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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho Zpravodaje
Jaro je tady a covid bohužel také  !
Rád bych Vás opět informoval o dění (v současné době spíše NEdění) v naší obci. S kulturou,
sportem i společenským vyžitím je to prozatím
bohužel velice mizerné, ale pracovní život jde
„prozatím“ dále.
Co letos plánujeme? Sestavil jsem rozpočet
na letošní rok, který mimo běžný chod obce
zahrnuje finanční prostředky na:

- Rekonstrukci mostu U Váhy
- Zateplení MŠ a rekonstrukci kotelny
- Zpevněnou plochu parkoviště u vodojemu
pod Ondřejníkem (povrch)
- Opravu střechy (výměna krytiny) stodola na
sběrném dvoře
- Opravu střechy (výměna krytiny) bývalá
škola v Měrkovicích
- Opravu WC ve smuteční obřadní síni – hřbitov
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – červen 2021.

Obecního úøadu v Kozlovicích

- Opravu doskočiště skokanských můstků
- Přeložku NN v souvislosti se stavbou Multifunkčního domu
- Areál u hasičárny (oprava tribuny, zpevněné
plochy)
- Odpady, rekultivaci skládky – částečně
- Pořízení změny č. 1 ÚP Kozlovice
- PD – Náves
- PD - Multifunkční dům
- PD - Lávky přes Ondřejnici
- PD vodovod (Rybí, Kolbeřák)
- PD chodník
- Realizaci projektu Efektivní komunikace
a řízení obcí - Elektronická úřední deska,
kiosek, meteostanice, webkamery, nový web,
facebook, ….
- Nákup sekačky
- Nákup kompostérů (dotace)
Všechny výše uvedené akce asi nezvládneme
v letošním roce udělat, ale finance na ně máme.
Nutno ještě podotknout, že rozpočet musí schválit zastupitelstvo, a tudíž může dojít ke změnám.
Návrh rozpočtu najdete uvnitř Zpravodaje.

vření nepadá v úvahu. Proto bylo rozhodnuto
o výstavbě nového moderního zařízení, mimo
jiné i proto, že nemáme ordinaci pro praktického lékaře a zubaře. Na místě stávajícího
zdravotního střediska pak vzniknou s největší
pravděpodobností nájemní byty.
- Pošta: Stávající prostory České pošty v budově
OÚ rovněž nejsou zcela vyhovující (distribuce zásilek okny, nemá samostatné sociální
zařízení pro zaměstnance, …). Takto vzniklý
prostor řeší další dlouhodobý požadavek
především organizátorů kulturních akcí – rozšíření sálu o další přísálí a zvětšení kuchyně.
- Knihovna: Velice narůstají požadavky na
umístění dětí do školní družiny. Škola už žádné
volné prostory nemá a přestěhování družiny
mimo areál školy by správné nebylo. Uvolnění
prostoru stávající knihovny je proto ideální
a potřebné řešení.
Stavba bude řešit nadčasovou a potřebnou
modernizaci obce hodnou 21. století.
Jednou z akcí, kterou budeme letos realizovat, je rekonstrukce mostu přes Ondřejnici
U Váhy. Proč zrovna tento most? Most má velice
nízkou nosnost (2,2 t), kterou bohužel mnoho
řidičů ignoruje, a dále je most ve špatném
stavu. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
a v květnu se začne. Stavba by měla být dokončena do konce prázdnin. Po dobu výstavby bude
instalovaná provizorní lávka pro pěší.

V minulém Zpravodaji jsem psal o zahájení
projekčních prací na Novém zdravotním středisku a zmínil jsem, že se do této nové budovy
možná vejde i pošta a knihovna. Nyní už to
víme a projekt Nové zdravotní středisko jsme
přejmenovali na Multifunkční dům. Asi si žádá
vysvětlení, proč vlastně chceme budovat nové
zdravotní středisko, lékárnu, poštu a knihovnu,
když to všechno vlastně máme.
- Zdravotní středisko: Budova je stará a rekonstrukce (především oprava střechy) je nevyhnutelná. Dlouhodobě řešíme prostor pro
výstavbu nájemních bytů (především pro naše
starší spoluobčany). První myšlenka byla vybudování těchto bytů jako nástavbu stávajícího
zdravotního střediska při jeho rekonstrukci.
Ať nástavba, či jen oprava budovy (především
střechy) by si vyžádala provizorní přemístění
zdravotnického zařízení. To by bylo technicky
a administrativně tak náročné (nereálné), že
jsme od tohoto záměru upustili. Dočasné uza-

Most U Váhy, archiv obec
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Současná distanční výuka a home office plně
ukázaly potřebnost naší obecní internetové WiFi
sítě kozlovice.net. Její využití je 100%. Dobrá
zpráva pro všechny uživatele této sítě – od března
došlo k dvojnásobnému navýšení její rychlosti.

Přeji pevné nervy rodičům s dětmi na distanční výuce, všem hodně zdraví do dalších dnů
a doufám, že se letos potkáme na nějaké akci.
Pozn.: Tento příspěvek jsem napsal 4. března, takže až
ho budete číst, mohou být některé věci jinak.
Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci lednu až březnu oslavili nebo
teprve oslaví:
pan Stanislav Borák
paní Vítězslava Šrubařová
paní Ludmila Vyvialová
pan Jiří Peloušek
pan Jan Závodný
paní Anna Šrámková
paní Eliška Tobolová
pan Blažej Pustka
paní Emilie Pobudová
paní Anna Konvičková
paní Jarmila Pustková
paní Blažena Kociánová

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

paní Eliška Šplíchalová
paní Marie Křížová
paní Milada Vašutová
paní Milada Tabachová
paní Ludmila Urbišová
paní Irena Kovářová
pan Stanislav Prašivka
pan Jan Tabach
pan Jiří Halža
paní Danuše Šmiková
pan Zdeněk Zeman
paní Ludmila Toflová

81 let
82 let
82 let
82 let
82 let
83 let
84 let
84 let
84 let
86 let
86 let
87 let

paní Vlasta Tkáčová
paní Vlasta Skalová
paní Marta Tabašková
paní Marie Jalůvková
paní Anna Nedvědová
paní Ludmila Juřenová
paní Anna Benová
paní Anežka Harabišová
pan Josef Juřica
paní Libuše Miková
paní Naděžda Vašendová

87 let
87 let
88 let
88 let
88 let
89 let
91 let
91 let
91 let
92 let
94 let

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

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

Od září do listopadu zemřeli:

ve věku 82 let pan Josef Žáček
ve věku 85 let pan Jan Krpec
ve věku 77 let pan František Juřica
ve věku 78 let paní Irena Tobolová
ve věku 69 let pan Milan Pustka
ve věku 85 let pan Břetislav Červenka

ve věku 81 let pan Miroslav Štefek
ve věku 82 let pan Vojtěch Vojtek
ve věku 71 let paní Zdenka Tkáčová
ve věku 78 let pan Petr Němec
ve věku 87 let pan Jaromír Tomek
ve věku 79 let pan Ján Najdek

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od prosince do konce února se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Vojtěch Struhár, Deny Langer, Nina Krpcová, Vanesa Sonntagová, Nikolas Tejček,
Viktor Kvašňovský, Tobiáš Svobodník, Ivana Grochalová, Timea Kahánková,
Kristýna Závorková, Mikuláš Ermis a Laura Mandičaková.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti a trpělivosti a dětem hodně
štěstí do života.
OÚ - Pustková
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Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2020

Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2020
Celkem

Kozlovice

Měrkovice

3074
1531
1543
580
291
289

2854
1424
1430
536
271
265

220
107
113
44
20
24

78
44
34

72
39
33

6
5
1

1651
844
807

1530
783
747

121
61
60

765
352
413

716
331
385

49
21
28

Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
- chlapci
- dívky
Dorostenci
15 - 17 let
- chlapci
- dívky
Občané
18 - 59 let
- muži
- ženy
Občané
60 let a více
- muži
- ženy

Průměrný
věk
40,89
39,86
41,90

Přehled změn v roce 2020
Počet narozených
- chlapci
- dívky

42
19
23

Počet zemřelých
- muži
- ženy

33
18
15

Počet přihlášených k pobytu
Počet odhlášených z obce

63
57

Počet sňatků v matričním obvodu Kozlovice 42 (30 v Kozlovicích, 12 ve Lhotce)
z toho církevních 5

Nejčastěji vyskytovaná příjmení v obci
Pustka – Pustková
Krpec – Krpcová
Kocian - Kociánová
Chýlek - Chýlková
Zeman - Zemanová
Žáček - Žáčková
Tabach Tabachová
Tkáč – Tkáčová

115
107
75
60
58
57
51
46

Nejčastěji se v obci setkáme se jmény
Jan ( 95 ), Marie ( 85 ), Jiří ( 85 ), Petr ( 81 ), Jana ( 74 ), Pavel ( 64 ), Martin ( 57 ),
Tomáš ( 53 ), Josef (48), Anna ( 48), Ludmila ( 48 ), Jakub ( 45 ), Zdeněk ( 41 )
Nejstarším občanem je pan Rudolf Pustka,
nejstarší občankou paní Marie Tománková.
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STATISTIKA

DAT

OBYVATEL

ke dni 31.12.2020

Celkem

Průměrný věk

Osoby

3074

40,89

Muži

1531

39,86

Ženy

1543

41,90

Děti do 15 let

580

Děti do 18 let

658

Starší 60 let

765
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Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2021 - PŘÍJMY
třídění

Druhové
třídění
třída 1

Ukazatele rozpočtu

Návrh rozpočtu
2021 v Kč
45 358 850,00

Daňové příjmy

1111
1112
1113
1121
1122
1211

Daň z příjmů FO záv.činnost
Daň z př.FO sam.vyděl.čin.
Daň z př. FO z kapitál.výnosů
Daň z př. právnických osob
Daň z př. práv.osob za obec
Daň z přidané hodnoty

11 000 000,00
300 000,00
1 000 000,00
9 000 000,00
1 436 100,00
23 000 000,00

10 727 531,14
159 207,24
1 020 047,30
7 952 820,26
1 436 780,00
21 798 597,39

7 000 000,00
80 000,00
1 000 000,00
7 200 000,00
1 579 850,00
25 000 000,00

1334
1335
1340
1341
1342
1343

Odvody za odnětí půdy ze ZF
Popl. za odnětí pozemků funkce lesa
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Popl. z veřejného prostranství

40 000,00
3 000,00
1 490 000,00
35 000,00
100 000,00
60 000,00

12 067,30
2 025,20
1 509 014,00
40 769,00
16 044,00
7 860,00

30 000,00
3 000,00
1 900 000,00
60 000,00
60 000,00
10 000,00

4 000,00
14 000 000,00
70 000,00
100 000,00
250 000,00
0,00
1 200 000,00
2 046 200,00

3 000,00
53 413,00
73 729,95
86 170,00
300 692,25
81,21
1 131 282,83
6 233 851,70

1 000,00

1344
1349
1356
1361
1381
1382
1511
třída 4

Poplatek ze vstupného
Zrušené místní poplatky
Ostat.záležitosti těžeb.průmyslu
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií
Daň z nemovitosti
Přijaté transfery

4111 Neinvestiční transfery z VPS SR
4112
4121
4122
4116
4216
4221
třída 2
§1032
§2143
§2310
§2321
§3314
§3319
§3341
§3349
§3412
§3519
§3612
§3613
§3632
§3639
§3722
§3723
§3725
§6171
§6310
§6330
§6330

Skutečnost 2020
v Kč
46 331 132,07

Rozpočet 2020
schválený v Kč
63 088 100,00

8115 Přebytek hospodaření min. let
8124 Splátky dlouhodobého úvěru
8901 Operace z peněžních účtů
PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ
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1 135 000,00
4 854 340,00

0,00

3 954 750,00

20 000,00

1 004 500,00
0,00

1 004 500,00
53 316,96

200 000,00
841 700,00
0,00
8 702 000,00

379 584,74
0,00
841 700,00
15 184 760,83

1 049 400,00
1 500 000,00
134 500,00
2 150 440,00

500 000,00
50 000,00
2 700 000,00
1 800 000,00
12 000,00
30 000,00
8 000,00
7 000,00
220 000,00
200 000,00
410 000,00
310 000,00
70 000,00
900 000,00
190 000,00
50 000,00
700 000,00
75 000,00
20 000,00
450 000,00
0,00
73 836 300,00

619 980,38
41 011,00
2 770 166,00
1 936 842,74
8 186,00
0,00
7 840,00
7 950,00
104 085,00
193 040,31
422 730,27
235 939,12
61 352,00
1 448 589,88
162 668,30
63 988,00
739 046,00
80 757,86
15 475,02
355 112,95
5 910 000,00
67 749 744,60

600 000,00
40 000,00
2 800 000,00
1 500 000,00
8 000,00
30 000,00
7 000,00
7 000,00
50 000,00
200 000,00
430 000,00
200 000,00
60 000,00
1 000 000,00
180 000,00
60 000,00
700 000,00
70 000,00
15 000,00
400 000,00
0,00
58 570 190,00

39 948 400,00
-3 086 500,00
0,00
110 698 200,00

-16 569 453,15
-3 086 436,00
-356 338,44
47 737 517,01

56 517 860,00

Neinvestiční dotace ze SR
Neinvestiční transfery od obcí
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ostatní neinvest. dotace ze SR
Ostatní investiční dotace ze SR
Investiční transfery od obcí
Nedaňové příjmy

Podpora ost.produkč.činností LH
Cestovní ruch
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Sportovní zařízení obce
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz komunál.odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškod.kom.odpadu
Činnost místní správy
Př. z úroků a ost.nedaň.příjmy
4134 Převody vlastním fondům - tvorba
Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY CELKEM

70 000,00
80 000,00
150 000,00

Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2021 - VÝDAJE

8 357 000,00

0,00
115 088 050,00

§6330

Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY CELKEM

0,00
73 836 300,00

8115 Přebytek hospodaření min. let
8124 Splátky dlouhodobého úvěru
8901 Operace z peněžních účtů
PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ

39 948 400,00
-3 086 500,00
0,00
110 698 200,00

5 910 000,00
67 749 744,60

0,00
58 570 190,00

-16 569 453,15
56 517 860,00
-3 086 436,00
-356 338,44
0,00
èíslo
 bøezen 2021
47 737 517,01
115 088 050,00
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Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2021 - VÝDAJE
Odvětvové
třídění
§1032
§2141
§2143
§2212
§2219
§2221
§2292
§2223
§2310
§2310
§2321
§3113
§3113
§3113
§3114
§3311
§3314
§3319
§3326
§3330
§3349
§3399
§3412
§3419
§3421
§3429
§3519
§3612
§3613
§3631
§3632
§3635
§3639
§3721
§3722
§3726
§3728
§3729
§3739
§3745
§4351
§4357
§4359
§5213
§5269
§5272
§5512
§5512
§6112
§6114
§6115
§6171
§6310
§6320
§6330
§6330
§6399
§6399
§6402

Druhové
třídění

5331
6351

5342

§6409
třída 5
třída 6

Text
Podpora ost.produkč.činností LH
Vnitřní obchod,internet
Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozem.komunikací
Provoz veřejné silnič.dopravy
Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu
Pitná voda
Pitná voda - Obnova vodovodu
Odvádění a čištění odpad.vod
Základní škola - provoz
Základní škola
Základní škola - investiční příspěvek
Speciální základní školy
Divadelní činnost
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Zachování, pořízení a obnova památek
Činnost registrovaných církví
Záležitosti sdělovacích prostř.
Občanská komise
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz nebezp.odpadu
Sběr a svoz komunál.odpadu
Využívání a zneškodňování ost. odpadů
Monitoring nakládání s odpady
Ostatní nakládání s odpady
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
Veřejná zeleň
Osobní asistence,pečovatelská služba
Domovy důchodců
Klub důchodců
Krizová opatření
Ostatní správa v oblasti hospář. opatř.
Činnost orgánů krizového řízení
Požární ochrana Kozlovice
Požární ochrana Měrkovice
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev ÚSC
Činnost místní správy
Obecné př. a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Daň z př.práv.osob za obec
Vratky+ DPH
Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM vč. REZERVY
Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje celkem

Rozpočet 2020
schválený v Kč
700 000,00
550 000,00
120 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
200 000,00
700 000,00
100 000,00
2 000 000,00
500 000,00
1 400 000,00
4 400 000,00
300 000,00
1 000 000,00
30 000,00
20 000,00
450 000,00
900 000,00
100 000,00
300 000,00
300 000,00
350 000,00
5 200 000,00
1 000 000,00
600 000,00
40 000,00
400 000,00
250 000,00
2 500 000,00
700 000,00
150 000,00
300 000,00
1 700 000,00
50 000,00
4 000 000,00
0,00
5 000,00
500 000,00
288 000,00
800 000,00
50 000,00
100 000,00
70 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
450 000,00
70 000,00
3 000 000,00

Skutečnost 2020
v Kč
675 627,30
369 423,76
131 965,00
1 297 644,39
1 135 142,34
11 038,00
599 512,00
23 274,00
1 685 699,60
186 902,02
1 126 157,10
4 420 000,00
18 150,00
1 000 000,00
10 000,00
0,00
442 029,77
160 158,10
1 180,00
175 000,00
218 932,47
244 039,83
5 079 363,99
336 500,00
359 527,18
27 000,00
195 569,12
96 915,16
2 350 572,47
620 416,86
72 946,00
0,00
1 400 085,79
16 791,62
4 466 101,55
170 032,00
0,00
220 529,70
287 580,00
967 681,33
50 000,00
40 000,00
5 398,00
0,00
0,00
31 628,00
280 621,44
36 130,25
2 866 786,17

0,00
10 000 000,00
75 000,00
220 000,00
450 000,00
0,00
1 436 100,00
500 000,00
19 370,00
52 373 470,00
58 324 730,00
110 698 200,00
110 683 200,00
15 000,00

111 163,57
5 540 980,05
33 075,13
172 816,00
355 112,95
5 910 000,00
1 436 780,00
248 166,00
19 371,00
47 737 517,01
0,00
47 737 517,01
41 180 063,02
6 557 453,99
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Návrh rozpočtu
2021 v Kč
600 000,00
450 000,00
120 000,00
7 500 000,00
800 000,00
100 000,00
700 000,00
100 000,00
2 000 000,00
250 000,00
1 200 000,00
4 500 000,00
50 000,00
30 000,00
20 000,00
470 000,00
900 000,00
100 000,00
150 000,00
300 000,00
350 000,00
700 000,00
1 200 000,00
500 000,00
40 000,00
300 000,00
500 000,00
7 700 000,00
700 000,00
250 000,00
350 000,00
7 000 000,00
50 000,00
4 900 000,00
2 600 000,00
5 000,00
500 000,00
305 500,00
700 000,00
100 000,00
80 000,00
50 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00
400 000,00
70 000,00
3 000 000,00
20 000,00
7 000 000,00
40 000,00
200 000,00
400 000,00
0,00
1 579 850,00
500 000,00
29 840,00
62 580 190,00
52 507 860,00
115 088 050,00
100 088 050,00
15 000 000,00

Obecního úøadu v Kozlovicích

Odpady v obci a cena za ně
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo mj. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - jednoduše řečeno poplatek za popelnice.
Poplatek byl po 10 letech navýšen a činí 600 Kč/na osobu/rok.
K navýšení poplatku došlo na základě vyhodnocení dlouhodobě sledovaného vývoje příjmů
a nákladů na odpadové hospodářství v obci – viz tabulka.
Přestože docela slušně separujeme (třídíme), i tak je ztráta obrovská a ani nový poplatek ji zdaleka
nevykompenzuje. V prosinci loňského roku byl schválený dlouho očekávaný nový zákon o odpadech
(541/2020 Sb.), který nám to vše zřejmě ještě prodraží.
Starosta obce
Odpadové hospodářství v obci - přehled
Odpadové hospodářství v obci –přehled
rok
směsný komunální odpad (t)
objemný odpad (t)
separovaný+nebezpečný (t)
zpětný odběr (elektro) (t)
odpad v obci celkem (t)
Příjmy (Kč)
Náklady (Kč)
Ztráta (Kč)

2007
797,10
64,70
88,20

2008
735,90
120,92
118,99

2009
725,44
86,10
122,00

2010
750,00
170,00
120,00

2011
749,03
324,65
118,50
1 192,18

2012
706,49
298,60
122,29
11,60
1 138,98

2013
803,02
73,71
116,08
15,64
1 008,45

950,00

975,81

933,54

1 040,00

1 829 616 1 656 290 1 705 367
2 189 832 3 061 418 2 759 619
-360 216 -1 405 127 -1 054 252

1 723 189
2 822 947
-1 099 758

2 081 546
2 689 832
-608 286

2 073 244
2 723 237
-649 993

2 261 701
2 799 242
-537 541

2014
608,88
101,14
318,02
12,48
1 040,52

2 216 901 2
2 047 424 2
169 477

2012 Příjmy:2013
2014
2015 příspěvek
2016 od Ekokomu,
2017 sklo, papír,
2018…
2019
2020
poplatek za
odpad od občanů,
706,49 Výdaje:
803,02
602,59
608,91 s odpadovým
626,78 hospodářstvím
658,90 - odvoz
597,84
612,52 odpad, provoz a opravy sbě
veškeré608,88
výdaje v daném
roce související
popelnic, objemný
298,60
73,71
101,14
131,07
83,81
82,81
70,78
97,43
98,03
122,29
116,08
318,02
230,19
302,54
380,62
430,49
437,26
462,86
11,60
15,64
12,48
14,61
23,34
23,99
18,52
18,08
19,78
1 138,98 1 008,45 1 040,52
978,46 1032,827
1 115,20
1 190,72
1 123,96
1 192,59
2 073 244
2 723 237
-649 993

2 261 701
2 799 242
-537 541

2 216 901 2 394 203
2 047 424 2 204 051
169 477
190 152

2 470 944
2 966 216
-495 272

2 457 428
3 123 761
-666 334

2 555 589
3 570 398
-1 014 809

2 408 701
6 321 800
-3 913 099

2 474 716
4 856 663
-2 381 947

-13 827 005

Příjmy: poplatek za odpad od občanů, příspěvek od Ekokomu, sklo, papír, …

ic, objemnýVýdaje:
odpad, provoz
a opravy
sběrného
dvora,
kontejnerových
hnízd,hospodářstvím
kontejnery ... - odvoz popelnic, objemný
veškeré
výdaje
v daném
roceobsluha
související
s odpadovým

odpad, provoz a opravy sběrného dvora, obsluha kontejnerových hnízd, kontejnery ...

Připomínáme
- údržba zeleně vysazené u chodníků a komunikací
Žádáme vlastníky zeleně, vysazené
u chodníků a komunikací v obci, aby pravidelně prováděli ořezy jejich větví. Povinnost
údržby zeleně vyplývá ze zákona o pozemních
komunikacích.
Přerostlé větvě stromů a keřů komplikují
příjezd k domům a ztěžují tak práci zejména

popelářům, záchranářům a doručovatelům.
Dochází k poškození jejich vozů. Právě nyní,
v období vegetačního klidu, které potrvá do
konce března, je nejvhodnější období pro
tuto činnost.
OÚ-Tobolová
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Sčítání lidu,
domů a bytů 2021

TŘÍDÍM - TŘÍDÍŠ - TŘÍDÍME
Víte, kam patří papírové
krabice? Tady NE!!!

Sčítání začíná 27. března 2021. Sčítání je
povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání
se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst
se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní
aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat stejně jako
doručování doporučených poštovních zásilek,
při dodržování přísných hygienických pravidel.
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři
pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se však můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné
odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty. Odeslání bude zdarma.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Rozložené nebo rozřezané do modrého
kontejneru. Nebo odnést do sběrného dvora.
Mimo kontejner nasáknou vodou a už je to
založení černé skládky! Děkujeme všem, kteří
to tak dělají.
OÚ - Boráková

OÚ - Pustková

Nevyvezené popelnice
smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti
nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo,
popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.
(2)Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby
zastavit řidič taxislužby, je však povinen
dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích.
(3)Při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro oba směry jízdy.

V obci se množí případy nevyvezených popelnic z důvodu neprůjezdnosti ulic. Usnadněme
prosím práci řidičů svozových vozů a alespoň
v pondělky ponechejme průjezdné silnice, tak
jak přikazuje zákon po celý rok:
Zákon o silničním provozu 361/2000 Sb.
§ 25 • Zastavení a stání
(1)Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji
pozemní komunikace a na jednosměrné
pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem
pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

OÚ - Boráková
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Měření rychlosti
Radar u fary

Radar nad školou

směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Prosinec 2020
celkem projelo 46 617 vozidel nad 30 km/h

Prosinec 2020
celkem projelo 46 281 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
28498

50
50 <

Počet průjezdů

30 - 50

2643

22651

50

15476

2679

50 <

20951

Průměrně projelo v 8. hod.

78

Průměrně projelo v 8. hod.

106

Průměrně projelo v 15. hod.

146

Průměrně projelo v 15. hod.

136

50 km/h překročilo

33%

50 km/h překročilo

45%

Maximální rychlost 19. 12. 00:55 90 km/h

Maximální rychlost 15. 12. 18:16 105 km/h

Leden 2021
celkem projelo 39538 vozidel nad 30 km/h

Leden 2021
celkem projelo 40 774 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
23825

50
50 <

Počet průjezdů

30 - 50

2243

21188

50

13470

2271

50 <

17315

Průměrně projelo v 8. hod.

69

Průměrně projelo v 8. hod.

68

Průměrně projelo v 15. hod.

130

Průměrně projelo v 15. hod.

115

50 km/h překročilo

34%

50 km/h překročilo

42%

Maximální rychlost 8. 1. 18:11 112 km/h

Maximální rychlost 9. 1. 6:10 103 km/h

Únor 2021
celkem projelo 39 650 vozidel nad 30 km/h

Únor 2021
celkem projelo 39 633 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
24007

50
50 <

30 - 50

2339

Počet průjezdů
20501

50

13304

50 <

2249
16883

Průměrně projelo v 8. hod.

78

Průměrně projelo v 8. hod.

99

Průměrně projelo v 15. hod.

142

Průměrně projelo v 15. hod.

118

50 km/h překročilo

34%

50 km/h překročilo

43%

Maximální rychlost 25. 2. 13:39 94 km/h

Maximální rychlost 28. 2. 6:19 106 km/h
10
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Měrkovice

Měrkovice

příjezd od Kozlovic

příjezd od Mniší

Prosinec 2020

Prosinec 2020

celkem projelo 8 663 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 6 395 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

1595

50

30 - 50

271

50 <

1397

50

6797

50 <

Průměrně projelo v 8. hod.

21

Průměrně projelo v 8. hod.

Průměrně projelo v 15. hod.

40

Průměrně projelo v 15. hod.

50 km/h překročilo

Počet průjezdů

79%

161
4837
12
28

50 km/h překročilo

76%

Maximální rychlost 10. 12. 19:30 124 km

Maximální rychlost 23. 12. 16:28 122 km/h

Leden 2021

Leden 2021

celkem projelo 8 715 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 8 080 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

30 - 50

1550

50

50 <

6864

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

1729

50

301

50 <

Počet průjezdů
199
6152

23

Průměrně projelo v 8. hod.

12

29

Průměrně projelo v 15. hod.

30

50 km/h překročilo

79%

76%

Maximální rychlost 10. 1. 19:30 122 km/h

Maximální rychlost 23. 1. 16:28 122 km/h

Únor 2021

Únor 2021

celkem projelo 9 433 vozidel nad 30 km/h

celkem projelo 7 409 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50
50
50 <
Průměrně projelo v 8. hod.
Průměrně projelo v 15. hod.
50 km/h překročilo

1621

30 - 50

323

Počet průjezdů
1584

50

7489

50 <

21

Průměrně projelo v 8. hod.

28

Průměrně projelo v 15. hod.

79%

50 km/h překročilo

Maximální rychlost 24. 2. 6:07 128 km/h

167
5658
12
35
76%

Maximální rychlost 20. 2. 17:04 121 km/h
OÚ - Vašenda
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CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům,
kteří přispěli na letošní Tříkrálovou sbírku.
Sbírka probíhala tento rok netradičně. Poprvé za dvacet let koledování nemohli
králové vinou pandemie přinést dobré zprávy a požehnání osobně.
Díky platným omezením tak bylo možné přispět pouze do statických pokladniček
nebo prostřednictvím online koledy. Možnost přispět do pokladniček již skončila,
online koleda pokračuje dál.

Nyní již máme rozpečetěny všechny pokladničky,
ve kterých se sešlo celkem 242 909,- Kč, z toho
výnos pokladniček v Kozlovicích činil 48 273,- Kč.
Záměry Charity Frenštát pod Radhoštěm je nadále možné
podpořit do 30.4.2021 přímo prostřednictvím online koledy na
www.trikralovasbirka.cz, příspěvkem na sbírkové konto
č.ú.: 66008822/0800 u České spořitelny pod variabilním
symbolem 77708003 nebo platbou přes QR kód.
Aktuální výnos online kasičky k 28.1.2021 činí 79 368,- Kč.

Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě, je určen i na další projekty Diecézní Charity, na
humanitární pomoc a další projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR.
Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky
na realizaci záměrů Podpora a rozvoj paliativní péče a
Revitalizace vozového parku terénních služeb.
.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

www.frenstat.charita.cz

Kalendář akcí – rok 2021
10. 05. Postel-hospoda-kostel, Zbigniew Czendlik

12. 06. Traktoriáda

Akce proběhnou v případě, že to epidemiologická opatření dovolí, v což všichni doufáme.
12
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Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz, mobil- 721 222 633, tel. 558 697 205.
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Koronavirus a španělská chřipka
Již rok se musíme vyrovnávat se situací,
kterou jsme si nikdo nedokázali představit a na
kterou jsme nebyli připraveni. Žili jsme si v poklidu, děti se vzdělávaly ve školách, mohli jsme
si plánovat svůj volný čas, dovolené, oslavy, návštěvy u známých, mohli jsme se bavit na plesech,
bálech, chodit do divadel a na koncerty a nic nám
nechybělo. Jako blesk z čistého nebe se však u nás
rozšířila pandemie koronaviru (covid 19) a postupně zachvátila celý svět.
Život se nám v březnu 2020 obrátil o 180°,
byli jsme přinuceni trávit čas doma, pracující
znají pouze cestu do práce a z práce. Můžeme
si nakoupit potraviny a jiné důležité věci pro
život, ale rodiny již nemohou trávit víkendy v nákupních centrech a nemohou navštěvovat své
blízké. Kulturní život byl po celý minulý rok a také
v současné době omezen do té míry, že se neoslavují svatby, křtiny, kulatá výročí a i pohřby mohou
probíhat jen s omezeným počtem lidí. Nejhorší
ale je, že denně této nemoci podléhá mnoho lidí,
nemocnice jsou přeplněné, zdravotníci již nemají
dostatek sil na to, aby se o nemocné starali. Pořád
čekáme, že se situace zlepší a že díky očkování
se podaří život vrátit alespoň zčásti do normálu.
Je zvláštní, že teprve v souvislosti s pandemií,
která nás zachvátila v roce 2020, jsme si mohli
připomenout, že něco podobného již zažívali
naši předkové před 100 lety. Na konci první světové války, v letech 1918 a 1919, postihla lidstvo
dosud nevídaná pandemie chřipky, jíž během
několika málo měsíců padlo za oběť více lidí, než
ve všech bitvách první světové války 1914–18
dohromady. Přesný počet obětí není znám a je
dnes různými prameny udáván mezi 20 a 50 miliony. S výjimkou několika odlehlých ostrůvků byl
touto takzvanou španělskou chřipkou postižen
celý svět, zvláštní měrou pak Evropa vykrvácená industriálně vedenou válkou. Celkově šlo
o jednu z nejsmrtonosnějších epidemií v dějinách
lidstva. Svoje pojmenování chřipka získala ne
proto, že by jí bylo nejvíce zasažené Španělsko,
ani nebylo státem původu této nemoci. Epidemie
se stala známá jako španělská chřipka, jelikož
ostatní státy nacházející se ve válečném stavu
zmínky o nemoci cenzurovaly, zatímco neutrální
Španělsko k tomu nemělo důvod a o chorobě

rozsáhle informovalo. Virus zřejmě začal napadat lidi už v roce 1917 (možný původ je v Číně),
avšak epidemie jako taková vypukla v březnu
1918 v americkém vojenském výcvikovém táboře
Camp Funston v Kansasu a odtud se rychle rozšířila především na fronty a do míst koncentrace
vojáků, kteří ji přenášeli dále. Tato první vlna byla
relativně méně smrtící. Nejničivější byla druhá
vlna, která proběhla na podzim a začátkem zimy
1918 a zasáhla větší část světa. Třetí vlna začala
v lednu 1919 v Austrálii a na jaře se rozšířila
do dalších zemí především v Americe a Evropě.
Poslední lokálně více omezená čtvrtá vlna dozněla v dubnu 1920. Virus následně zmutoval a stal
se podstatně méně smrtícím. Do českých zemí
podle Haralda Salfellnera, historika lékařství,
nemoc dorazila v podobě první relativně mírné
vlny v létě roku 1918. O několik týdnů později ale
přišel další úder, který si vyžádal tisíce mrtvých.
„Když v říjnu 1918 probíhaly oslavy k založení
první Československé republiky a davy na ulicích jásaly, ležely tisíce nemocných s horečkou
v posteli a bojovaly se španělskou chřipkou,“ píše
historik.
Podle nejnovější studie, již v odborném časopise Demografie zveřejnil výše zmíněný historik,
se počet obětí v Česku pohyboval mezi 44 až
82,7 tisíci.Určitě bude všechny zajímat, jak tomu
bylo v naší obci. Ze záznamů, které se mi podařilo
vyhledat, se v Kozlovicích epidemie španělské
chřipky rozšířila v září a říjnu 2018 a nepřežilo ji
celkem 5 obyvatel. Vyučování ve zdejší škole bylo
přerušeno od 14. října do 4. listopadu 1918.
Nemoc se od současné nákazy covidu-19
v mnohém lišila. Nyní jsou ohroženi starší lidé. Tenkrát byly ohroženy i jiné věkové skupiny.
„Virus často zabíjel mladé, do té doby zdravé lidi,“
řekl před časem pro Český rozhlas epidemiolog
Rastislav Maďar. Podobně jako nyní koronavirus
i španělská chřipka často zabíjela v kombinaci
s dalšími nemocemi.
Jak je patrno z historie, i koronavirus jednou
určitě skončí. Musíme však být trpěliví a hlavně
se musíme proti tomuto onemocnění chránit.
Nejdůležitější ochranou je rouška a respirátor, na
které si již celý rok zvykáme, a vypadá to tak, že
tady s námi budou ještě delší čas.
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Ochranné roušky mají překvapivě dlouhou
historii, sahající až do poloviny 17. století, kdy
se doktoři za morových epidemií před nákazou
chránili speciálními maskami s dlouhým „ptačím
zobákem“ na nose. V Severní Americe jsou první

doklady o povinném nošení roušek z roku 1917,
kdy se přes oceán rozšířila epidemie smrtící španělské chřipky.
Marie Eliášová

Portáši – starobylá stráž místního kraje
Bystřici, na Hutisku nebo ve
Velkých Karlovicích. Z blízkého okolí jsou ve spisech
uvedeni portáši, kteří pocházeli z Čeladné, Kunčic,
Tiché, Frenštátu, Lichnova,
Kozlovic, Metylovic, Palkovic,
Hukvald.
Zajímavá byla výzbroj
V roce 1638 nařídil císař
portášů. Nosili krátkou ručniFerdinand III. Zemskému hejtmaci, obušek čili valašku, někteří
novi hraběti Salmovi, aby nechal
krátké šavle, přes rameno
odvést sto mužů do ochrannésajdák na chleba, nebo proho sboru „Věrných Valachů“.
vazy na svazování zločinců.
Přitom ho důrazně nabádal, aby
Dále měli polní flašku (čupři formování sboru dával pozor
toru) a nosili také toulec na
a rozeznával Valachy věrné a spoprach a olovo. Oblékali se do
Portáši, archiv spolku
lehlivé od nespolehlivých.
obyčejného místního kroje,
Hlavní povinností portášů bylo potírání zloaby splývali s ostatními. Odznaky své hodnosti
činnosti a zbojnictví. Když ustalo loupežnictví,
nenosili, protože se navzájem znali. Roku 1830
věnovali se portáši všeobecnému policejnímu dopak byli portáši zrušeni, protože už stáli zemskou
hledu, v pozdější době vodili zločince a doprovázeli
kasu hodně peněz.
oddíly vojáků, kteří mašírovali do války. Zločince,
Čas novodobých portášů nastal až v roce 2002,
který se vzpouzel, mohli i zabít. Za to portáš odpokdy se skupina chlapů z Valašska domluvila na
vídal jen svým nadřízeným, ne soudu.
tom, že by bylo pěkné znovuobnovit portášskou
Od začátku spadalo rozhodování ve věcech
tradici a připomenout lidem místní bohatou hisportášů císaři. Když se situace v zemi uklidnila, byl
torii, a tak byl roku 2003 znovu postaven Valašský
sbor rozpuštěn, ale jakmile se zločinnost zvedla
sbor portášský, který má hlavní sídlo ve Valašské
nebo hrozily vpády, byl znova zřizován. Císař se
Bystřici spolu se stejnojmenným desátnictvem.
sboru nakonec zbavil s odkazem, že je to orgán
Dále funguje desátnictvo Čeladénské a Rusavské.
spíše zemský než císařský. Moravský zemský sněm
Sbor čítá nyní okolo 45 členů.
potom svolával nebo rozpouštěl sbor portášů poNynějším posláním valašského sboru portášdle uvážení až do roku 1717, kdy bylo rozhodnuto,
ského je zachovávání tradic, můžete nás tak potkat
že portáši budou fungovat jako stálý bezpečnostní
na horských pěšinách a různých kulturních či
sbor a bude mít stálou vnitřní organizaci. Sbor byl
folklórních akcích. Pokud jsou mezi Vámi takoví,
rozdělen na desátnictva podél velké části moravkterým se toto období historie zdejšího kraje líbí,
sko -slovenské hranice. Nejvyšším představitelem
budeme rádi, pokud se k nám přidáte. Kontaktovat
sboru byl Lajtnant, neboli poručík, pod kterého
nás můžete na e-mailové adrese portasi.celadna@
ještě spadal Feldbáb, neboli šikovatel.
email.cz a více si o historii portášů a o nás, můžete
Sídla desátnictev se měnila, nejstabilnější
přečíst na www.portasi.cz
však bylo na Čeladné, dále například ve Valašské
Lukáš Kollárik
Pozn. šéfredaktorky: Článek,
který přišel do emailové pošty obce
s prosbou o uveřejnění, připomněl
část historie, která zasáhla i naši
obec. Mezi portáši, starobylými
strážci zdejšího kraje, byl i obyvatel
z Kozlovic. Možná tato informace
některé z našich čtenářů osloví.
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Setkání s knihou - Jak Háryk a Bill honili červený ocásek -Rozálie Strakošová,

FotoZpravodaj
foto škola

Včelí medvídci, Viktorie Jarošová, foto škola

Včelí medvídci, Viktorie Jarošová,

foto škola

Zimní Kozlovice,
foto Filip Machálek

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

Zastupitelstvo obce
Zápis č. 1-2021 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 21. 1. 2021
v 17:00 hodin v sále OÚ
Přítomno: 15 členů zastupitelstva

Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Ing. Jiří Tkáč
a pan Tomáš Nezhoda.
2/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: pan Ing. Jiří Tkáč
a pan Tomáš Nezhoda.
Hlasování: 13 : 0 : 2

Zasedání zastupitelstva se zúčastnil 1 zástupce
FC Kozlovice.
Zapisovatelkou dnešního zasedání určil pan
starosta pracovnici obecního úřadu paní Silvii
Borákovou.

Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Petr
Chýlek a pan Ing. Petr Pavlát.

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta. Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je
přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se usnášet.

3/2021 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Petr Chýlek
a pan Ing. Petr Pavlát.
Hlasování: 13 : 0 : 2

Pro toto řádné zasedání je navržen následující
program:
1.

Kontrola usnesení a informace starosty

2.

Pozemky

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva
obce byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly
vzneseny žádné připomínky. V tuto chvíli je
považován za schválený.

2.1 Nákup pozemků p. č . 771/13, p. č. 769/1,
769/4 a p. č. 771/14 k. ú. Kozlovice

A nyní k jednotlivým bodům programu:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.

2.2 Žádost o prodej obecního pozemku parc.
č. 2890/48 k. ú. Kozlovice
3.

Dotace pro FC Kozlovice, z. s.

4.

Různé – diskuze

- Probíhají práce na přípravě rozpočtu obce
na rok 2021, do kterého budou mj. zahrnuty
investiční náklady na akce (tak jak bylo
dohodnuto minule) zateplení MŠ vč. rekonstrukce kotelny a rekonstrukce mostu
U Váhy.

4.1 Dopis IBEX
4.2 Dopis pan V.
4.3 Informace o ÚP

- Projekt zateplení školky měla již před dvěma
léty realizovat škola. Toto neprovedla. Při
převzetí dokumentace jsme zjistili, že není
vyřízené potřebné stavební povolení. Byly zahájeny potřebné úkony, ale do prázdnin se to asi
nestihne, a tudíž letošní realizace je ohrožena.

Starosta: Má někdo ze zastupitelů připomínky
k navrženému programu, přeje si ho někdo
doplnit? Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním
programu zasedání zastupitelstva obce.
1/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Hlasování: 15 : 0 : 0

- Připravujeme podklady na vypsání výběrových řízení na kompostéry a rekonstrukci
mostu U Váhy.
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- Probíhají práce na projektech Náves Kozlovice, Nové zdravotní středisko, Lávky. Probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků.

bývalého zahradnictví (vedle rybníka), které
jsou ve vlastnictví obce. Pozemky jsou vhodné
např. pro výstavbu obecních bytů. Jinak se
jedná o dobře uložené finanční prostředky obce.
I když je cena poměrně vysoká, zastupitelé
vyslovili s koupí svůj předběžný souhlas.

- Byla podepsána smlouva s ČEZ Distribuce na
přeložku nn – zrušení sloupů a nové zemní
vedení v prostoru před novým zdravotním
střediskem,

Proběhlo jednání s makléřkou, prostřednictvím
které prodej probíhá. Cena se podařila snížit na
2.100.000 Kč.

- Připravují se podklady a probíhají jednání se
SmVaK ohledně převodu a prodeje splaškové
kanalizace

Proběhla krátká diskuze, ve které byl zájem
o koupi potvrzen. Zastupitelé obdrželi v podkladech návrh kupní smlouvy, kterou kontroloval náš právní zástupce Mgr. Szkandera (bez
připomínek). Podařilo se dojednat, že kupní
cena bude uhrazena až po vkladu pozemků
do katastru.

- V rámci projektu (dotace) Efektivní komunikace a řízení obcí Palkovice, Kozlovice,
Hukvaldy a Sviadnov – probíhají práce
na novém webu (mj. musí splňovat zákon
č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových
stránek a mobilních aplikací), dashboardu,
mobilní aplikaci, portálu občana, platebním
terminálu, platební bráně. Zajišťuje se výběr
a dodávka elektronických kiosků, meteostanic, webkamer a čidel.

5/2021 - Zastupitelstvo obce schvaluje koupi
pozemku p. č. 771/13 orná půda o výměře
1.001 m2, pozemku parc. č. 769/1 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 241 m2,
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3
pozemku parc. č. 769/4 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 23 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3
pozemku parc. č. 771/14 orná půda o výměře
254 m2, všechny zapsané na LV č. 1391 pro
k. ú. a obec Kozlovice od pana Bc. R. V., r. č.
xx, trvale bytem xx, xx, 280 02 Kolín. Cena
je stanovena dohodou ve výši 2.100.000 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy a návrhu na vklad.
Hlasování: 14 : 0 : 1

- Zastupitelům byla předložena přehledná
tabulka poskytnutých dotací obcí v letech
2009 – 2020. Za tuto dobu (12 let) poskytla
obec dotace v celkové výši 11.331.399 Kč.
4/2021 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 15 : 0 : 0
2. Pozemky
2.1 Nákup pozemků p. č . 771/13, p. č. 769/1,
769/4 a p. č. 771/14 k. ú. Kozlovice
V nabídce prodeje pozemků (na internetu
– bazoš.cz) byly mezi vánocemi inzerovány
pozemky p. č. 771/13 orná půda o výměře
1.001 m2, pozemek parc. č. 769/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 241 m2, spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 pozemku
parc. č. 769/4 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 23 m2 a spoluvlastnický podíl
o velikosti id. 1/3 pozemku parc. č. 771/14
orná půda o výměře 254 m2, všechny zapsané
na LV č. 1391 pro k. ú. a obec Kozlovice. Inzerovaná cena 2.190.000 Kč.

2.2 Žádost o prodej obecního pozemku parc.
č. 2890/48 k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
p. K. o odkoupení obecního pozemku parc. č.
2890/48 trvalý travní porost o výměře 4.916 m2,
k. ú. a obec Kozlovice, zapsaného na LV č. 1.
Pozemek má od obce v pronájmu RenoFarma
a. s. (bývalé ZD Kozlovice).
Zastupitelé se v diskuzi shodli, že s prodejem
nesouhlasí. Takovéto pozemky budou potřebné
pro ev. směny při komplexních pozemkových
úpravách.

Jedná se o strategicky umístěné pozemky ve
středu obce přímo navazující na pozemky
22

èíslo 1  bøezen 2021

6/2021 - Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej obecního pozemku parc. č. 2890/48
k. ú. a obec Kozlovice.
Hlasování: 15 : 0 : 0

(viz příloha zápisu). Telefonicky bylo hovořeno
i s nájemci Areálu Na Mlýně, také by uvítali
snížení, poplatek ve výši 50 Kč má podle jejich
zjišťování jen pár velkých lázeňských měst
a např. Rožnov (Mariánské Lázně mají 21 Kč).

3. Dotace pro FC Kozlovice, z. s.
Již několikrát zastupitelstvo probíralo ústní
žádost FC Kozlovice z. s. o poskytnutí dotace na
stavbu „Oprava zastřešení vstupu, zpevněných
ploch vč. schodiště k WC“ v areálu fotbalového
hřiště. Důvodem je havarijní stav vstupu do
budovy. Jedná se o stavbu za cca 1 mil. Kč. Na
posledním zasedání ZO bylo dohodnuto a byl
vysloven příslib dotace za podmínek - výše
max. 700 tis. Kč s minimální spoluúčastí 30 %.
Tato skutečnost byla FC sdělena a vysvětlena.
Jedná se o majetek ve vlastnictví FC. I přesto FC
v písemné žádosti o individuální dotaci požaduje snížení spoluúčasti na 10 % a předfinancování ve výši 400 tis. Kč. Z tabulky poskytnutých
dotací, předložené v bodě 1 programu zasedání
vyplývá, že za dobu 12 let byly FC poskytnuty
dotace v celkové výši 3.964.527 Kč – což je
jednoznačně nejvíce ze všech spolků. Z diskuze
jasně vyplynulo, že požadovaná spoluúčast
30 % platí.

Do 30. 6. 2021 se musí OZV o místním
poplatku za pobyt změnit z důvodu změny
zákona o místních poplatcích. Zastupitelé se
převážnou většinou shodli na tom, že minimálně do změny vyhlášky se poplatek za pobyt
měnit nebude.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
4.2 Dopis pan V.
Zastupitelstvu byl předložen dopis pana K. V.
(Kozlovice č. p. xxx), ve kterém vyslovuje
nesouhlas se záměrem výstavby Nového zdravotního střediska i řešení studie Kozlovice střed
(pobytové lávky). Jako důvody uvádí zvýšení
koncentrace lidí, úbytek zeleně, hlučnost
a nepotřebnost takovýchto staveb. Zároveň
uvádí, že „chodník“ před jeho domem se
nachází na jeho pozemku a že v případě stavby
zamezí přístup.
Proběhla krátká diskuze. Zastupitelům byl
předložen koncept odpovědi na tento dopis, se
kterým zastupitelé souhlasili a pověřili starostu
jeho zasláním panu V.

7/2021 - Zastupitelstvo obce neschvaluje
žádost o individuální dotaci podanou FC
Kozlovice z. s. na akci „Oprava zastřešení
vstupu, zpevněných ploch vč. schodiště
k WC“. Žádost viz příloha zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
4.3 Informace o ÚP
Zastupitelé byli seznámeni s demografickou
studií (která bude součástí dokumentace změny
ÚP) a s dalším postupem – žádosti o změnu ÚP
budou zaslány na MM FM. S demografickou
studií zastupitelé souhlasí a berou na vědomí
další postup.

4. Různé - diskuze
4.1 Dopis IBEX
Zastupitelstvu byl předložen dopis, ve kterém
majitel penzionu IBEX p. D. V. žádá o přehodnocení sazby místního poplatku za pobyt, který
zastupitelstvo schválilo ve výši 50 Kč/osobu/
den, vyjma dne příjezdu, na částku max. 21 Kč,
což by bylo adekvátní s poplatky okolních obcí

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:05 hodin a poděkoval všem za účast.
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Rada obce – programy jednání
Zápis č. 17-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 21. 12. 2020

8. Souhlas se smlouvou o provedení stavby –
chodník K.

Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.

9. Smlouva DIGIS na rok 2021

Program schůze:

Zápis č. 2-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 24. 2. 2021

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Nájemní smlouvy – hrobová místa

Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.

3. ČEZ-Smlouva o smlouvě budoucí - přeložka
4. ZŠ a MŠ – žádost o použití fondu reprodukce
majetku

Program schůze:

5. Žádost o souhlas s podnájmem - Kosmelia

2. Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce
mostu ev. číslo 29c-M8 přes Ondřejnici“

1. Kontrola usnesení a informace starosty

6. SoD 2020-138 – Dodatek č. 1- PD Náves
Kozlovice

3. Příkazní smlouvy na TDS, AD a BOZP na
stavbu „Rekonstrukce mostu ev. číslo 29cM8 přes Ondřejnici“

7. SoD 2020-139 – Dodatek č. 1- PD Zdravotní
středisko

4. Výběrové řízení na akci „Pořízení domácích
kompostérů – Kozlovice“ (směna pozemků)

8. SoD 2020-142 – Přechod pro chodce
9. Nabídka na vypracování PD – Prodloužení
vodovodu Jarošov

5. Projekční práce – Multifunkční dům
v Kozlovicích

10. Vyřazení nevymahatelných pohledávek

6. Navýšení rychlosti obecního internetu kozlovice.net

11. DPP na přípravné práce související s festivalem Souznění 2020

7. Odpuštění poplatku za odpady podnikatelům - COVID

12. Schválení vlajkové výzdoby v obci

8. Stopa pro běžkaře - odměna

Zápis č. 1-2021 ze schůze Rady Obce Kozlovice ze dne 27. 1. 2021

9. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8005139/5, Kozlovice,
Kolbeřák DTS, VNk, NNk (ČEZ)

Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady.

10. Smlouvy o zřízení věcného břemene Obec –
SSMSK (kanalizace K. a kanalizace Tichá)

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty

11. Zateplení školky a rekonstrukce kotelny –
postup prací

2. Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Kozlovice
p. o.

12. Návrh rozpočtu obce na rok 2021

3. Individuální dotace obce na rok 2021
4. Darování inženýrské sítě - Prodloužení
splaškové kanalizace, pan K.
5. ČEZ – smlouva o zřízení VB – služebnosti,
pan K.
6. SmVaK – Smlouva o vodě předané
7. ZŠ a MŠ Kozlovice - Žádost o souhlas s přijetím daru
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Ze života školy
Základní škola
I v této nelehké době naši žáci reprezentují
školu v různých soutěžích - zde přidáváme
příklady krásných úspěchů: - Žáci 9. ročníku se
zapojili do řešení nelehkých úloh matematické
olympiády. Po úspěšném zvládnutí školního
kola postoupili dva žáci naší základní školy
do okresního kola této soutěže, které se letos
konalo online dne 27. 1. 2021. Oba žáci zvládli
na výbornou nejen matematické úlohy, ale
museli si poradit i s novým online prostředím,
prostřednictvím kterého museli výsledky svého
řešení odevzdávat. V okresním kole matematické olympiády se stali úspěšnými řešiteli
a postupují do krajského kola této soutěže.
- Mezinárodní porota Světové poštovní unie
vyhodnotila soutěžní práce z celého světa
v 49. ročníku mezinárodní soutěže v psaní
dopisů pro mládež na téma: „Napiš dospělému o světě, ve kterém žijeme“. Dopis naší
žákyně z 8. A si vysloužil zvláštní cenu v nemalé
konkurenci z 23 zemí. Děkujeme za skvělou
reprezentaci naší školy v zahraničí.

Od 4. 1. 2021 byla dle rozhodnutí MZ a MŠMT
povolena osobní přítomnost žáků pouze
1. a 2. ročníků základní školy a také - za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy byl umožněn provoz školní družiny.
Ostatní žáci se vzdělávají povinně distančně
podle §184a školského zákona. Distanční
výuka se dělí na synchronní (žák i učitel pracují ve stejný čas - při video přenosu) a na
asynchronní (pedagog zadá práci, kterou žák
splní do zadaného termínu). - Žákům, kterým
technické vybavení nedovolovalo plnohodnotné
online připojení, škola zapůjčila notebooky
ze svých zdrojů, tímto krokem došlo k online
připojení všech žáků naší školy k distančnímu
vzdělávání.

Dne 26. 2. - Vláda ČR s ohledem na epidemickou situaci omezila s účinností ode dne
27. února 2021 do dne 21. března 2021:
– provoz základních škol podle školského
zákona, a to tak, že se zakázala osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání
v základní škole,
– provoz mateřských škol podle školského
zákona, a to tak, že se zakázala osobní
přítomnost dětí na předškolním vzdělávání
v mateřské škole.
V tomto případě se všichni žáci základní školy
vzdělávají povinně distančně podle §184a
školského zákona.
Pevně doufáme, že se epidemická situace zlepší
natolik, že se v brzké době potkáme se všemi
žáky v naší opuštěné škole.
Jiří Brus, zástupce ředitelky školy

Amos a distanční vzdělávání, archiv škola
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Setkání s knihou
V roce 2019 se naše škola zapojila do
dotačního titulu Setkání s knihou v rámci MAS
Pobeskydí (konkrétně MAP Frýdek – Místek II).
Cílem aktivity bylo získat bezplatně pro
školu knihy pro práci s žáky v rámci čtenářství,
získávání čtenářských dovedností žáků, podpoře
jejich zájmu o četbu knih především současných,
nejlépe regionálních autorů. Škola získala
135 titulů nových knih, což byl výborný počin.
Nic ale není zadarmo, a proto škola musela
za získání tohoto přírůstku knih splnit dané
požadavky. Oslovení učitelé jazyka českého
všech zapojených škol vypracovali k získaným
knihám metodiky a pracovní listy a pak nastala
práce s knihami v rámci hodin literatury, v nichž
se metodiky ověřovaly a pracovalo se se získanými knihami. Vyvrcholením celé akce mělo
být setkání nejlepších čtenářů všech zapojených
škol, kteří se měli utkat v čtenářské soutěži. Pak
ale došlo k uzavření škol díky vzniklé epidemiologické situaci a ukončení programu bylo
posunuto do dalšího pololetí. Protože vývoj ani
pak nebyl příznivý, museli jsme vymyslet jiné
zakončení projektu, než jak bylo plánováno
původně. Vznikla soutěž Já a kniha = komiks.

Žáci tvořili doma, zapojení bylo dobrovolné.
Zájem mezi našimi žáky byl překvapivě velký.
Přitom úkol nebyl vůbec jednoduchý – vybrat si
knihu, v ní vhodnou krátkou část a tu za dodržení dalších podmínek převést do komiksové
podoby. Vznikly opravdu krásné práce, naše
děti nezůstaly vůbec pozadu za ostatními. Práce
hodnotili pracovníci MAP, knihoven, učitelé VV.
Rozhodování bylo těžké. Ve velké konkurenci
jsme dopadli výborně. Získali jsme dvě 1. místa!
V 1. kat. (žáci 2. a 3. tř.) se 2 naše žákyně podělily
o 1. místo – Viktorie Jarošová a Rozálie Strakošová. Ve 3. kat.( 6. a 7. tř.) obsadila 1. místo
mezi školami Alexandra Kociánová. Ve 2. kat.
(4. a 5. tř.) se nejlépe umístila Gita Maierová
a v nejstarší 4. kat.(8. a 9. tř.) nejlépe uspěl se
svou prací Marek Zeman. Na žáky stále čekají
ve škole odměny, snad situace dovolí, abychom
je žákům mohli předat.
Protože dílka dětí jsou většinou obsáhlejší
– vícestránková, dovolím si vám prozatím
představit vítězné práce našich nejmladších
zapojených žáků – najdete je ve zpravodaji
v rubrice FotoZpravodaj.
Hana Ulčáková

Mateřská škola
První čtvrtletí roku 2021 je za námi. I když současná situace v naší MŠ nedovoluje dětem žádné akce,
jak to bylo v předešlých letech, tak se dětem snažíme vymýšlet pestrý program a vytvářet příjemné
prostředí, aby se jim v MŠ líbilo.
Vánoční nadílku jsme si užili v jednotlivých
třídách, zazpívali jsme si společně koledy u stromečku, řekli jsme si o vánočních tradicích, které
se na Vánoce dodržují. Ježíšek byl štědrý a nadělil
do každé třídy hodně dárků. V prosinci nás mělo
také navštívit mobilní planetárium, ale i to se
muselo opět přesunout na jaro.
Letošní zima nám konečně přinesla hromadu
sněhu, a tak jsme mohli co nejvíce času trávit
venku, děti si užily spousty legrace při zimních
radovánkách.
A na co se děti nejvíce těšily? No přece na
,,Karneval‘‘, který se zatím jako jediná akce
uskutečnil, a byla to paráda. Proběhl postupně
ve všech třídách, kdy naši MŠ navštívili indiáni,
Karneval Sluníčka
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princezny, nejrůznější zvířátka, čarodějnice, policisté a mnoho dalších. Děti si ve třídách užily krásné
dopoledne plné tančení, zpívání, soutěží a na závěr proběhla bohatá tombola.
Nyní se už těšíme, že se situace uklidní a my s radosti přivítáme jaro a zažijeme spousty pěkného.
Třída Motýlci, Kateřina Eleková

Karneval Berušky

Karneval Motýlci, archiv škola
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Kulturní a sportovní život obce
Z archivu DFS Valášek z Kozlovic - ZPĚVÁČEK
lidových písní. První velký úspěch v „novodobé
historii“ souboru se udál v roce 2010, kdy tehdy
desetiletá Sára Kokešová zazářila na XVI. ročníku celostátní soutěže Zpěváček 2010. Jako
nejmladší účastnice finále konaného ve Velkých
Losinách zazpívala Sára dvě lidové písně ze
sběrů Vincence Sochy, předvedla perfektní
výkon a svým projevem zaujala všechny posluchače i porotu, která ji ohodnotila a zařadila
mezi 10 nejlepších dětských Zpěváčků České
republiky. Toto úžasné umístění Sáry odstartovalo šňůru pěveckých úspěchů kozlovických
zpěváčků. Na tomto místě mi dovolte připomenout si atmosféru kolem Zpěváčka 2011
a to prostřednictvím textu, který jsem zde již
prezentovala právě před 10 lety:

… To už bude rok… zní v jedné známé písni
a také tímto popěvkem začíná tento příspěvek
prvního kozlovického Zpravodaje v roce 2021.
Už je to rok, co jsme se přestali pravidelně vídat
na tanečních, pěveckých i muzikantských zkouškách ve Valášku. I zde se potvrzuje, že všeho
moc škodí a všem členům souboru je již smutno
z absence kamarádů, zpívání, tancování a také
nám všem chybí společná vystoupení a zájezdy.
Troufám si říci, že nejeden člověk v nynější době
potvrdí, jak moc nám všem chybí kulturní dění
a společenský život. Snad částečnou náplastí je
pročítání souborového archívu a připomínání si
pozitivních a veselých momentů.
Jeden z velkých příběhů v životě souboru Valášek je „Zpěváček“ – soutěž dětských zpěváků

Finále Zpěváček 2011, archiv souboru
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probojovala mezi dvacítku finalistů, čímž potvrdila dosažený úspěch v loňském ročníku soutěže
Zpěváček. Odborná porota vedená nestorem
tuzemské folklorní scény Janem Rokytou hodnotila hlasové dispozice soutěžících, intonační
čistotu, zvládnutí regionálního stylu, projev
a schopnost spolupráce s doprovodnou hudbou.
Během nedělního finálového koncertu se tedy
o pomyslné medaile utkalo třináct děvčat a sedm
chlapců a konečné umístění zní takto:

Sára Kokešová je „Stříbrný Zpěváček 2011“
Během víkendu 13.-15.5.2011 hostily Velké
Losiny již XVII.ročník Celostátní soutěže dětských
zpěváků lidových písní Zpěváček 2011. Jako každý
rok, ani letošní vyvrcholení akce pořádané Folklorním sdružením České republiky nemělo žádné
„jasné“ favority. Princip soutěže je prostý: kdo loni
vyhrál, nemůže se dalšího ročníku zúčastnit. A tak
Zpěváček už sedmnáct let generuje nové talenty
lidové písně ve věku od 10–15 let.
Na startu celé soutěže stálo zhruba 6000 mladých
zpěváků z Čech, Moravy a Slezska. Do Velkých
Losin, tedy na sobotní semifinálové koncerty,
postoupilo 47 vítězů krajských kol. Všichni zazpívali 2 písně z oblasti, ze které pocházejí. Jedna
píseň byla á capella (bez hudebního doprovodu)
a druhá s doprovodem muziky. Sára Kokešová
z DFS Valášek z Kozlovic soutěžila s halekačkou
Ej, z Hrbkové, za kterou již ve 2. regionálním
kole v Ostravě obdržela ocenění za vokální projev
á capp. Ve druhé písni Mamičko, mamičko ji
doprovodil Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN) s primášem Františkem
Černým. Po velmi zdařilém výkonu se Sára

1. místo - Zlatý Zpěváček 2011 - Lucie Rybníkářová z Hluku
2. místo - Stříbrný Zpěváček 2011 - Sára Kokešová z Kozlovic a Patrik Hradecký z Domažlic
3. místo - Bronzový Zpěváček 2011 - Tereza
Kachlová z Bohumína a Klára Papřoková
z Frýdku-Místku
Sáře moc gratulujeme k dosaženému úspěchu
a přejeme jí, ať ji zpívání stále baví tak jako dosud.
A jelikož jsem v našem souborovém archivu
našla i další skvosty hodné připomenutí, můžete
se těšit na další perličky již v dalším čísle našeho
Zpravodaje.
Petra Prašivková

Sára Kokešová r. 2010
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SLPT Valašský vojvoda
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci
nebude možné uskutečnit koncert k 50. výročí
založení souboru, který jsme plánovali zrealizovat v náhradním termínu, a to 10. dubna 2021.
Rozhodli jsme se, že koncert zrušíme a náhradní
termín zatím nebudeme stanovovat.
Všem, co si na tento koncert zakoupili vstupenky,
byly vráceny peníze zpět na číslo účtu, ze kterého
byly zaplaceny. V případě jakýkoliv dotazů či
nejasností nás, prosím, kontaktujte na e-mailové
adrese: valassky.vojvoda@seznam.cz.
Čekání na otevření sálů, pódií a festivalových
areálů už je nám dlouhé, a tak jsme se přihlásili
do 1. ročníku souborové kondiční výzvy NEpůst.
Úkolem této výzvy je během doby postní zdolat

co nejvíce kilometrů. Kilometry zdolané pěšky
se počítají celé. Kilometry na běžkách či lyžích
se dělí číslem 2 a na kole a kolečkových bruslích
číslem 3. Do výzvy se během pouhých 2 dní
přihlásilo 34 souborů z celé republiky. Za náš
soubor soutěží hned 18 odvážlivců. Výzva
probíhá od popeleční středy do bílé soboty a je
rozdělena do 7 etap. Během prvních dvou etap,
které probíhaly od 17. 2. do 28. 2. jsme za náš
soubor zdolali krásných 1193 km.
A tak si zásluhou kondiční výzvy krátíme čas
v této podivné době a děláme něco pro své zdraví.
Snad se situace jednou uklidní, a my budeme
moci pokračovat v činnosti našeho souboru bez
omezení.
Tomáš Kalus

Vojvoda-členové souboru, archiv souboru
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Skauti
Jsme na začátku nového kalendářního roku
a za normálních okolností bychom si společně
užívali zimní radovánky. Už dlouho jsme nebyli
na bobech, bruslích nebo zimní výpravě. Ale
v duchu osmého bodu skautského zákona:
„Skaut je veselé mysli“ se snažíme i ze současné
situace vytěžit to nejlepší. Poskytovat dětem
co nekvalitnější program, dále se vzdělávat
a rozvíjet fyzicky i duševně. Všechny družiny
našeho oddílu pokračují v setkávání skrz online
schůzky. Chápeme, že prosedět celý den u online
výuky, a pak strávit další čas u počítače na
online skautské schůzce, není nic moc. Přesto
věříme, že to má smysl skrz umožnění kontaktu
s vrstevníky a rozvíjejícímu programu. Nejen
proto jsme za pomocí moderních technologií
vymysleli QR hru, díky které se děti dostanou

ven i provětrají své mozkové závity. Hledíme
kupředu a na online poradách začínáme chystat letní skautský tábor. Několik vedoucích je
přihlášeno na vůdcovské či zdravotnické kurzy,
aby díky nově získaným vědomostem mohli
vytvářet ještě kvalitnější program a předávat ho
našim členům. A že jich je, po letošní registraci
jich máme přesných 100 do 18 let! Je ale potřeba
hledět i na svou vlastní duševní i fyzickou vitalitu.
Ke Dni zamyšlení (den kdy skautky a skauti
myslí na svoje sestry a bratry ve světě a oslavují
naše mezinárodní hnutí) se starší skauti letos
zúčastnili online inspirativního setkání skautů
celé republiky. A také dalšího ročníku Skautského borce. Výzvy, při které měříme svou výdrž
a dovednosti s půl tisícem skautů a skautek
z celého Česka i Slovenska. Letos jsme se v počtu
zúčastněných dostali po Brně a Dobré na třetí
místo. Držte nám palce nejen v této výzvě!
Za skautský oddíl NASHURO
Kozlovice Ondřej Šigut (Bagr)

Online skautská rada, autor Ondřej Šigut

Vedoucí při testování QR hry, autor Veronika Eliášová
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Ze života včel a včelařů
Blíží se jaro, první teplé dny umožnily včelkám
po delší době života v chumáči prolet, ten bývá
prozaicky spojen s vykonáním „velké potřeby“,
kterou včelky udělají s oblibou na pověšené prádlo nebo na sníh. Také si donášejí čerstvou vodu
i první pyl a také uklízejí – vynášejí smetí a mrtvé
včelky, které během zimních měsíců zemřely
v úle. Jinak se umírající včelka uklízí sama tím,
že vyletí nebo se vybelhá mimo úl. Včelaři na jaře
s napětím sledují, které včelstvo pěkně lítá, ve
které to hučí a hřeje a kde to je „mrtvé“.
I v životě lidí platívalo: „Přečkat jaro, pak už to
nějak půjde dál!“ U nás – kozlovických malovčelařů – nedošlo k žádným velkým úhynům
včelstev, které tak ráda ukazuje televize. Co se
ale projevuje neúprosně, je generační výměna
včelařů. V posledních létech odešli dlouholetí
a výrazní členové spolku, kteří tvořili jeho charakteristický obraz nejen v obci. A tak přichází
i jaro spolkové, kdy vylétá nová generace lidí,
kteří dají spolku tvář, náplň a obraz. Přejme jim
hodně trpělivosti, zdaru a štěstí!
Když zapomeneme na to, že spolčování je zatím –
na dobu neurčitou –„trestné“, tak nové zájemce
o členství ve spolku můžeme lákat na 90letou
včelařskou tradici spolku, 70letou tradici škol-

Kuře

ního kroužku, 12letou tradici účastí na obecních
akcích, 5letou tradici akcí ve včelařském areálu.
Uplatní se tedy nejen ten, kdo včelaří, ale i ten,
kdo chce přispět k pestrým novodobým tradicím
a společenskému životu spolku, který se snad
brzy vrátí do starých kolejí.
Stanislav Ulčák

Jaro, autor Stanislav Ulčák
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Hříbata - každoroční radost na Smart ranči
Venku vane mrazivý lednový
vítr a v přítmí stáje se rodí nový
život. První otevření víček, první
postavení na ty proklatě dlouhé
nohy, první přitulení k matce,
první přisátí... Je to náročné
a únavné, ale máma je nablízku.
Na Smart ranči se rodí první
letošní hříbě.
Počátek roku se na Smart ranči
tradičně nese ve znamení zrození. Klisny, které byly březí
celých jedenáct měsíců, se
chystají na porod. Ten obvykle
přichází v noci, po večerním
krmení, kdy se ve stáji rozhostí
klid…
Okolní ticho občas přeruší
ržání koní v sousedních boxech.
Dech se zrychluje. Stále silnější
kontrakce v kratších a kratších
intervalech ohlašují blížící se
porod. Přirozeně, spontánně.
Pomoc člověka přichází na řadu
zpravidla až po porodu. Hříbě
se vytře do sucha slámou, vydezinfikuje se pupík. Pak nastává
čekání. Až se poprvé postaví na
nohy, napije se, vytrousí. A další
člen stáda je tady.
První tři dny života tráví hříbě se
svou matkou v boxu. Následně se oba vypustí ke
zbytku stáda na pastvu, kde obvykle tráví celé
dopoledne. Je třeba začít trénovat rozběhy, ská-

kání, brzdění. Zkrátka dovádět
a oťukávat svět.
Hříbě zůstává s matkou do svých
šesti měsíců, pak přichází odstavení… Silný zážitek pro každé
mládě. Aby se eliminoval stesk
a pocit odloučení, hříbata se
na Smart ranči odstavují vždy
minimálně po dvou. První týden
jsou obě hříbata v jednom boxu
a z každé strany je jedna z matek.
Na pastvě jsou pak matky v jednom výběhu a hříbata v druhém.
Zhruba po týdnu jsou odvedena
mezi ostatní vrstevníky do hříbárny, kde jsou po celý den ve
volném výběhu. Zároveň mají
možnost schovat se před nepříznivým počasím do stáje. Hříbě je
samostatné, nezávislé na matce,
ale stále součástí stáda.
“Klisny mohou rodit od ledna
až do léta v závislosti na době
připouštění. Je to období napětí.
Aby vše dopadlo dobře, narodila
se zdravá hříbata, matky zůstaly
v pořádku. Aby se hříbata
bez úhony zařadila do stáda
a následně do kolektivu svých
vrstevníků. Vše je ale nakonec
vyváženo radostí z jejich dovádění a spokojeného života,” dodává majitelka
ranče Klára Šalková.
Markéta Holubová

Hříbata, autor Václav Holub
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Článek pro Zpravodaj Kozlovic
Souznění 2020 viděly a slyšely tisíce lidí
22. ročník Mezinárodního festivalu Souznění, který se loni poprvé nekonal v Kozlovicích,
viděly a slyšely tisíce lidí. Přestože se festival kvůli trvající pandemii covid-19 uskutečnil
převážně on-line, získal si přízeň diváků a posluchačů. Od prvního koncertu Davida Kollera,
přes další s Václavem Hudečkem nebo skupinou Vesna, vysílaných na vlnách Českého
rozhlasu a na YouTube, do závěrečného galakoncertu Alberta Černého s Lake Malawi a
Kláry Vytiskové mohl festival počítat s tisícovkami sledujících. Do této chvíle si koncerty na
dvou festivalových kanálech YouTube užilo přes 30 tisíc lidí. Další zhlédnutí stále přibývají.
Nemluvě o tisícovkách posluchačů Českého rozhlasu.
„Festival Souznění je úžasný a zvláště v této covidové době, kdy se podařilo Zdeňkovi Toflovi
a jeho spolupracovníkům celou akci zachránit. Klobouk dolů,“ zhodnotili houslový virtuóz
Václav Hudeček a jeho žena, spisovatelka Eva Hudečková nejen dění ve Frýdku-Místku, kde
byli oba osobně přítomni, ale také koncerty v Ostravě a na Hukvaldech. „Chvála i zájem
účinkujících nás těší a moc bychom stáli o to, abychom v tomto roce mohli zase vystupovat i
v Kozlovicích. I kdyby to měly být jen venkovní obchůzky s koledou, mnozí umělci k nám
určitě rádi přijedou“ uvedl ředitel a dramaturg festivalu Souznění Zdeněk Tofel.
Loňský festivalový program přivedl do Moravskoslezského kraje hvězdy, jakými jsou nejen
Václav Hudeček a již zmiňovaní umělci, ale i excelentní mezzosopranistka Jana Hrochová,
cemballista Martin Hroch, Benda Quartet nebo dívčí kapela Vesna zpěvačky a textařky Patricie
Fuxové. Festival Souznění během svého letošního pětidenního programu nabídl i tradiční
adventní a lidovou hudbu. Vystoupila skvělá folklorní uskupení, jakými jsou Valašský vojvoda,
cimbálová muzika Konopjan, dětský soubor Valášek či Dechová hudba Kozlovice, Bálešáci ze
Starého Města u Uherského Hradiště, kapela Lipka z Jablunkova. Vystoupení vybraných
souborů se loni poprvé v historii festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
přenesla pod okna seniorských domovů v Ostravě a také na venkovní prostranství do Hukvald.
Generálním partnerem 22. ročníku MF Souznění byl tradičně Moravskoslezský kraj. Ze svého
rozpočtu festival podpořily také statutární město Frýdek-Místek a obec Hukvaldy. Poděkování
patří všem našim partnerům.
YouTube kanály, které jsou i nadále k dispozici pro sledování odvysílaných koncertů:
Koncerty Českého rozhlasu a Festival Souznění
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Kontakty:
Dramaturg a ředitel MF Souznění
Zdeněk Tofel, tel. +420 604 245 814
www.souznenni-festival.cz
Mediální zastoupení
Eva Kijonková, tel. +420 721 857 097, e-mail: eva.kijonkova@ek-media.com

Vesna

Václav Hudeček

David Koller a Zdeněk Tofel, autor Werner Ullmann
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FC Kozlovice
v elektronickém spojení a konzultuje veškerou
činnost. Nikdo neví, co bude zítra, natož někdy
za měsíc, ale je nutné věci zajišťovat a plánovat,
aby bylo vše připravené na případné znovuzahájení soutěží ve všech kategoriích. Klub
také aktuálně řeší možnosti, jak se vypořádat
s havarijním stavem vstupu do hlavní budovy,
jejího zastřešení, opravy schodiště k WC, atd.
Náklady na tento projekt činí zhruba 1 mil. Kč,
což svými prostředky není schopen zajistit.
Proto byla podána žádost o dotaci na Obec Kozlovice, ovšem zastupitelstvo ji na svém posledním zasedání neschválilo. Požadavek ze strany
FC byl na 10% spoluúčast z celkových nákladů,
zastupitelstvo obce požaduje 30% spoluúčast
(=300 000 Kč z rozpočtu FC). Níže je přehledná
tabulka příjmů/výdajů FC za posledních 9 let.
Klub si musel vlastními silami (dotace MŠMT,
MSK, sponzorské dary, příspěvky, atd.) sehnat
v průměru 436 tis. Kč / rok. Průměrné výdaje
činily 628 tis. Kč. / rok. Do tohoto výčtu není
započten r. 2019, v tomto roce došlo k opravě

Od posledního vydání zpravodaje se celkový
stav koronavirové epidemie příliš nezměnil.
Všichni jsme doufali, že po Novém roce začne
svítat na lepší časy, ale světlo v tunelu je stále
v nedohledu. Pro všechny to znamená nejen
značná omezení v běžném životě, ale také ve
spolkové činnosti. Výkonnostní sport jako
takový je stále pozastaven. Sportovní aktivity
jsou povoleny pouze ve dvou lidech na jednom
sportovišti (je jedno jestli má rozměr 5 nebo
10 000 m2), což logicky znamená, že jakékoliv
tréninky, natož zápasy nemohou probíhat.
Fotbalová asociace ČR v polovině února vyzvala
vládu k umožnění sportování za zvláštních
hygienických podmínek, ovšem bez odezvy.
Letošní ročník nižších fotbalových soutěží
zatím zrušen nebyl, ze strany svazu je stále
snaha odehrát alespoň 50% utkání a tím zajistit
regulérnost (prostupnost) soutěží tak, jak byla
upravena před touto sezónou.
Chod klubu včetně údržby majetku však musí
být zajištěn i nadále, tudíž výbor FC je alespoň

Rok

Celkové
příjmy (Kč)

Dotace
Obec (Kč)

Podíl
Obce (v %)

Vlastní
příjmy
(v Kč)

Podíl
vlast.př.
(v %)

Celkové
výdaje
(v Kč)

2012

414 000

90 000

21,7

324 000

78,3

396 000

2013

528 461

125 000

23,65

403 461

76,35

532 562

2014

750 000

315 000

42

435 000

58

685 000

2015

498 000

140 000

28,11

358 000

71,89

483 000

2016

955 000

410 000

42,93

545 000

57,07

862 000

2017

603 000

175 000

29,02

428 000

70,98

698 000

2018

644 000

208 500

32,37

435 500

67,73

668 000

2019

2 841 000

2 037 999

71,73

803 001

28,26

2 774 000

2020

736 722

170 000

23,07

566 722

76,93

704 395
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běžecké rovinky (hradila Obec Kozlovice), kdy
se rozpočet vyšplhal na 2, 7 mil. Kč. Běžecká
rovinka, potažmo celý areál FC, je hojně využíván základní školou v hodinách tělesné výchovy
a je k dispozici pro další spolky v naší obci.
Sami si tedy můžete udělat obrázek, s jakým
rozpočtem klub na regionální úrovni hospodaří.
Nejsou to malé prostředky, tudíž se musí při
každé investiční akci dobře zvážit, zda se do
konkrétního projektu pustit či nikoliv. Sehnat
300 tis. Kč navíc oproti běžnému rozpočtu je
pro neziskovou organizaci skoro nadlidský
úkol. Náklady na údržbu majetku v hodnotě
přes 6 mil. Kč nejsou zrovna malé, a proto
jakýkoliv problém např. při vyúčtování dotací
(administrativní náročnost) by mohl znamenat
fatální následky pro klub. Navíc všichni, kteří

se na chodu spolku podílejí, dělají vše ve svém
volném čase. Na každou činnost není odborník,
tak jak to chodí ve firmách, úřadech atd. Proto
se musí jednat obezřetně a s rozvahou. Když
jsme u těch čísel, v klubu je aktuálně 161 registrovaných členů, z toho je 15 trenérů, ti se
starají o vedení týmů v 7 kategoriích. Výbor FC
je složen z 9 členů. Všichni tito lidé spojení s FC
se těší na to, až budou moci opět hrát, trénovat,
starat se o zázemí, fanoušky atd., jednoduše
radovat se ze svého koníčku.
Na závěr bych rád doplnil, že v době, kdy je
vše uzavřené, došlo ke změně provozovatele
hospůdky na hřišti, od nynějška bude hospůdku
provozovat paní Eva Žáčková. Těšíme se na
spolupráci.
Martin Krpec

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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Hostinec Ve Dvoře Kozlovice
Výdejní okénko – z boku z terasy
• DENNÍ MENU

11 – 14 hod.

• PÁTEK – NEDĚLE
víkendová jídelníček
11 – 19 hod.

pizza

• MASOVÁ KORYTA na objednávku
• ROZVOZ JÍDEL 7 DNÍ V TÝDNU
• PIZZA
den – Po – Čt 11 – 17 hod.
Ne 11 – 19 hod.

každý
Pá –

Objednávky tel.: 604 533 292
www.ufelcara.cz, zdepohoda@seznam.cz
Facebook

Hledám ZAHRADNÍKA
/ ZAHRADNICI
Na údržbu zahrady u rodinného domu
v Kozlovicích.

Jedná se především o pletí. Nepotřebuji vystudovaného
člověka v oboru, ale člověka, který má dlouholetou praxi
s péčí o zahradu (= pozná, co do skalky patří a co je třeba
odstranit). Jedná se o nárazovou práci (podle aktuální
potřeby zahrady). Práci je možné vykonávat dle dohody
(klidně i po práci, na MD, důchodce...). Referencí bude vaše
zahrada, o kterou se staráte. Nabízím 200 Kč/hodinu
čistého na ruku. Platba po každém odpracovaném dni.

Tel. kontakt: 777 918 772.
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