovaný med. Tento je výhodný z mnoha
důvodů: med je biologicky stejně hodnotný jako
tekutý, či krystalický, bezpracně (a bezenergeticky) se plnil, dobře se používá v kuchyni.

falšuje sirupy a ty naopak nikdy nezkrystalizují, kdežto krystalizace medu je přirozená
vlastnost, kterou příroda zajišťuje stabilitu
a životnost medu i na stovky let a nic na biologické kvalitě neubírá. Tekutina je nestabilní,
pojímá vlhkost, žijí v ní organizmy, zkazí se,
kvasí, kdežto krystal je méně zranitelný a vydrží
dlouho.
Je to podobné jako s vodou: čistá pitná voda
v láhvi je zranitelná světlem či teplem – něco v ní
začne růst. Když ji ale necháme zmrznout, tak
vydrží i tisíc let. A která voda je lepší?
S medem je to podobné. V přirozeném
tekutém stavu je vzhledem k životnosti zanedbatelnou dobu: květové, světlé medy jsou
tekuté týdny až měsíce, medovicové medy krystalizují několik měsíců. Medovice z některých
jehličnanů ale krystalizuje už za desítky hodin.
Krystalický med není tedy nijak znehodnocený,
je to jeho přirozený stav. Jenže člověk nemá med
na staleté skladování jako faraónové a chce pro
potřeby v kuchyni i pro pocit kvality med tekutý.
Během léta to většinou je splnitelné, ale potom
už nastupuje umělé ztekucování teplem: vlk se
nažere, ale koza nezůstane celá!
Každé ztekucování med trochu znehodnotí.
Pokud by šlo jen o cukry, tak se nic neděje, jenže
v medu je mnoho dalších jemných a vzácných
látek: vitamíny, enzymy … a ty nejsou na
vyšší teploty stavěné. Brněnská univerzita
i Výzkumný ústav včelařský testovaly optimální
postupy ztekucování a závěr je, že kratší doba
(do 24 hod.) i s vyšší teplotou okolo 50 °C je
20
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plněný za studena. Při nákupu v obchodech
Nevýhodou je nedůvěra spotřebitelů, kteří po
platí, že čím větší firma, tím více s medem matekutém medu sáhnou bez předsudků, ačkoli
nipuluje, zpracovává ho na linkách, rozehřívá,
neví, jak šetrně byl ztekucován, med pastovaný
filtruje, míchá více druhů medů dohromady –
je pro ně ale podezřelý. Říká se mu „míchaný“
a med je pak v obchodech krásně tekutý, krásně
( jako by se tam kdovíco přimíchalo) nebo
balený, ale člověk kupuje iluzi kvality.
„šlehaný“ (mylná představa, že světlá barva
Nejkratší cestu medu (kvalitu bez iluze)
je způsobena vzduchem jako u šlehaných
si můžete vyzkoušet v létě u známých včelařů
bílků). V pastovaném medu není nic navíc (ani
nebo při medobraní ve včelařském areálu za
vzduch) ani nic míň než v přirozeně tekutém
pivovarem.
nebo krystalickém medu. Pastovaný med má
jenom mechanicky obroušenou krystalickou
Stanislav Ulčák
strukturu cukrů a ta
neovlivňuje sladkost
ani vitamíny ani další
látky.
V K o z l o v i c ké m
prostředí pravé pastování asi dělá málokdo
– medu nebývá tolik
– můžete se ale setkat
s medem, který má
podobné vlastnosti. Toho se dosáhne
i oním mechanickým
dlabáním a mačkáním
nebo mírným ohřátím,
že nádobu s krystalickým medem dáme do
tepla k radiátoru a obsah mírně změkne,
c
ení
Obˇerstv
takže dlabání je méně
pracné.
Závěr: čím je
k ratší cest a medu
z voskového plástu
do pusy, tím lépe!
Nejlépe být včelařem
a být soběstačný. Při
nákupu od malých
včelařů je manipulace
s medem minimální,
e
a pokud netrvám na
Zapište si do diáˇr
tekutosti, tak téměř
nulová. Stejnou hodnotu (biologickou) má
med pastovaný nebo
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Valášek oslavil 35. výročí založení
a v kuchyni. Poslední nadšení zpěváci a tanečVeškeré dění Valášku v posledních 3 měsících
níci opouštěli sál těsně před svítáním.
směřovalo ke dni 10. 6. 2017, kdy jsme plánovali
Tímto ale Valášek sezonu nekončí – 24. 6.
uspořádat koncert k letošnímu významnému
2017 vystoupíme hned se 2 pásmy na 72. ročjubileu souboru. A jak jinak slavit než pěkným
níku MFF Strážnice 2017, dále se na nás
tancem, veselou písní a společným hudebmůžete přijít podívat do Lhotky p. O. dne
ním zážitkem. Všichni příchozí do sálu OÚ
7. 7. 2017 odpoledne, kde vystoupíme v rámci
Kozlovice byli svědky nabitého programu, jehož
37. Srazu Lhot a Lehot. Prázdninovou pauzu
motto-Byl jednou jeden život-se dotklo dramapřerušíme již v srpnu přípravou na hodinový
turgicky všech předvedených čísel. Pomyslné
medailon k výročí souboru, který předvedeme
hodiny života začaly „tikat“ se zahajovací písní
na Sochových národopisných slavnostech 26. 8.
A dyž sa Valášek narodí a dále se časový běh
2017. Aktuální akce souboru najdete uvedeny na
životem nakrátko zastavil díky jednotlivým
webových stránkách www.valasek-kozlovice.cz.
tanečním či hudebním číslům: narození a ukolébavky, první dětské tanečky, píseň se školní
Petra Prašivková
tématikou, dětské hry, ale i taneční pásma
zpracovávající pomoc dětí při práci.
Štafetu v období dospívání plynule
převzal host koncertu SLPT Valašský
vojvoda z Kozlovic, který ve svých
pásmech představil namlouvání,
lásku i samotnou dospělost. Spojení
všech dětských i dospělých účinkujících mohli hosté v zaplněném sále
OÚ Kozlovice vidět při posledním
čísle, které znělo v melodii písně
Zahrajtě nám muzikanti Kozlovští.
Přehlídka malých i velkých tanečníků a muzikantů uzavřela koncert
a symbolicky i samotný koloběh Přípravka
pásmo Prádlo
života. Závěrečné překvapení pro
děti ve formě dortu dotvořilo milou
a radostnou náladu každé správné
oslavy. Potlesk a gratulace nechyběly a krájení dortu se společným
přiťuknutím dětským šampaňským
jsme také zvládli. Čerstvé zážitky
a dojmy jsme si poté všichni přítomní
sdělili během probíhající Besedy
u cimbálů, na které skvěle hrála
naše malá Muzička a dále Pustkova
cimbálová muzika z Kozlovic. Nutno
poděkovat všem zúčastněným a také
našim souborovým maminkám, které
profesionálně zvládaly práci v bufetu Dort na závěr, archiv spolku
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Dechovka hrála na hodech
Dechová hudba Kozlovice byla
již potřetí pozvána, aby vystoupila
v programu Strečnianských hodů.
Poprvé jsme vesnici v podhradí
Hradu Strečno navštívili v rámci
projektu přeshraniční spolupráce
v květnu 2014. V loňském roce jsme
museli pozvání odmítnout, ale
letos kapela do Strečna 2. května
vyrazila. Hody ve Strečně mají
stejnou tradici jako u nás krmáš.
Kolotoče, stánky s pouťovým zbožím a občerstvením. Po sobotní
veselici a nedělní bohoslužbě
pokračovaly hody odpoledním
programem, ve kterém vystoupila
kromě domácích souborů také
Dechová hudba Kozlovice se
zpěvačkou Petrou Bukovjanovou.
Slovenská strana projevila zájem
o další koncertní vystoupení,
které by mělo proběhnout v rámci
oslav založení dechové hudby
ve Strečně. Dechovou hudbu
Kozlovice si budete moci poslechnout na festivalu dechovek, piva
a guláše v Palkovicích 15. července
od 13 hodin v areálu u tělocvičny.
Slávek Vašenda

DH Kozlovice - Strečno, archiv spolku

Úspěšná sezóna Taekwondistů
a jejich řešení. Procvičujeme sebeobranné situace proti nejčastějším útokům na ulici. Zde se
nezaměřujeme jen na techniku, ale na principy,
které se osvědčily v boji nebo tréninku proti
aktívním útočníkům neozbrojeným i ozbrojeným. Znalosti a postupy čerpáme převážně
především z RBSD, Jeet Kune do, Krav Maga
a jiných sebeobranných systémů.
Členové klubu se během tohoto školního roku
zúčastnili několika akcí:
- Ovládni své tělo-gymnastická průprava
- Dětský velikonoční turnaj Taekwondo
v Havířově

Již 3 roky se na základní škole cvičí bojové
umění Taekwondo WTF jako pobočka pod
klubem Taekwondo Sokol Frýdek-Místek.
V kozlovickém klubu cvičí členové od 6 do
45 let.
Hodiny jsou rozděleny pro začátečníky
a pokročilé se zaměřením na Taekwondo, kde
rozvíjíme pohybové dovednosti jako koordinaci,
rychlost, pohyblivost, sílu a techniku krytu,
kopů, úderů, pák a porazů a jejich aplikace ve
dvojicích a sparringu.
Pro dospělé jsou určené hodiny sebeobrany,
kde se převážně věnujeme konfliktům na ulici
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- Trenčín open v Taekwondo kde vybojovali
medaile Oliver Hrnčárek 2. místo, David
Škuca 2. místo a ve veteránech Zdeněk
Hrnčárek 1. místo
- Seminář sebeobrany Jeet Kune Do umění
Bruce Leeho
- OS RESET – nápravný systém cvičení na
páteř a střed těla
Dále žáci klubu vystupovali s ukázkami na
Slavnostech bojových umění ve Frýdku-Místku
a Dni dětí v Kozlovicích.
Závěr školního roku patřil zkouškám na
technické stupně Taekwondo, které všichni
zvládli úspěšně.

Více info o činnosti klubu naleznete na
www.sktkd.cz. Přeji hezké prázdniny :).

Seminář Jeet Kune Do

Trencin Open

Václav Vašek, trenér klubu

Vystoupení Den dětí

Zkousky Taekwondo, archiv spolku
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Vítání občánků
(foto Petr Macura)

foto Petr Macura

foto Petr Macura

Vítání občánků

foto p. Šlachta

foto Petr Macura

Chodník horní konec
(archiv obec)

Chodník horní konec
(archiv obec)

Chodník směr Tichá
(archiv obec)

Chodník směr Tichá
(archiv obec)

Oprava vodovodu
(archiv obec)

Přístavba školy
(archiv obec)

Přístavba školy
(archiv obec)

Přístavba školy
(archiv obec)

Obřadní síň
(archiv obec)

Obřadní síň

(archiv obec)

Traktoriáda 2017

Obřadní síň

(foto Jaroslav Fojtík)

(archiv obec)

www.dotacnikotle.eu
tel. kontakt: 777 698 398

Využijte právě probíhající Kotlíkovou dotaci,
určenou jen pro 6 000 zájemců!

CHCETE ZDARMA KOTEL?

1. místo v soutěži O keramickou popelnici
(archiv obec)
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Hledáte prostory pro domácí oslavy či školení?
Můžete si pronajmout nově zrekonstruované prostory v bývalé
škole v Měrkovicích (č. p. 719).
Z místnosti bývalé třídy je místnost společenská – vybavená
TV, kuchyňskou linkou (varná deska, trouba), lednicí, nádobím a
potřebným nábytkem pro 36 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 Stanislava Hlisnikovská – tel.: 603 208 350, se
kterou vyřídíte vše potřebné.
Pronajímatel (vlastník) – Obec Kozlovice – tel.: 602 264 153

Cena pronájmu 1.500 Kč (za akci, za 24 hodin).
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