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Naši deváťáci, autor Dana Lakomá

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
byť jarní sucho docela přibrzdilo růst trávy,
tak následující potřebné deště vše napravily.
Sekáme a mulčujeme o život. Opět musím poděkovat a pochválit všechny, kteří tradičně udržují
předzahrádky, byť jim v mnoha případech nepatří. Věřím, že tuto tradici neopustíme. Dědina
vypadá upraveně. My bychom to sami nezvládli.

V polovině dubna jsme konečně podepsali
smlouvu o dílo na akci „Úpravy interiéru OÚ
Kozlovice“ (zjednodušeně rekonstrukci sálu).
Stavbu provádí firma První KEY – STAV, a.s.,
Třinec. Práce započaly především bouráním,
demontáži, otloukáním starých omítek. Vás,
kteří navštěvujete poštu, či obecní úřad, se
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 14. září 2018.

Obecního úřadu v Kozlovicích

nejvíce dotknou práce ve vstupním vestibulu.
Zřejmě bude pošta i úřad některý den uzavřen.
Tyto práce se plánují na červencové svátky, aby

omezení bylo co nejmenší. Jinak se omlouváme
za prach a špínu, ale stavíme – myslím, že to
většina z nás zná.

Škola s přístavbou, autor Radek Zdražil

vyřazen. Pokud jste souhlas do potřebného
termínu nedali a přestaly Vám zprávy chodit,
musíte se bohužel znovu zaregistrovat.
Na prázdniny chystáme realizaci projektu
„Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice“. Ještě jednou Vám projekt představím.
Jedná se o odbornou učebnu fyzika / chemie,
odbornou učebnu cizích jazyků, odbornou
učebnu dílny (zcela nový prostor v bývalé
uhelně), kabinety k odborným učebnám
a učebnu školního poradenského pracoviště.
Budou probíhat stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu a drobné venkovní úpravy. Tím
dojde ke zvýšení kvality vzdělání a k umožnění
sociální inkluze. Modernizace bude probíhat
formou stavebních úprav, dodávky nábytku,
vybavení výukovými pomůckami a ICT vybavení. Všechno vybavení asi do konce prázdnin
nestihneme, protože, jak jsem psal minule,
výrobní firmy „nestíhají“.

V loňském roce jsem Vás přibližně v tomto
čase informoval o dokončení přístavby naší
školy. Dnes chci informovat opět o škole, i když
na trochu jiné téma. Nevím, zda jste zaznamenali, ale proběhlo konkurzní řízení na funkci
ředitele naší ZŠ a MŠ Kozlovice. Tímto Vám
sděluji, že novým ředitelem – ředitelkou se stane
s účinnosti od 1. 8. 2018 Mgr. Jaroslava Minksová, zástupcem ředitelky pak Mgr. Jiří Brus.
Pomalu se rozjel provoz nové klubovny
seniorů. Zaznamenáváme připomínky, které
po čase vyhodnotíme, a upravíme vše k Vaší
spokojenosti. Jak jsme slíbili, ještě provádíme
(dokončujeme) práce na venkovní fasádě
a následně proběhne slíbené slavnostní otevření. Jste zváni.
Se zavedením GDPR (ochrana osobních
údajů) byli všichni uživatelé našeho Infokanálu
požádáni o souhlas s použitím osobních údajů.
Kdo nám souhlas nedal, musel být ze služby
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Upozorňuji na dopravní značku zatížitelnosti mostu přes Ondřejnici U Váhy. Doposud
tam byla značka 2t. Docela obdivuji řidiče,
když tam jede autobus nebo naložený náklaďák.
Nechali jsme přepočítat statiku mostu a výsledkem je skutečně nosnost 2,2 t. Tato omezující
značka tam nově je. Projekčně se začne pracovat
na možném zvýšení zatížitelnosti tohoto mostu,
ale nebude to tak jednoduché.

O prázdninách také musíme provést realizaci místnosti pro správce SRC (tělocvičen) formou mezipatra v nářaďovně ve velké tělocvičně.
Bude upravena i kuchyňka a máme objednaný
ukazatel skóre, který bude umístěn rovněž ve
velké tělocvičně. Na první pohled vše jednoduché, ale např. když si uvědomíme, že k ukazateli
skóre musíme přivést napájení v trase někde pod
stropem ve výšce cca 10 m přes celou tělocvičnu,
tak už to taková sranda není.

Most U Váhy - nosnost, archiv obce

hodně dlouhý článek. Jak o. Stanislava znám, asi
by nebyl rád, kdybych tu začal vyjmenovávat, co
všechno se udělalo, co všechno se zorganizovalo
- jak po stránce duchovní, tak té společenské.
Alespoň jeden konkrétní dík, a to za všechny
staré a nemocné spoluobčany, které pravidelně
navštěvoval a přinášel jim radost. Věřím, že
nejenom za sebe mu mohu popřát vše dobré na
jeho další cestě. Děkujeme.
Úspěšně proběhl Dětský den, Traktoriáda,
Farní den a mnoho akcí nás ještě čeká. Já Vás již
dopředu zvu na tradiční Den obce – Kozlovice
2018, který proběhne 8. září.
Přeji Vám hezké prázdniny a dovolenou.

V posledních dvou – třech létech jsme
provedli kompletní obnovu našeho vozového
a technického parku a stále pomalu vylepšujeme
prostory naší Základny. V různých debatách
jsem zjistil, že zdaleka ne všichni ví, jaké prostředky obec vlastní a ovládá, které nám zlehčují
práci a mohou pomoci i Vám. Rozhodli jsme se
proto, že zorganizujeme Den otevřených dveří,
kde Vás již dopředu zveme. O termínu budete
včas informováni.
Po 15 létech svého působení se s Kozlovicemi
rozloučí náš pan farář Stanislav Kotlář. Svoji
osobností si získal většinu obce - ať věřících, či
nevěřících. Dokázal to především tím, že bral
lidi (a to není vůbec lehké) takové, jací jsou.
Patnáct let práce a spolupráce by vydalo na

Napsáno 14. 6. 2018
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci dubnu až červnu oslavili:
paní Ludmila Bužková
pan Josef Žáček
pan Stanislav Slípek
pan Jan Kovář
pan Stanislav Krpec
paní Marie Vaverková
paní Ludmila Žáčková
paní Ludmila Walerová
paní Marie Cvičková
paní Marie Zemanová
pan Stanislav Kahánek

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

paní Anna Hanzelková
pan Jiří Zátopek
paní Olga Pustková
paní Ludmila Červenková
pan Břetislav Červenka
paní Marie Svobodová
pan Alois Tobola
pan Stanislav Kocián
paní Miroslava Jalůvková
paní Anežka Fojtíková
paní Ludmila Lichnovská

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

paní Ludmila Jurková
paní Anežka Závodná
paní Imelda Prašivková
paní Marie Pustková
pan Alois Nedvěd
paní Jiřina Boráková
paní Marie Krpcová
paní Anna Juřicová
paní Antonie Valentová
pan Rudolf Pustka

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

86 let
86 let
87 let
88 let
88 let
89 let
89 let
90 let
91 let
93 let

OÚ – Pustková

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

Od března do začátku června zemřeli:
ve věku 74 let paní Anna Nevludová
ve věku 71 let paní Miroslava Nezhodová
ve věku 89 let paní Anežka Kahánková
ve věku 91 let paní Drahoslava Hubeňáková
ve věku 71 let pan Viliam Korman

ve věku 67 let pan František Kocián
ve věku 77 let paní Jarmila Vyvialová
ve věku 78 let pan Václav Pustka
ve věku 69 let pan Jindřich Kubečka

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

OÚ – Pustková

Od března do května se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Filip Pustka, Kryštof Juřica, Jakub Pavlíček, Barbora Paličková,
Nela Závodná, Eliška Janáková, Štěpán Švajda, Veronika
Zahradníková, Mateo Matějka, Štěpán Tománek, Rozálie
Kahánková, Kristián Košař, Emílie Rákoczi a Anna Mališová.
Za prvních 5 měsíců roku 2018 se naše obec rozrostla již
o 20 nových občánků.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.

OÚ – Pustková
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Slavnostní vítání občánků
Valášek za doprovodu muzičky. Slavnostní
projev přednesla ředitelka ZŠ a MŠ Kozlovice
Mgr. Hana Ulčáková a starosta obce Ing. Miroslav Tofel. Každý občánek dostal do „začátku“
od obce peněžní dar 3.000 Kč, hračku a také
dárkový balíček od Lékárny Kozlovice.

Letošní první vítání našich nejmenších
občánků proběhlo v pátek 27. dubna. Z důvodu
rekonstrukce sálu v budově obecního úřadu
se tato malá slavnost konala v sále Restaurace
U Váhy. Bylo pozváno 17 dětí (z toho 10 dětí
narozených ještě v roce 2017). Tentokrát se sešlo
9 chlapečků a 8 děvčátek. Vítání již tradičně
zahájil tanečním vystoupením dětský soubor

OÚ – Pustková

Vítání občánků, archiv obce
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Poplatky a vodné
odběru za předchozí období. Žádáme proto
všechny občany o pomoc na tomto úkolu
(zpřístupnit, opsat si vodoměr, nahlásit …)
a současně děkujeme za spolupráci.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, využití, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů („za
popelnice“) na rok 2018 stanovený v obecně
závazné vyhlášce ve výši 492,- Kč/rok/osoba
je splatný nejpozději do 31. 10. 2018.
Veškeré platby můžete platit v hotovosti na
OÚ nebo převodem z účtu. Číslo účtu obecního
úřadu je 163215866/0300. Nezapomeňte uvést
variabilní symbol, aby platba byla přiřazena ke
správnému poplatníkovi.

Několika zapomnětlivým občanům připomínáme, že vodné za rok 2017 bylo splatné
do 31. 5. 2018 a poplatek za psa na rok 2018
nejpozději do 31. 3. 2018. Věříme, že ti, jichž
se tato poznámka týká, dají své závazky neprodleně do pořádku.
V průběhu druhé poloviny června 2018
navštíví Vaše domácnosti a ostatní odběratele
zaměstnanci obce za účelem opsání stavu vodoměru pro výpočet stočného za 1. pololetí 2018.
Nebude-li někdo zastižen doma, zanechají
lístek s žádostí o nahlášení stavu vodoměru
na obecní úřad s uvedením kontaktního telefonu nebo e-mailu. V případě, že údaj o stavu
vodoměru nebude nahlášen v požadovaném
termínu, bude spotřeba vody vypočtena podle

OÚ – Čarnoká

Změny v InfoKanálu

V souvislosti se vstoupením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli
General Data Protection Regulation (GDPR) v účinnost 25. května 2018 jsme Vás
žádali v InfoKanálu o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Kdo
souhlas neudělil, byl z databáze automaticky smazán a musí se znovu přihlásit:
1) Formou SMS zaslanou na tel.
č. 558 697 205 ve tvaru: REGISTRUJ
mezera JMENO mezera PRIJMENI
mezera KOZLOVICE nebo MERKOVICE
mezera CISLOPOPISNE.

2) Pomocí webového rozhraní

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,

3) Osobně na obecním úřadě

Pomocí webového online formuláře na
adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/
KOZLOVICE . Při registraci zadejte číslo
popisné.
Kromě výše uvedených způsobů, je možné
přijít na obecní úřad (kancelář č. 1), kde vše
provedeme za Vás po podepsání písemného
formuláře.
OÚ – Boráková
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Výzva občanům – sečení pozemků
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 odstraňovat 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 jako přestupek. Nenuťte
nás činit tyto kroky!!! Článek vznikl na podnět našich spoluobčanů.

OÚ – Boráková

TŘÍDÍM - TŘÍDÍŠ - TŘÍDÍME
Víte kam patří TETRAPACK – obal od mléka, džusu a dalších?

Tyto obaly patří do PAPÍRU – modrý kontejner

Klubovna seniorů – jak to funguje
- Jedná se o klubovnu pro seniory, nikoliv
jen pro Klub seniorů. Jinými slovy, pro
každého občana seniora. Samozřejmě, že
Klub seniorů tam má své zázemí.
- Klubovna slouží ke vzájemnému setkávání, můžete si zde zahrát šachy, karty,

uvařit kávu, upéct bábovku, podívat se na
TV, atd. Budou se zde konat přednášky. Je
to prostě na Vás.
- Klubovna rozhodně neslouží k rodinným
a jiným oslavám.

Způsob provozování
Obec zajistí světlo, teplo a úklid. Není
tam žádný stálý správce. Klíče jsou pro Vás
k dispozici v době od 8.00 do 14:00 hodin na
vrátnici v základní škole, v době od 14:00 do
21:00 hodin a o sobotách a nedělích u obsluhy
vedle v restauraci.
Na podpis si vyzvednete klíč, přijdete do
klubovny, kde provedete zevrubnou kontrolu, zda je vše v pořádku a můžete ji využít.
Pokud bude něco chybět nebo bude poškozené

– nahlásíte to. Při odchodu dáte vše do původního stavu a odevzdáte klíč tam, kde jste si ho
vyzvedli. V klubovně je diář, kde si můžete
rezervovat Vaši další návštěvu.
Ten kdo si vyzvedne klíč, odpovídá za klubovnu i za to, kdo tam bude.
Po čase provedeme vyhodnocení, klubovnu
dovybavíme o potřebné (požadované) věci, ev.
upravíme způsob provozování. Je to jen na Vás.
starosta obce
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI: březen – květen 2018
Radar u fary
Radar nad školou
směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Březen 2018
celkem projelo 53 431 vozidel nad 30 km/h

Březen 2018
celkem projelo 48 404 vozidel nad 30 km/h

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

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

Počet průjezdů
33 924
3 019
14 201
2 287
95
110
31%

Počet průjezdů
21 381
2 725
17 930
6 368
118
105
50%

Maximální rychlost 8. 3. 20:37 95 km/h

Maximální rychlost 24. 3. 18:47 129 km/h
80 km a více jelo 170 vozidel

Duben 2018
celkem projelo 61 051 vozidel nad 30 km/h

Duben 2018
celkem projelo 56 487 vozidel nad 30 km/h

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

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

Počet průjezdů
40 414
3 413
14 957
2 267
112
125
28%

Počet průjezdů
26 597
3 153
20 377
6 360
123
159
47%

Maximální rychlost 30. 4. 22:34 102 km/h

Maximální rychlost 15. 4. 18:38 109 km/h
80 km a více jelo 202 vozidel

Květen 2018
celkem projelo 65 014 vozidel nad 30 km/h

Květen 2018
celkem projelo 58 270 vozidel nad 30 km/h

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

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

Počet průjezdů
42 757
3 664
16 062
2 531
117
176
29%

Maximální rychlost 13. 5. 19:50 103 km/h

Počet průjezdů
27 198
3 367
21 078
6 627
127
126
48%

Maximální rychlost 8. 5. 12:46 108 km/h
OÚ – Vašenda
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Obecní slavnost Kozlovice 2018
Od 14 hodin budou pro děti tradičně připraveny
atrakce a pro všechny návštěvníky jako vždy
pestré a chutné občerstvení, o které se postarají
členové souboru Valašský vojvoda a Rada rodičů.
Pořadatelskou službu mají na starosti hasiči.
Přípravu areálu, stavbu stanů zajišťuje „rychlá
rota OÚ“. V neděli v 10 hodin se sejdou zástupci
spolků u OÚ, aby se v průvodu společně vydali do
kostela, kde od 10:30 proběhne slavnostní mše za
obec. Hlavní pořadatel oslav je Obec Kozlovice.
S žádostí o informace k programu a průběhu oslav
se obracejte na Slávka Vašendu - 721 222 633,
vasenda@kozlovice.cz.

První a zároveň nejstarší dokument o Kozlovicích je zakládací ze dne 8. září 1294. V
letošním roce vyjdou oslavy narozenin naší obce
na sobotu 8. září. V areálu u hasičské zbrojnice
zahájí program ve 14 hodin domácí spolky.
V 17:30 pobaví děti i dospělé Heidi Janků, od
19:00 hodin si budete moci zatančit a zapívat
známé písně s kapelou Michal Tučný Revival
Band a perlou dne bude koncert skvělé slovenské
zpěvačky KRISTÍNY s kapelou. KRISTÍNA se
na podiu představí ve 20:45. Kolem 22. hodiny
nastoupí na podium skupina AC/CZ což je revival metalové legendy AC/DC. Zábavu ukončíme
diskotékou. Ve 24:00 bude akce ukončena.

OÚ – Vašenda

KALENDÁŘ AKCÍ
30. 06. 2018
31. 08. 2018
01. 09. 2018
08. 09. 2018
08. 09. - 09. 09.2018
30. 09. 2018
01. 10. 2018

Mini Cup Měrkovice
Zakončení prázdnin s TRIFIDEM II.
45. ročník pohárové soutěže v požárním útoku
Obecní slavnost
Mistrovství ČR ČJF v reiningu
Pouť
Krmáš

Informace z knihovny
Blíží se čas prázdnin, odpočinku, a proto
vás zveme k návštěvě knihovny také v letních
měsících. Kromě stále doplňovaného knižního
fondu, časopisů, společenských her dále nabízíme připojení k internetu, cyklomapy, turistické
mapy a různé brožurky s tipy na výlety do okolí.
Můžete si také zakoupit propagační předměty
obce (kšiltovky, tašky, křížovky… ).

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.

Provozní doba knihovny o prázdninách
platná od 1.7. do 31. 8. 2018
Út: 9.00–17.00 hod.
Čt: 9.00–17.00 hod.
V době od 12.30–13.00 hod. polední přestávka.
V týdnu od 8. 8. 2018 do 17. 8. 2018 zavřeno.

Ceník
Formát A5 …… 3 Kč / ks
Formát A4 …… 5 Kč / ks
Formát A Typ … 7 Kč / ks
Markéta Navrátilová, knihovnice
9
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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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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor nezasedal kvůli chřipkové epidemii. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Zápis č. 1-2018 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 15. 3. 2018
v 17:00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluvena: Mgr. Hana Ulčáková
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 3 občané
obce.

2.2 Finanční výbor
Finanční výbor na svém zasedání projednal
Inventarizační zprávu za rok 2017, předloženou
vedením obce, kterou shledal jako bezchybnou.
Dále projednal problém fondu na úpravu zevnějšku – ošatné, který byl naposledy upravován
v roce 2010. Od té doby se počet svatebních
obřadů rapidně zvýšil, takže FV považuje za
nutné schválit nové zásady pro čerpání fondu.
5/2018 – Zastupitelstvo obce bere Inventarizační zprávu za rok 2017 na vědomí.
Hlasování: 14: 0 : 0

1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Proběhl přezkum hospodaření, který provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ostrava. Při přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Byla dokončena klubovna seniorů – proběhne
malé slavnostní otevření.
- Probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce
Úpravy interiéru obecního úřadu. Jedná
se o užší podlimitní řízení. Výběrové řízení
se protahuje, protože firmy v prvním kole
nedodaly všechny dokumenty a byly osloveny
k doplnění. Zítra bude probíhat další jednání
hodnotící komise. Snad poslední.
- V souladu se školským zákonem je vypsané
konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
- Stále není vhodný nájemce do ordinace po
zubní lékařce.
- Dokončuje se kácení a ořez stromů – především kolem komunikací a chodníků.
- Zjišťujeme možnosti realizace dalších chodníků – vlastnictví pozemků, sítě – především
sloupy ČEZ a O2, odvodnění, kanalizace ….

6/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje nové
zásady pro poskytování (čerpání) Fondu na
úpravu zevnějšku zřízeného na základě usnesení zastupitelstva obce č. 46/2010 dle návrhu
finančního výboru – viz příloha zápisu.
Hlasování: 14: 0 : 0
3. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
Zastupitelstvu byl předložen rozpočet obce
s plněním k 28. 2. 2018. V souladu s usnesením
57/2017 ze dne 14. 12. 2017 byli zastupitelé
informováni o provedeném rozpočtovém opatření č. 1. Dále byl zastupitelům předložen návrh
rozpočtového opatření č. 2, které je nutné provést především v souvislosti se získáním dotace
z IROPu na akci Modernizace odborných učeben
ZŠ Kozlovice. Tuto akci je nutné předfinancovat
– realizovat a teprve pak bude poskytnuta dotace.
Dotace činí 90 % uznatelných nákladů. Ostatní
navržená rozpočtová opatření viz příloha zápisu.
Proběhla diskuze, byly zodpovězeny dotazy.

4/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0
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úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci
Kozlovice, k. ú. Kozlovice, manželům Ing. R.
a D. R., 742 58 Příbor, za cenu 108 600 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0

7/2018 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtové opatření RO č. 1 – 2018 a schvaluje
rozpočtové opatření RO č. 2 – 2018 v celkové
výši 600 tis. Kč.
Hlasování: 14 : 0 : 0
4. Pozemky
4.1 Prodej pozemku – parc. č. st. 1039/2
Pan J. Č. požádal obec o odprodej obecního
pozemku parc. č. st. 1039/2, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 6 m2. Tento pozemek byl
upřesněn po digitalizaci a leží pod jeho domem.
Stavební komise doporučuje pozemek prodat.
O záměru prodat nemovitý majetek rozhodla
Rada obce dne 17. 1. 2018, usnesením č. 9/2018.
Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce. Zastupitelstvu obce je předložena kupní smlouva. Cena
200 Kč/m2.
8/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 1039/2, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 6 m2, zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na
LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice, panu
J. Č., Kozlovice za cenu 1 200 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0

4.3 Nákup pozemku – parc. č. 878/3
Je všeobecná shoda zastupitelů na tom, že
pozemky pod obecními komunikacemi (ať už
se jedná o komunikace místní nebo účelové)
by měla vlastnit obec. Je to pro dobro obyvatel
– předejde se tak různým sporům a především
stavebníkům to ulehčí výstavbu. Obci pak ulehčí
opravy a údržbu.
Již několikrát jsme probírali a předschválili
odkoupení pozemku, vč. kupní ceny pod
komunikací na Kolbeřáku od manželů B. Byl
proto vypracovaný geometrický plán č. 3081113/2017 ze dne 27. 2. 2018 (vypracoval Ing.
Tomáš Blahuta), kterým vznikl pozemek pod stávající obecní komunikací parc. č. 878/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 421 m2.
Dohodnutá cena 200 Kč/m 2. V podkladech
zastupitelé obdrželi geometrický plán i návrh
kupní smlouvy.
10/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
nákup pozemku parc. č. 878/3, ostatní plocha
ostatní komunikace o výměře 421 m2, k. ú.
Kozlovice dle geometrického plánu č. 3081113/2017 ze dne 27. 2. 2018 (vypracoval Ing.
Tomáš Blahuta), od manželů Ing. F. a M. B.,
bytem 739 47 Kozlovice, za cenu 84 200 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
kupní smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 13 : 1 : 0

4.2 Prodej pozemku – parc. č. 1990/41, 3991/7
a 1996/8
Na minulém a předminulém zastupitelstvu
byly schváleny záměry prodeje pozemků parc.
č. 1990/41, trvalý travní porost o výměře 183
m2, parc. č. 3991/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 89 m2 a parc. č. 1996/8,
trvalý travní porost, o výměře 90 m2. Záměry
byly řádně vyvěšeny na úřední desce. Dnes je
zastupitelstvu předložena kupní smlouva na tyto
pozemky. Cena 300 Kč/m2.
9/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1990/41, trvalý travní
porost o výměře 183 m2, parc. č. 3991/7,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
89 m2 a parc. č. 1996/8, trvalý travní porost,
o výměře 90 m2, zapsaného u Katastrálního

4.4 Přijetí daru – pozemek parc. č. 878/5
Obci je nabídnut pozemek p. L. v lokalitě
Kolbeřák. Jedná se o pokračování cesty projednávané v předešlém bodě. Jde o pozemek
parc. č. 878/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 654 m 2, zapsaného na LV
č. 1823, vedeného u Katastrálního úřadu pro
12
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Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek, pro k. ú. a obec Kozlovice.
11/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
přijetí daru od pana L. – pozemku parc.
č. 878/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 654 m 2, zapsaného na LV
č. 1823, vedeného u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek, pro k. ú. a obec
Kozlovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
darovací smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0

inspektorátu Policie ČR a Magistrátu města
F-M, odboru dopravy. Projednání se zúčastnili
i všichni radní. Následně byla studie dopracována dle připomínek.
Výsledek studie je, že jediné místo, kde by bylo
možné za splnění přísných podmínek (rozšíření
stávající komunikace o cca půl metru, odstranění sloupů nadzemního el. vedení, instalace
dvou sloupů nasvětlení, atd.) realizovat přechod pro chodce, je místo u hlavního vchodu
na hřbitov (horní brána).
Zástupce Dopravního inspektorátu Policie ČR
a Magistrátu města F-M, odboru dopravy, toto
řešení na společném jednání nedoporučili. Souhlasili ale s návrhem obce na realizaci vodorovného dopravního značení (DĚTI, ŠKOLA)
a instalaci dopravních značek POZOR DĚTI
s blikajícími světly.
Výslednou studii i zápis z projednání s dotčenými orgány obdrželi všichni zastupitelé
v podkladech.
Vzhledem k tomu, že se zpracovatel studie pan
Nečas nemohl dnešního jednání ZO zúčastnit,
představil studii pan starosta.
Tento zápis není schopen celou problematiku podrobně popsat. Je velká škoda, že se
dnešního jednání zastupitelstva nezúčastnil
žádný z občanů. Zdá se proto, že je většina lidí
se stávajícím stavem spokojena, což vyplývá
i z různých debat.
Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že se
zastupitelé shodují s názorem Dopravního
inspektorátu Policie ČR a odboru dopravy
Magistrátu města F-M.
13/2018 – Zastupitelstvo obce bere závěr
studie na vědomí a doporučuje realizaci
vodorovného dopravního značení (DĚTI,
ŠKOLA) a instalaci dopravních značek
POZOR DĚTI s blikajícími světly (namísto
stávajících).
Hlasování: 14 : 0 : 0

5. Úprava prostoru za nákupním
střediskem - studie
Před časem byla diskutována možnost využití
pozemku mezi nákupním střediskem COOP
a parkovištěm, jako prostoru pro umístění
lavičky (laviček), nějaké skluzavky, či prolézačky pro děti. Prostor, který by využívaly
především matky (rodiče) s dětmi (odpočinkový prostor).
Byla vypracována předběžná studie, jak by
prostor mohl vypadat. Pan starosta předal slovo
panu Eliášovi, který návrh vypracovaný paní
architektkou Romanou Bílkovou představil.
12/2018 – Zastupitelstvo obce souhlasí
v budoucnu s využitím pozemku mezi nákupním střediskem COOP a parkovištěm (parc.
č. 804/29 a parc. č. 4216 k. ú. Kozlovice)
v duchu představené studie.
Hlasování: 14 : 0 : 0
6. Návrh úprav pro zvýšení bezpečnosti
dopravy – centrum obce
Na základě různých diskuzí ohledně dalších
opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců ve
středu obce bylo zadáno vypracování studie
Návrh úprav pro zvýšení bezpečnosti dopravy
v centru obce. Studii vypracovala odborná
firma UDI Morava – Ing. Bedřich Nečas.
Studie byla vypracována na základě „fyzické“
zkušenosti a pozorování daného úseku, pohybu
chodců i vozidel. Byl vypracován návrh, který
byl pak předjednán se zástupcem Dopravního

7. Běžecká dráha v areálu hřiště FC
a antukové kurty
- Před časem obec získala darem bývalé antukové tenisové kurty vedle fotbalového hřiště
(parc. č. 801/6). Momentálně jsme prováděli
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Obecního úřadu v Kozlovicích

15/2018 – Zastupitelstvo obce bere informaci
na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0

jen základní údržbu a plocha byla jen sporadicky
využívána. Starosta informoval zastupitele, že
po mnoha diskuzích s občany, rodiči a spolky je
nejvíce požadována rekonstrukce kurtů na dvě
multifunkční hřiště s kvalitním umělým povrchem. Od antukového povrchu bylo po diskuzích,
především pro náročnost údržby, upuštěno.
Nejdříve bude potřeba vypracovat technické
řešení opravy, které stanoví i finanční náročnost.
Stávající kurt u školy je plně obsazený a naše děti
musí dojíždět sportovat do okolních obcí (tenis).
Kurt by dále využívali volejbalisté a sloužil by
i k tréninku malých fotbalistů. Jistý problém jistě
bude ve způsobu provozování – klíče, údržba,
vstupné.
- S vedením fotbalového klub FC Kozlovice je již
delší dobu projednávána možnost „znovuzprovoznění“ bývalé antukové 100m běžecké dráhy
před tribunou. Její současný stav využití nedovoluje. FC nabídlo možnost použití této dráhy škole
ev. dalším sportovním spolkům. FC nechalo
zpracovat projektovou dokumentaci na opravu
této dráhy. Jednalo by se o dráhu s tartanovým
povrchem s pískovým doskočištěm pro skok
daleký. Předběžná cena činí 1,3 mil. Kč.
K oběma návrhům proběhla diskuze, ze které
jednoznačně vyplynul zájem oba projekty
realizovat.

8.2 Žádosti o změnu územního plánu
Zastupitelstvu obce jsou předloženy 2 žádosti
o změnu územního plánu. Dne 2. 3. 2017 zastupitelstvo schválilo usnesení č. 13/2017 – „Zastupitelstvo obce prozatím neschvaluje zahájení prací
na změně územního plánu obce Kozlovice“ na
základě zprávy o uplatňování Územního plánu
Kozlovice, kterou nám na základě § 55 Stavebního zákona předložil (vypracoval) Magistrát
města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje
a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje.
Během projednávání tohoto bodu se vrátil pan
Cviček.
16/2018 – Zastupitelstvo obce konstatuje, že
usnesení č. 13/2017 platí. Předložené žádosti
o změnu územního plánu zamítá.
Hlasování: 14 : 0 : 0
8.3 Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na
území Moravskoslezského kraje
Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy
o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou
dopravou – oblast Frýdecko-Místecko. Předmětem smlouvy (zjednodušeně řečeno) je závazek
obce poskytovat kraji finanční příspěvek na
zajištění dopravní obslužnosti, po dobu platnosti
smlouvy a v částce rovnající se dohodnutému
podílu kompenzace a závazek kraje zajistit
dopravní obslužnost v dané oblasti a použít výše
popsaný finanční příspěvek na úhradu kompenzace za veřejnou službu v přepravě cestujících
dopravci provozující veřejnou linkovou dopravu
dané oblasti.
17/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený návrh smlouvy o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast
Frýdecko-Místecko mezi Obcí Kozlovice
a Moravskoslezským krajem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Zápis vyhotoven dne: 16. 3. 2018

14/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí a souhlasí s realizací opravy
a spolufinancováním běžecké dráhy na hřišti
Fotbalového klubu i s rekonstrukcí stávajících
antukových kurtů na dvě multifunkční hřiště.
Termín(y) realizace a financování bude upřesněno po zajištění všech potřebných podkladů.
Během probírání bodu 7 odešel pan Ulčák a pan
Holub a zase se vrátili zpět.
Hlasování: 14 : 0 : 0
8. Diskuze - různé
8.1 Hasičárna v Měrkovicích
Starosta seznámil zastupitele s postupem jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových ohledně určení vlastnictví budovy
hasičárny a pozemků v Měrkovicích.
Během projednávání bodu odešel pan Cviček.
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Rada obce – programy jednání
9. Žádosti o pronájem obecního bytu č. 5
v domě č. p. 350
10. Smlouva na Provádění služeb dotačního
managementu v průběhu realizace projektu
s názvem „Modernizace odborných učeben
ZŠ Kozlovice“
11. Žádost o odprodej (darování) nepotřebných
židlí ze sálu OÚ
12. Dodatek č. 1 SoD - Úpravy interiéru OÚ
Kozlovice

Zápis č. 5-2018 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 22. 3. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven:Libor Král
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Výběrové řízení – Úpravy interiéru Obecního
úřadu Kozlovice
3. Smlouva na AD a koordinátora BOZP stavby
Úpravy interiéru Obecního úřadu Kozlovice
4. Vyřazení stolů a židlí – sál, přisálí, bufet,
peklo (FC, včelaři, …)
5. Smlouva DIGIS
6. Příkazní smlouva na realizaci výběrových
řízení na akci Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice
7. Dotace obce
8. Návštěvy jubilantů
9. Program Dne obce 2018
10. Klubovna seniorů

Zápis č. 7-2018 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 23. 5. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
a místostarosty
2. Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
3. Pronájem části pozemku parc. č. 2896/2 k.
ú. Kozlovice
4. Traktoriáda
5. Smlouva o budoucí smlouvě – zařízení distribuční soustavy ČEZ
6. Žádost o umístění sídla spolku Motorsport
Kozlovice
7. Smlouva o právu provést stavbu – vodovodní
přípojka, kanalizační vedení

Zápis č. 6-2018 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 23. 4. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
a místostarosty
2. Kontrola plnění rozpočtu
3. Zpráva z kontroly ČŠI ve škole
4. Příspěvky na provoz
5. Převod nepotřebného majetku – dataprojektor, křovinořez, kruhový pořadač
6. Záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 2896/2 k. ú. Kozlovice
7. Oprava příjezdové cesty k RD č. p. 133 a 419
8. Žádost o pronájem obecního bytu č. 6
v domě č. p. 350

Zápis č. 8-2018 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 31. 5. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Výběrové řízení – „Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice – stavební úpravy“
2. Výběrové řízení – „Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice – Výukové vybavení
fyzika a dílny“

15

Obecního úřadu v Kozlovicích

Ze života školy
Co se děje ve škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
snímání otisků) a četba z knihy „Policejní pohádky“, o kterou si nakonec žáci
zasoutěžili.

- Do 1. ročníku základní školy
bylo přijato 47 dětí, ve školním
roce 2018/2019 budou opět dvě
první třídy.

- Před velikonočními prázdninami se ve škole
uskutečnil „Velikonoční jarmark“, na kterém
si mohli návštěvníci prohlédnout a zakoupit
výrobky našich žáků s velikonoční tématikou,
poslechnout pěvecký sbor a zapojit se do
několika připravených workshopů.

- Začátkem března se žáci 2. a 3. tříd zapojili
do vzdělávacího programu Revírní bratrské
pojišťovny s názvem „Nemoc nemá moc“,
jehož cílem bylo seznámit děti s významem
a přínosem očkování, rozptýlit jejich obavy
z vakcinace a návštěvy lékaře.

- 20. dubna si žáci 2. stupně připomněli Den
Země – akci měli opět pod patronací kozlovičtí skauti, kteří si pro žáky připravili velice
atraktivní ekologické téma, problematiku
„Znečištění oceánu a nadměrný rybolov“.
Ze stanovištní hry, kterou mladší žáky
provázeli naši deváťáci, si všichni odnesli
nejen ekologické ponaučení, ale také malou
sladkost. Za přípravu akce skautům moc
děkujeme. Pro 1. stupeň proběhla podobná
stanovištní hra, kterou už realizovali
samotní žáci 9. ročníku.

- Naše škola se zapojila do
projektu Global Money
Week 2018 (12. – 18.
3. 2018), kdy po celé
republice probíhaly akce
na podporu finančního vzdělání dětí a mládeže. Základem iniciativy GMW je nevládní
organizace Child & Youth Finance International se sídlem v Amsterdamu. Její hlavní
myšlenkou je vychovat generaci, která bude
schopná předcházet budoucím krizím díky
finančního vzdělávání a přístupu k finančním službám. Pro žáky 6. a 7. ročníku byly
připraveny přednášky „Práce s informacemi“
a „Zdravé finanční návyky“, které se týkaly
orientace v mediálním prostoru a vyhodnocení důvěryhodnosti poskytovaných zpráv,
bezpečného používání internetu a finanční
gramotnosti týkající se rodinného rozpočtu.
Pro žáky 8. a 9. ročníku to byla přednáška
s názvem „Co chci dělat až budu dospělý“, ve
které žáci poznali nutnost umění orientace ve
světě financí, důležitost šetření a vzdělávání
se ve světě financí po celý život.

- Žáci 8. a 9. třídy navštívili preventivní projekt
REVOLUTION TRAIN ve Frýdku-Místku.
Projekt rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci, multimediální
vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je
unikátním nástrojem, který přináší novou
formu všeobecného preventivního programu
skrze interaktivní a zážitkové vzdělání. Jeho
cílem je prostřednictvím zapojení všech
lidských smyslů efektivně zapůsobit na
návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální
i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej
k pozitivním životním volbám. Dopravu žáků
na akci hradila Rada rodičů.

- V polovině března vyrazili naši prvňáčci na
exkurzi k Policii ČR ve Frýdku-Místku, kde
byl pro žáky připraven zajímavý program
(prohlídka policejní výzbroje, výstroje
a služebních vozidel, praktické vyzkoušení

- Začátkem května proběhly 2 celoškolní
projekty: „Tajemství lidského těla“, během
kterého se třídy proměnily ve výzkumné
laboratoře a pátrání o zajímavostech lidského
16
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pana starosty převzali svůj první čtenářský
průkaz místní knihovny. Doufáme, že se
z nich stanou dobří čtenáři.

těla a „Ochrana člověka za mimořádných
událostí“, ve kterém žáci 9. ročníku připravili
pro své mladší spolužáky 13 stanovišť, kde si
žáci připomněli zásady 1. pomoci a prakticky
si vše vyzkoušeli.

- V posledních dnech školního roku se žáci 1. –
3. a 9. ročníku zapojili do unikátního celorepublikového vzdělávacího projektu Zdravá 5,
který je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektorka
Zdravé 5 seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se
zásadami zdravého stravování.

- Žáci 9. ročníku se v posledním období
školního roku, když už mají po přijímacích
zkouškách na SŠ, zaměřili na přípravu a realizaci projektů pro své mladší spolužáky. Pro
žáky 1. – 3. třídy připravili „Sportovní den“,
který začal pořádnou rozcvičkou, po níž
následovalo atletické dopoledne v tělocvičně.
Pro děti z MŠ připravili „Pohádkový les“
- dopoledne, kdy děti soutěžily u pohádkových postav, které znají z Večerníčků
a pohádek. Pro žáky 4. – 8. třídy v posledním
týdnu školního roku projekt s názvem „Den
národností“.

Soutěže:
Školní kola:
- Pěvecké soutěže Loutnička se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo celkem 34 žáků, nejlepšími
zpěváky školy jsou: Amálie Velká (3.A), Matěj
Velký (5.A), Marie Fusková (7.A) a Natálie
Stonavská (9.A).

- Náš školní pěvecký sbor se koncem května
ve čtvrtek odpoledne sešel v hojném počtu
ve školní družině na společné závěrečné akci.
Pěkně si zazpívali u táboráku a přespali ve
škole, druhý den v pátek je čekala za pěkného
počasí příjemná procházka do Lhotky. Tímto
zakončili svoji aktivitu v letošním školním
roce.

- V soutěži v mluveném projevu Mladý
Demosthenes se mezi žáky 6. – 9. ročníku
stali nejlepšími „mluvčími“: Adéla Krpcová
(9.A), Veronika Toflová (7.B), Vendula Pěkníková (7.B) a Michal Tkáč (6.A).
- V recitační soutěži pro žáky 2. stupně zvítězil
Matěj Strakoš (9.A), další místa obsadili:
Adéla Krpcová (9.A), Amálie Kozubíková
(9.A) a Vendula Pěkníková (7.B).

- V rámci plánovaných exkurzí školy, na které
Rada rodičů přispěla částkou 50 Kč na
každého žáka, navštívily některé třídy Svět
techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravě,
planetárium v Ostravě Porubě, workshopy
v SVČ Klíč ve Frýdku – Místku, historické
památky v našem okolí v rámci dějepisných
exkurzí nebo zajímavou interaktivní výstavu.

- V soutěži Matematický KLOKAN, ve které
řešili žáci ve čtyřech kategoriích matematické
úlohy různé obtížnosti, se stali nejlepšími
řešiteli: Adéla Krpcová (9.A) – kategorie
Kadet, Michal Tkáč (6.A) – kategorie Benjamín, Beáta Strakošová (5.B) – kategorie
Klokánek a Marek Pustka (3.A) – kategorie
Cvrček.

- Během školního roku navštívili žáci divadelní
představení v Divadle loutek v Ostravě, na
dopravu jim také Rada rodičů přispěla částkou 1 000 Kč na ročník.

- V matematické soutěži Pythagoriáda, která je
určena pro žáky 5. – 8. ročníku, byli úspěšnými řešiteli: 5. tř. - Veronika Zemanová,
Galina Strakošová, Julie Kozubíková, Tereza
Pustková, Beáta Strakošová a Hynek Pindel,
6. roč. – Matouš Petrů a Michal Tkáč, 7. roč.
– Daniel Smolka a Radek Kohut.

- Ke Dni dětí shlédli žáci školy vybrané filmy
Radou rodičů v kině ve Frýdlantě, dopravu
jim opět hradila Rada rodičů a také škola.
- Nejmenší žáci školy v rámci akce „Pasování
na čtenáře“ předvedli svým rodičům a vedení
obce a školy své čtenářské dovednosti a od
17
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- V turnaji Mc Donald´s Cup postoupilo družstvo mladších žáků (1. – 3. třída) ve složení:
David Červenka, Antoním Cibulec, David
Prašivka, Zdeněk Vlášek, Daniel Bražina, Jan
Čarnoký, Oliver Hrnčárek, Přemysl Krpec, Nela
Eliášová, Matyáš Svobodník, Václav Žáček,
Vojtěch Pavlát a Matěj Dudek postoupilo
z okrskového do okresního kola, ve kterém
získali 2. místo. Družstvo starších žáků (4. –
5. třída) ve složení: Patrik Bílek, Filip Laník,
Radek Weissmann, Josef Žáček, Daniel Chýlek,
František Langer, Matěj Velký, Šimon Tončík,
Tomáš Vítt, Filip Kresta a Marek Škrobal se po
zisku 1. místa v rámci okresu probojovalo až
do krajského kola, ve které obsadilo 5. místo.

Okresní a krajská kola:
- V okresním kole biologické olympiády
dosáhla výborného výsledku žákyně 7. třídy
Nikol Škrobalová – získala 1. místo a postup
do krajského kola, ve kterém se umístila na
krásném 4. místě.
- V okresních a krajských kolech olympiád
reprezentovala naší školu Adéla Krpcová
(9. A), ze školních kol postoupila do těchto
soutěží: matematická olympiáda – 5. místo
v okresním a výborné 14. místo v krajském kole, dějepisná olympiáda - 9. místo
v okresním a 26. místo v krajském kole,
fyzikální olympiáda - 8. místo v okresním
kole a postup do krajského kola, Matematický
klokan - 8. místo v rámci okresu, olympiáda
z českého jazyka – 12. místo v okresním kole.

Již tradičně se v prvním červnovém týdnu
konal souboj mladých atletů škol Povodí
Ondřejnice. Mezi 8 školami získali naši žáci
1. stupně nejvíce bodů a přivezli ze závodů
pohár a 1. místo. Těm starším se už tak nedařilo,
obsadili 5. místo.

- V okresním kole matematické olympiády
kategorie Z6 se stal úspěšným řešitelem
Michal Tkáč (6.A).
- V okresním kole pěvecké soutěže Loutničky
se mezi nejlepší zpěváky Moravskoslezského
kraje probojovali Amálie Velká (3.A), Hynek
Pindel (5.B) a Matěj Velký (5.B).

Ve škole byla ukončena soutěž ve sběru
papíru. Mezi jednotlivci je následující pořadí:
1. Zita Křenková (5. B) – 826 kg, 2. David Opěla
(2. A) – 775 kg, 3. Daniel Saitl (2. A) - 667 kg.
Mezi třídami zvítězila 2. A se 105,84 kg papíru na
žáka. Celkem bylo sesbíráno 16 165 kg papíru.

- Družstvo žáků ve složení Dominik Bražina,
Martin Krpec Šimon Krpec, Filip Tabach,
Jakub Vyviál a Patrik Žáček postoupilo do
Velkého finále 15. ročníku soutěže RBP street
hockey, ve kterém se střetlo 64 nejlepších
družstev Moravskoslezského a Olomouckého
kraje.

Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz .
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Den Země

Tajemství lidského těla, archiv škola
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Přijímací řízení
Všem vycházejícím žákům blahopřeji k jejich
přijetí na střední školu a přeji jim hodně studijních úspěchů.

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. Písemné zkoušky byly letos velmi
náročné, přesto se žáci umístili na svých zvolených školách již v prvním kole.
Kromě žáků devátého ročníku nás letos
opustí z důvodu přijetí na víceleté gymnázium
také dvě žákyně sedmého ročníku.

Mgr. Zdenka Krpcová, VP

Umístění žáků podle oborů
Název oboru

Maturitní obory:

Gymnázium
Ekonomika a podnikání
Bezpečnostně právní činnost
Obchodní akademie
Nábytkářská a dřevářská výroba
Elektrotechnika
Obalová technika
Veřejnosprávní
Gastronomie
Učební obory:
Autoelektrikář
Opravář zemědělských strojů
Obraběč kovů
Umělecká škola
Grafický design
Víceletá gymnázia
šestileté
osmileté
19

počet žáků
7
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
0
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Ve školní družině to prostě žije
poloviny května se
konala vždy v pondělí soutěž Družinotalent, kde soutěžící
převážně tančili.
V květnu si děti také
zazpívaly v pěvecké
soutěži Zpěvstar.
Společně s dětmi
jsme oslavili jejich
s vá t e k v zá b a vném odpoledni
plném her, soutěží
a sladkých odměn.
V posledním měsíci
se v družině ještě
soutěžilo. Chlapci
o Missáka ŠD 2018 a dívky o Miss ŠD 2018. Ke
konci školního roku některé děti školní družiny
čeká za odměnu Country noc, na kterou se
velice těší.

Den dětí, archiv škola

Druhé pololetí školního roku děti školní družiny začaly vesele, a to pohádkovým Maškarním
karnevalem, kde tančily a soutěžily. Nechyběla
ani bohatá tombola. V únoru mezi nás přišel pan
Filip, aby nás naučil hrát korfbal.
V březnu – měsíci knihy, děti ve čtenářské soutěži soutěžily
o knihu a jiné hodnotné ceny. Během
zimní olympiády
v Pchjongčchangu
se v družině konal
celotýdenní projekt
Zimní olympiáda.
Tento měsíc byl pro
děti pracovně náročný.
Tvořily velikonoční
výrobky, aby se s nimi
mohly pochlubit na
školním Velikonočním
jarmarku.
V dubnu, stejně
jako každý rok, si
děti vyzkoušely cvrnkání kuliček v tradiční Kuličkiádě. Od
poloviny dubna do Korfbal s p. Filipem

Mgr. Ludmila Kožuchová,
vedoucí vychovatelka
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Mateřská škola
Školní rok 2017/2018 je skoro za námi
a my víme, že než se nadějeme, budeme opět
vítat v naší mateřské škole děti v roce dalším.
Protože nám krásné jarní počasí přálo, tak jsme
se rozhodně nenudili.
Každý slunečný den
nám poskytl možnost
využít co nejvíce času
na sluníčku na naší
školní zahradě, nebo na
vycházce do okolí MŠ.
Letos opět proběhla
soutěž ve sběru papíru
s „panem Popelou“,
jejíž výtěžek se použije
pro potřeby MŠ. Hned
po Velikonocích proběhl zápis dětí do první Soutěže nás baví!
třídy, na který jsme se poctivě připravovali. Děti
si také užily spousty kulturních zážitků. Třeba
divadelní představení „Pirátská pohádka“ divadélka Smíšek, které, jako vždy, všechny dobře
pobavilo, nebo „Dopravní pohádku“ se zaměřením na dopravní výchovu. Ta se také dětem velice
líbila, protože se samy mohly aktivně zapojit do
děje pohádky. Velmi zajímavá byla i beseda s příslušníky a psovody Policie ČR, kde děti mohly

vidět, jak probíhá výcvik policejních psů, vyhledání a zadržení pachatele, poslechly si povídání
o správném chování na silnici a mohly si prohlédnout policejní auta. Velké poděkování patří
i žákům 9. třídy naší
školy za skvělé dopoledne plné her a soutěží
nazvané ,,Pohádkový
les“. K Mezinárodnímu dni dětí dostaly
hezký dárek. Byla to
návštěva planetária,
které za námi přijelo až
do MŠ. Jako každý rok
jsme nezapomněli ani
na maminky a jejich
svátek a připravili jsme
pro ně přání formou besídek. Veselý a příjemný byl i výlet do areálu
koupaliště v Příboře, kde byl pro děti připraven
program s názvem „Loutková pohádka, sladká
jak zahrádka“. Teď už se jen těšíme na poslední
akci, na které ukápne slzička nejedné mamince,
a to pasování předškoláků na školáky, a pak už
přivítáme prázdniny.

Budoucí inženýři, archiv škola

Jeníčku, šup do pece

Třída Skřítků a Hříbků
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Naše farnost
Kozlovice – nádherná dědina
končin zavítal, budu rád, když se staví. Nový
Každá vesnice má svou jedinečnou krásu,
farář, Kazimír Buba, který mě zde nahradí,
ale ne každá má to štěstí, že je ověnčena kráspřichází právě z města Jeseníku. Věřím, že jej
nými kopci jako právě Kozlovice. Nejen blízký
přijmete stejně krásně jako mě.
Ondřejník, ale i ostatní kopce bližší i vzdálenější
Kozlovice i vy všichni mi zůstanete hluboko
vytvářejí ten nádherný kolorit, který právě naší
v srdci, protože 15 let se nedá vymazat. Bylo tu
vesnici dává jedinečnou krásu. Během 15 let
krásně! Přeji vám z celého srdce, ať jste stále hrdi
zdejšího pobytu jsem si zamiloval zdejší přírodu
na tuto obec a ať vám všem Pán žehná!
a měl jsem i svá oblíbená místa, na která jsem si
rád vyšel, když to čas dovolil. Do této nádherné
P. Stanislav
přírody postavili zdejší předci mnoho pomníků
víry v podobě různých kapliček,
křížů a božích muk. Nejde nejmenovat nádhernou sochu z pískovce
P. Marie Karmelské, která tu stojí už
272 let a kde jsme se scházeli zpravidla k první májové pobožnosti.
Vedle všech těchto krás přírody
a památek, které vybudovali zdejší
předkové, jsou základem každé
obce především lidé, kteří v ní žijí
a utvářejí jedinečnou atmosféru.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem spoluobčanům za vše, co jsem
tady mohl společně s vámi prožívat.
Bylo krásné a moc si vážím toho, že
postupem času jsme si našli cestu
k sobě i s těmi, kteří nenavštěvují
kostel, a prohodili jsme pár přátelských slov, ať už při různých akcích
nebo jen tak, když jsme se potkali
na vesnici. Velikou radost mi dělala
také mše svatá za obec, kdy se sešli
členové různých spolků v krojích
a společně jsme šli průvodem do
kostela, abychom poděkovali za
vše, co se daří, ale také prosili o Boží
požehnání. Děkuji touto cestou za
skvělou spolupráci také zdejší škole
a vedení obce.
Mým novým působištěm je
lázeňské město Jeseník. Pokud by
snad někdo z vás do těch vzdálených Farní den 17. 6. 2018, autor Stanislav Ulčák
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Úpravy interiéru OÚ - sál

Fasáda klubovny

Úpravy interiéru OÚ - peklo

(archiv obce)

(archiv obce)

Úpravy interiéru OÚ - chodba

Úpravy interiéru OÚ - zasedačka
(archiv obce)

Úpravy interiéru OÚ - bufet
(archiv obce)
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Kulturní a sportovní život obce
VIII. ročník akce „Za zelenější Měrkovice“
při pěší chůzi dívat, a neustále tam vidíme to, co
do volné přírody vůbec nepatří. Za organizátory
Sbor dobrovolných hasičů Měrkovice a Obce
Kozlovice, dík všem zúčastněným. Více na
www.merkovice.cz.

V letošním roce pořádali dobrovolní hasiči
v Měrkovicích již VIII. ročník akce „Za zelenější
Měrkovice“. Opět se sešla parta lidí, kterým
není lhostejno, jak vypadá příroda kolem nás.
Přesněji příkopy kolem cest, na které se musíme

Radek Zdražil

Za zelenější Měrkovice, autor Radek Zdražil

Pozvánka na 43. ročník
fotbalového turnaje Mini Cup 2018
(o vepřovou kýtu a soudek piva)
ať již z grilu nebo z kotle. Pro nejmenší máme
připraveny sladkosti, párek v rohlíku nebo
cuc na tyči z chlaďáku. Jak to všechno děti
spořádají, mohou to jít vyskákat do skákacího něčeho – tvar ještě bude upřesněn. Více
na www.merkovice.cz.

Přijďte se podívat na lité souboje, dech
beroucí kličky a triky, eskamotérské kousky
brankářů, na krásně zelený trávník (občas
s hroudou krtince) do Měrkovic!
Turnaj se koná 30. 6. v areálu hřiště
v Měrkovicích od 10.00. Připraveno je bohaté
občerstvení a rozmanité mastné záležitosti,

Radek Zdražil

Z činnosti výjezdové jednotky
15. 5. – další výjezd kvůli spadlému stromu,
který ležel na komunikaci u rybárny. Po příjezdu
bylo zjištěno, že se jedná o spadlou větev zasahující do půlky komunikace. Jednotka na místě
řídila dopravu a pomocí motorové pily spadlou
větev rozřezala a odstranila mimo komunikaci.

V květnu a červnu byla výjezdová jednotka
povolána k těmto událostem:
10. 5. - výjezd kvůli spadlému stromu ležícímu přes silnici na dolním konci, který byl před
příjezdem jednotky na místo události odstraněn
mimo komunikaci.
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Velitel jednotky Tomáš Pavlát společně se
členem jednotky Radkem Juchelkou přivítali
v areálu hasičárny děti z mateřské školy. Na plochu areálu přistavili vozy Mercedes a cisternu
Renault CAS 15. Dětem předvedli vybavení
těchto vozů a děti si mohly do nich i sednout.
Nakonec si vyzkoušeli stříkání ze džberovky,
což mělo veliký úspěch.
Radmila Toflová

28. 5. – požár trávy. Po příjezdu jednotky
bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení,
takže jednotka se po domluvě s velitelem zásahu
vrátila na základnu.
3. 6. – jednotka byla povolána k technické
pomoci – po přívalovém dešti došlo k zatopení
sklepa, k odčerpání vody bylo použito čerpadlo.
Ve všech případech vyjela cisterna Renault
CAS15.
Kromě v ýjezdů jednotka pokračovala
v návštěvách důležitých budov obce, aby se
seznámila s jejich dispozicí v případě zásahu
a rozmístěním uzávěrů vody, plynu a el. energie. Po škole přišel na řadu kostel, kterým nás
provedl pan Vlček, patří mu za to dík. Rovněž
děkujeme Otci Stanislavovi, že nám prohlídku
umožnil.

Návštěva u hasičů, autor Hana Juchelková

Léto budiž pochváleno
Vedou se řeči o ledasčem, např. že není včel!
Je pravda, že po loňském roce je v naší obci úbytek 1/3 včelstev – podobně jako v celé republice.
(Pro srovnání: psal mi náš rodák z Francie, že
v „kraji četníků“ bývají ztráty běžně 40–50 %
včelstev.)
Pro nás to ale není výjimečná situace – stav
roku 2018 (200 včelstev) - byl v letech 1996–98
normální, a přestože jsou některé oblasti obce
zdánlivě včelami nepokryté, ovoce je letos
hodně. Musím se smát, když slyším, že na
opýlení se dneska používají čmeláci… Při vší

Hodnocení roku z hlediska počasí mohu bez
obav pokaždé začínat tím, že rok je výjimečný
– a jestli bude někdy rok úplně obyčejný a průměrný, to bude teprve výjimečné. Ten letošní
je zajímavý tím, že léto je o měsíc dříve – lípy
odkvetou už v červnu, prázdninové třešně už
jsou skoro obrané, na zahrádkách možná stihneme druhou úrodu, ale u včelek dvojnásobná
úroda nebude, to nejspíš nastane konec sezony
a krmení už koncem června a v červenci. Spoléhat na naše zubožené lesy, že vydají ještě tmavý
lesní med, moc nemůžeme.
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úctě k jejich specializaci – jsou jich jen desítky,
kdežto včelek jsou v úle desítky tisíc.
Na jaře jsme navštívili brněnskou výstavu
Techagro, ale jinak jsme žili stavebními pracemi. V areálu proběhla dlažba a terénní úpravy,
elektroinstalace, pískoviště pro děti, doplnění
vybavenosti. Areál už konečně přestal připomínat staveniště, ale stále je tam práce habaděj.
V květnu tam úspěšně proběhla už 3. včelařsko-farní vaječina (ze 160 vajec) a 23. června se
uskutečnil první kozlovický Medový den.
Poslední dobou je ale naše vesnice známá
díky moru včelího plodu! Ten se u nás poprvé
objevil v roce 2014 a od té doby se stále objevuje.
Ve skutečnosti jsou na tom naše včelstva se zdravím i nezdravím podobně jako jinde v republice,
máme ale jednu zvláštnost! Když se jinde najde
ohnisko moru a radikálně se zlikviduje a včelař
pak začne znovu – má nové úly, nová včelstva,
tak už je bez moru, a po dalším roce bez výskytu
nákazy se ochranné pásmo zruší a včelaři mají

pokoj. U nás to zatím tak není – máme včelaře,
kteří jsou každoročně v podezření nebo se mor
u nich přímo i potvrdí a tímto nám kazí průměr a dělají z nás mediální hvězdy (a sami ze
sebe…??). Z toho důvodu byla u nás i 1. června
natáčená reportáž České televize – týž den použitá v regionálních zprávách a navíc obohacená
živým vstupem z našeho areálu (konečně vím,
jak vypadá obrazovka zezadu). Tato šotovitá
informace nemohla dát odpovědi ani řešení.
A tak nyní jen stručně jeden můj postřeh:
stejně jako některé dotace křiví a ztěžkopádňují podnikání, tak i dotace na mor (vyšetření,
úhrada likvidace) křiví a ztěžkopádňují jeho
likvidaci a možná křiví i lidská jednání. Veterina
tak řeší hlavně dotační případ, a ne samotnou
nemoc – proto jsou tam prodlevy jako při jiných
úředních úkonech, přičemž vlastní akce v úle
by měla přijít okamžitě – v den objevu, a ne
až za 2 měsíce. (mor na včelnici je něco jako
zánět v těle).

Každá ruka dobrá..., autor Stanislav Ulčák

Máme si kde hrát...

Vaječina

Úpravy, rekonstrukce...
29

Obecního úřadu v Kozlovicích

plýtvání. Příspěvek by měli spíše dostávat ti, kdo
žádnou nemoc u včel nemají. Doufejme tedy, že
včelaři, kterých se to týká, objeví chybu nebo
zdroj nákazy a všichni společně, že budeme
dbát na nekompromisní obměnu voští, zvýšenou hygienu a celkovou pozornost a opatrnost
a v dalších létech budeme čistí a místo moru se
budeme věnovat humoru a Medovým dnům.

Navíc se při likvidaci nezjišťuje, jak to
vzniklo, kde byla chyba, zda šlo o nedbalost
a nezodpovědnost včelaře, nebo zda si mor přenesly včelky od souseda. Při likvidaci se pouze
evidují věci ke spálení a proplacení. A proplácí
se bez výhrad – a to je špatně! Původní dobrý
úmysl – zmírnit bolest včelařů-srdcařů nad ztrátou včel prostřednictvím finanční náplasti na
nové včelaření – se někdy zvrhne v bezvýsledné

Stanislav Ulčák

Armádní den
Mnoho dětí také navštívilo výtvarný koutek.
Zapojit se měli možnost rovněž odvážní rodiče,
třeba do vědomostního kvízu nebo do soutěžení
s dětmi a to např. s „plnou polní“ na zádech
přenášeli své „zraněné“ dítě. Samozřejmě došlo
i na diskotéku.
Zajímavý program probíhal také na pódiu.
Střídala se vystoupení nejrůznějších dětských
kroužků nejen z Kozlovic (Junior Aerobik, Taekwondo, Hasiči, Taneční klub Antonio, Parkur),
s několika tanečními čísly a krátkým divadlem se
opět představily
děti z dětského
domova Na
Hrázi, se k terými jsme navázali spolupráci.
Do programu se
rovněž zapojili
členové Klubu
vojenské historie
Greif z Nového
Jičína s ukázkou
bitvy německých vojáků s partyzány, své modely
předvedli také členové Letecko-modelářského
klubu.
Kromě programu bylo pro dospělé i děti jako
obvykle připraveno bohaté občerstvení. Myslím
si, že můžeme být s průběhem tohoto rodinného
odpoledne spokojeni (i když jsme si samozřejmě
vědomi, že vždycky je co zlepšovat...). Konečně
nám na sto procent vyšlo i počasí. Přišlo

K měsíci červnu neodmyslitelně patří svátek
Mezinárodní den dětí, který se musí samozřejmě pořádně oslavit. A proto jsme pro naše
ratolesti připravili oslavu opravdu ve velkém
stylu, a to v podobě Armádního odpoledne,
které se uskutečnilo v sobotu 16. června v areálu
u hasičárny.
Pro děti byl připraven opravdu pestrý program. K vidění byly ukázky moderní i historické vojenské techniky (od modernizovaného
tanku T-72, obrněného transportéru
Pandur, obr ně ného vozidla Nimr
a tanku T-34 přes
americký vojensk ý džíp nebo
německ ý vojensk ý automobil
či bicykl z druhé
světové války až
po pr voválečný
kulomet). Velkým
lákadlem byla také
Army Day, autor M. Opělová
airsoftová a laserová střelnice, které byly stejně jako vojenská
technika stále v obležení dětí i dospělých.
Nechyběly ani nejrůznější nafukovací
atrakce (skákací hrad, překážková dráha nebo
fotbálek), tatér nebo fotokoutek. Děti, které
měly zájem, absolvovaly osm soutěžních disciplín inspirovaných samozřejmě vojenskou
tématikou, po jejich splnění je čekala odměna
a každé se mohlo zúčastnit losování tomboly.
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Ovoce a zelenina –
M i r o s l a v U h l í ř,
Pekařst ví,lahůdk y
u Drobka, Hardcore
Gym Kozlovice, Pěší
rota Aktivních záloh
K V V Ostrava, plk.
Ing. Jaroslav Hrabec
– Krajské vojenské
vvelitelství Ostrava,
Pol-Agro Trading ZT
s.r.o., Restaurace na
Koupališti, Restaurace u Fandy, Restaurace U Váhy, Revírní
bratrská pojišťovna, Sámoška Pavel Švrček
s.r.o., Spolek pancéřové techniky Skotnice,
SUPERIOR - Velsbike s.r.o., Tomáš Kubečka-přípravné práce pro stavby, Valašský pivovar
v Kozlovicích, Vinný sklep Fojtík, VOP CZ, s.p.,
Všehokrámek - Lucie Štefková, www.nejlevnejsinabytek.cz a mnoho dalších.
Díky jejich pomoci jsme mohli pro všechny
připravit nejenom zajímavý program, ale taktéž
hodnotné odměny.
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.

Army Day, autor M. Opělová

opravdu velké množství lidí a vypadalo to, že
se všichni, a hlavně děti, dobře baví a nikdo se
nenudí. To bylo především naším cílem.
Celkový výdělek bude opět jako každý rok
patřit dětem ZŠ a MŠ Kozlovice. Myslím si, že
díky tomuto úspěšnému dni připravíme příští
školní rok pro děti spoustu zajímavých exkurzí.
Po celé odpoledne byla pořizována spousta
fotografií, které naleznete v našem albu http://
rrkozlovice.rajce.idnes.cz.
Na závěr bychom chtěli poděkovat: Moravskoslezskému kraji a Obci Kozlovice za
poskytnutou finanční dotaci pro pořádání
této akce, Sboru dobrovolných hasičů nejenom za zapůjčení areálu, a také všem níže
uvedeným sponzorům: Activa spol. s r.o.,
Airsoftový tým Hodslavice, Alfa-Tex Martin
Šrubař, Autodoprava Jakub Lesňák, Bike
Fun International s.r.o., Coop Beskydy, Cukrárna Lucie, Čerpací stanice IBEX
OIL Kozlovice, Drogerie u Švrčka,
Excalibur Army spol s r.o., Hasiči
Kozlovice, HAST, Chalupa pod
hůrkami, Kantor Graphics, Klub
historických vozidel Frýdek-Místek,
Lékárna Kozlovice, Lekos-stavby,
spol. s.r.o., Leteckomodelářský klub
Nový Jičín, Leoš Milata, Lumpíkov,
Max-Ludvík Konečný, Moravskoslezská lesní, s.r.o., Mudr. Adamcová, Mudr. Machalová, ORTODONCIE MDDr. Hana Borunská, Army Day, autor L. Gola
31

Markéta Velká

Obecního úřadu v Kozlovicích

Skauti
Druhá polovina skautského roku, je pro
nás vždy z pohledu akcí a času, který věnujeme
oddílu mnohem náročnější. Je to hlavně proto,
že je tepleji a počasí nám po většinu času přeje.
Snažíme se toho co nejvíce využít, a tak se
s celým oddílem scházíme alespoň jednou
měsíčně.
Na konci března jsme se vydali do víru
(téměř) velkoměsta. Ve Frýdku-Místku jsme si
zahráli velkou hru, během které si děti mohly
vyzkoušet různé dovednosti, a hlavně orientaci
ve městě, která je oproti té v přírodě poměrně
odlišná.
Na začátku dubna jsme opět organizovali
Den Země pro druhý stupeň základní školy.
Letos jsme se pomocí aktivních a běhacích her
pokusili žákům představit problematiku znečištění oceánů a jaký vliv má na planetu přílišný
rybolov. Všechno vyšlo jak mělo a díky počasí
jsme si celý den mohli užít.

V dubnu jsme se potkali ještě jednou, a to
u příležitosti svátku sv. Jiří, který je patronem
skautů. 24. dubna proto všichni skauti vyrazili
do školy či práce v kroji nebo alespoň se skautským šátkem, aby tak oslavili tento skautský
den. V sobotu jsme pak společně vyrazili na
výpravu pod vrchol Lysé hory k místu zvaném
Ivančena. Zde stojí mohyla na památku skautů,
kteří padli v odboji během druhé světové války.
Každoročně se zde schází skauti z celé České
republiky, aby uctili jejich památku.
Naší velmi oblíbenou akcí je také oddílová
víkendovka, které letos proběhla v květnu
na základně ve Frýdlantě nad Ostravicí. Celý
víkend jsme strávili v duchu pravěkého kmene,
který prožíval svá dobrodružství. Vyzkoušeli
jsme si společně spolupracovat, potrápili
jsme myšlení luštěním různých šifer a kvízů,
zahráli si oblíbené oddílové hry a večer jsme
se seznámili s několika kulturními zvyklostmi

Gekoni - vítězná družina na okresním kole
Závodu vlčat a světlušek, autor Filip Pustka

Společné luštění zašifrovaných zpráv,
autor Alžběta Tkáčová

Hrrr na ně!, autor Veronika Eliášová

Vrcholová fotka u Ivančeny, autor Alžběta Tkáčová
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Náš skautský rok už se (stejně jako ten
školní) blíží ke konci. Schůzky sice přes prázdniny nebudou, ale zato nás čeká nejlepší část
roku – prázdniny. A s nimi přichází také největší
oddílová akce a zároveň výzva, tou je letní tábor.
Všichni vedoucí na něm pilně pracují již od
února a už teď je většina programu připravena
a celý tým se moc těší, až ho budeme spolu
s dětmi realizovat. Tak tedy vzhůru na tábor,
letos pod pirátskou vlajkou!

charakteristickými pro velké země celého světa.
V květnu se uskutečnilo okresní kolo Závodu
vlčat a světlušek, kterého se zúčastnily čtyři
družiny našeho oddílu. Každá z nich předvedla
skvělý výkon a obstála ve zkouškách a úkolech,
které před ně organizátoři postavili. Jedna chlapecká družina – Gekoni - se dokonce umístila na
1. místě a postupuje do krajského kola.
Mezi další úspěchy můžeme také považovat
to, že se letos na jaře naši dva vedoucí rozhodli
absolvovat jeden z mnoha vzdělávacích kurzů. Je
to Gemba (Filip Tkáč) a Dubínek (Šimon Blabla),
kteří se zúčastnili rekvalifikačního kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. To znamená, že na
oddílových akcí přibyli kvalifikovaní lidé, kteří
v případě potřeby vědí, co a jak, což je skvělé.

(Další fotky z oddílových akcí jsou uveřejněny
na našich stránkách: kozlovice.skautifm.cz)
Za oddíl NASHURO Kozlovice
Alžběta Tkáčová (Cviky)

Valášek před létem 2018
složka během předprázdninových měsíců
připravovala nové pásmo s pracovním názvem
„Komáři“, se kterým vystoupíme na tradičních Sochových národopisných slavnostech
ve Lhotce p. O. 25. 8. 2018. Všechny tímto do
Lhotky zveme nejen na Valášek, ale také na
plno dalších dětských i dospělých folklorních
souborů. Na tomto místě mi také dovolte
poděkovat Obci Lhotka a panu starostovi, který
nás bezplatně nechává zkoušet v budově místní

Valášek přivítal jaro v rámci Velikonočního
jarmarku v Příboře na náměstí, poté nejmenší děti z Přípravky za doprovodu muzičky
přivítaly v dubnu nové kozlovické občánky.
Muzička v následujících měsících rozšířila svůj
dosavadní repertoár o nové písně z místních
sbírek sběratelů Vincence Sochy, Františka
Sušila a Anděly Petrové. Celý program jsme
představili na Setkání dětských cimbálových
muzik 15.6.2018 ve Frenštátě p.R. Taneční

Zkouška, autor Petra Prašivková
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mateřské školky po dobu, než se opraví náš sál
v Kozlovicích.
Se začátkem nového školního roku bude
Valášek opět rozšiřovat svou základnu – nejen
o nové tanečníky, ale především o muzikanty.
Rodiče s dětmi, které již hrají nebo mají zájem
o flétnu, housle, kontrabas či cimbál se mohou
kontaktovat cestou souborového mailu valasek-kozlovice@seznam.cz o informace. Na
všechny nadšence hudby a tance se budeme
těšit.
Petra Prašivková

Vítání občánků, autor Pavla Prašivková

Z činnosti SLPT Valašský vojvoda
Folklorní soubor Valašský vojvoda se
První polovina letošního roku byla bohatá
poté, co uspořádal svůj poslední Valašský
na různé souborové akce, kterých se tak rádi
bál v sále Obecního úřadu v Kozlovicích ještě
zúčastňujeme. V květnu proběhlo tradiční
před rekonstrukcí, věnoval naplno nácviku na
stavění a kácení máje na Kolbeřáku, kde se nás
natáčení písní pro vznik nového CD. Samotné
letos sešlo opravdu hodně. Červen byl pak ve
natáčení proběhlo v květnu ve studiu Českého
znamení svateb. Své ANO si řekli hned čtyři
rozhlasu Ostrava. Na tomto nosiči budou
současní či bývalí členové souboru nebo blízcí
písně z našich pořadů Za nebeskou branou
příbuzní.
I a II, autorky PhDr. Anny
Hrčkové, které vznikly pro
MFF Strážnice a my je již
8 let úspěšně reprízujeme
po mnoha místech České
republiky. Písně z těchto
pořadů zobrazují tématiku
světců v lidových i církevních písních, pranostikách
a obyčejích.
Mimo natáčení jsme
měli také pár vystoupení. 1.
května jsme přijali pozvání
na festival Májová Plesná
v Plesné u Ostravy a o pět
dní později jsme vystoupili
s již zmíněným pořadem Za
nebeskou branou na nedalekém poutním místě Svatý
Hostýn. S tímto pořadem
nás letos čekají ještě tři
další reprízy, z nichž jedna
proběhne opět na Svatém
Hostýně, a to 2. září.
Vojvoda na Svatém Hostýně, autor Petra Klementová
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Druhá polovina roku už bude o něco náročnější, neboť nás čeká více než patnáctka
vystoupení. Mimo jiné se zúčastníme na konci
června MFF ve Strážnici, v srpnu vystoupíme na
oslavách výročí SDH Kunčice pod Ondřejníkem
a na Sochových národopisných slavnostech ve
Lhotce. Hned dvakrát si také uděláme víkendový výlet na folklorní festivaly na Slovensko.
V letošním roce si připomínáme 90 let od
smrti světově uznávaného skladatele Leoše
Janáčka, rodáka z nedalekých Hukvald. Při této
příležitosti se zúčastníme hned několika akcí,
věnovaných této významné osobnosti. V polovině
prázdnin to bude vystoupení na Portášských

slavnostech na Opálené a 13. září proběhne
přímý přenos pořadu U NÁS na TV NOE, který
se celý bude věnovat právě Janáčkovi. Dále to
budou dva koncerty spolu s folklorním souborem Kašava ze Zlína, a to 13. října ve Fryštáku
a 1. prosince v Mahenově divadle v Brně.
Kvůli přestavbě prostor obecního úřadu
teď máme o něco náročnější režim nácviků na
vystoupení. Zkoušíme převážně v tělocvičně
základní školy nebo v sálech restaurací U Váhy,
Ve Dvoře a Na Koupališti, za což jsme velmi
vděčni majitelům těchto podniků, že nám takto
vyšli vstříc.
Tomáš Kalus

Cimbálová muzika Ládě Holiša
ve francouzském Darney, Lotrinsko
S městem Darney, ležícím v severovýchodní
Francii, se pojí historie vzniku samostatného
Československého státu.
Přesně před 100 léty 30. června 1918 se na
pláni u města Darney shromáždilo na 6 000
dobrovolníků dvou střeleckých pluků československých legií, aby zde složili slavnostní přísahu. Tohoto aktu se zúčastnila řada významných hostů. Tehdejší francouzský prezident
Raymond Poincaré za účasti ministra zahraničí
Edvarda Beneše a člena národní rady v Paříži
a československého ministra vojenství Milana

Rastislava Štefánika oznámil, že francouzská
vláda uznala právo na nezávislost a svobodu
národů českého a slovenského a jednotce předal
jako dar od města Paříže vojenský prapor.
V upomínku na tuto událost prohlásil
v r. 2002 prezident Václav Havel 30. červen jako
Den ozbrojených sil České republiky a právě
v Darney se každým rokem konají oslavy a vzpomínkové akce připomínající tento důležitý
historický mezník.
Ve dnech 2. – 3. června 2018 cimbálová
muzika Ládě Holiša vystoupila na mezinárodní

Cimbálová muzika u památníku na 30. červen 1918, archiv spolku
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slavnosti u příležitosti 100. výročí vzniku
Československa v rámci prezentace Moravskoslezského kraje v tomto malebném městečku
Darney. Na programu se podílela Česká i Slovenská republika. Slavnosti se účastnil také 1.
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. Lukáš Curylo.
Prostory tamějšího kulturního domu byly
k dispozici pozvaným hostům z České republiky a Slovenska, kteří prezentovali svůj kraj,
město, turistická centra, kulturní rozmanitost
prostřednictvím rukodělných výrobků, regionálních potravin, umění a folklóru. Zástupci
Moravskoslezského kraje seznamovali návštěvníky nejen s turistickými možnostmi v našem
kraji, ale nabízeli také tradiční gastronomické
speciality z regionu, např. Štramberské uši, pivo
Radegast, produkty Marlenka a další. V průběhu těchto prezentací představila naše cimbálová muzika řadu písní z Moravy i Slovenska.
Další veřejná vystoupení jsme absolvovali
v Domově seniorů a na náměstí, kde probíhal
každotýdenní trh. Vrcholem celé akce byl
večerní galakoncert, na kterém kromě naší
cimbálové muziky vystoupil místní pěvecký

sbor a zpěvačka „Eva Cendors“, textařka
a skladatelka, původem z České republiky,
žijící ve Francii. Na závěr našeho vystoupení si
francouzské obecenstvo mohutným potleskem
vyžádalo přídavek a refrén písně „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“, kterou zpívalo s námi.
V průběhu dvou dnů jsme absolvovali
8 vystoupení, navštívili jsme památník francouzsko-československého přátelství, československo-francouzské muzeum, kostel svaté
Máří Magdalény, Náměstí T. G Masaryka i dům
s pamětní deskou pobytu našeho prvního prezidenta Tomáše Gariggue Masaryka. Cestou
domů jsme se zastavili ve městě Nancy, prohlédli
si nádherné historické náměstí i katedrálu.
Naše vystoupení s reprezentací Moravskoslezského kraje a České republiky se setkalo
s velkým ohlasem a jsme potěšení, že podpořilo
naše vzájemné mezinárodní vztahy a přispělo
k otevření dalších významných aktivit v rámci
krajů, ale i republik.
Bylo nám ctí se této slavnosti a vzpomínky
v Darney zúčastnit a reprezentovat nejenom náš
region, ale i celou naši zemi.
Yvona Hlisnikovská

Kozlovičtí a lhotečtí muzikanti mají Anděla!
V úterý 20. března
2018 byly v pražském
Fóru Karlín předány
ceny České hudební
akademie Anděl 2017
a mezi oceněnými bylo
také album Beránci
a vlci (Indies Scope
2017), na jehož realizaci
se podíleli i muzikanti
z Kozlovic a Lhotky.
Autorem a producentem alba je Mar ian
Friedl z Kozlovic, který
k realizaci přizval řadu
muzikantů z několika
žánrů a také frenštátskou kapelu RukyNaDudy, v níž figurují Jan

Předávání Andělů 2017, autor Zuzana Kupčáková
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RND s Andělem, autoři Bjaček a Šidlová

ticky se zabývá průzkumem hranic mezi protiklady. V nejbližším okolí budou Beránci a vlci ke
slyšení 26. července na festivalu Jazz ve městě
ve Frýdku-Místku, kde bude provedena i s právě
natáčeným doprovodným filmem.

Pustka a Lukáš Mrkva ze Lhotky, Vlastimil
Bjaček z Frenštátu a Petr Domčík z Hukvald.
Beránci a vlci jsou osobní Friedlovou vizi
moravské world music v podobě 60minutové
attaca suity vycházející z lidové hudby východní
Moravy. Suita obsahuje původní lidové písně
v osobitém aranžmá i Friedlovy skladby a tema-

Ing. arch. Lucie Šidlová

Korfbalové družstvo SAM Kozlovice
Mistrem ČR v beach korfbalu 2018
(kategorie přípravek )
Korf balové družstvo Sports Academy
Morava Kozlovice se zúčastnilo historicky
prvního Mistrovství České republiky v beach
korfbalu v žákovských kategoriích. Družstvo v kategorii přípravek (ročník narození
2008 a mladší) dokázalo v úvodním zápase
turnaje porazit KK Koblov A 7:5 a po remíze
s druhým ostravským družstvem KK Koblov
B 5:5 postoupilo do finále, kde na ně čekal
těžký soupeř SK Plhov Náchod, vedený bývalou úspěšnou reprezentantkou ČR Denisou
Kolářovou.

Kozlovičtí sportovci vstoupili finálového utkání
výborně a v poločase vedli 3:1. Hned na začátku
druhého poločasu dokázali svůj náskok ještě navýšit na 5:1 zejména díky famóznímu střeleckému
výkonu Jakuba Pavláta, který ve finále skóroval
dokonce čtyřikrát. Závěr finálového zápasu pak
již byl plně v režii kozlovických korfbalistů, kteří
nakonec zvítězili 7:4 a mohli se radovat z titulu
Mistra ČR v beach korfbalu 2018 v kategorii přípravek (ve složení: Tomáš Vlček, Přemysl Krpec,
Adam Filip, Jakub Pavlát, Denisa Krkošková, Bára
Žáčková, Barbora Anna Filipová).
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Kromě prvenství získalo kozlovické družstvo i dvě individuální ocenění, když nejlepšími
střelci v této věkové kategorii byli vyhlášeni
Barbora Anna Filipová a Jakub Pavlát.
Celá výprava kozlovických korfbalistů,
která kromě prvenství v kategorii přípravek
získala ještě 6. místo v kategorii minižáků
a 7. místo v kategorii mladších žáků, obsahovala tyto sportovce: Tomáš Vlček, Přemysl
Krpec, Adam Filip, Jakub Pavlát, Jakub Pánek,
Denisa Krkošková, Bára Žáčková, Barbora
Anna Filipová, Tereza Pánková, Ellen Satinská, Nela Skotáková.
Lukáš Filip

Korfbal, archiv spolku

PING-PONG
Máme po sezóně, a tak je třeba celé to zimní,
herní období oslavit. Jako každý rok jsme si to
mezi sebou rozdali a uspořádali turnaj, kterého
se zúčastnili skoro všichni členové našeho
klubu. Jak už to bývá, mladí jdou vpřed a my
starší pomalu nestíháme. Nicméně po pořádném výkonu následuje pořádná odměna. Po
turnaji se odebíráme do Restaurace U Váhy,
kde zhodnotíme celou sezónu, pochválíme se
za věci, které se nám povedly, a také probereme
případné nesrovnalosti. Pak už zbývá jen dobré
jídlo, pití a klábosíme až do rána.
Byla to vydařená sezóna. Za Stolní tenis
Kozlovice přeji všem hodně úspěchů a pohodové léto.
PM

Pingpongový kroužek, autor Šimon Blabla

Závěrečný turnaj, autor Filip Pustka
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Kozlík cup
dne. Vítězem se stál domácí tým z Kozlovic,
který neokusil hořkost porážky. Všichni hráči
obdrželi ceny v podobě pamlsku a ti nejlepší
i poháry. Akce se vydařila ke spokojenosti hráčů,
diváků i organizátorů.

V sobotu 9. 6. 2018 proběhl na fotbalovém
hřišti v Kozlovicích turnaj pro ročníky 2007
a mladší, pod názvem "Kozlík cup".
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev mládeže.
Za slunečného počasí, které turnaj doprovázelo,
to bylo příjemné zpestření sobotního dopole-

Jaroslav Fojtík

Kozlík Cup, autor Jaroslav Fojtík

Fotbalová sezona 2017-18
Muži
Jaro se našim mužům vůbec nevydařilo dle
představ. Z důvodů velkého počtu zraněných
klíčových hráčů a z důvodů úzkého kádru
došlo na jaře k totálnímu kolapsu. Po nadějné
podzimní sezoně nám vyšly první dvě utkání,
ale pak přišel zmar v podobě série porážek a pád

do spodních pater tabulky. Věříme, že se hráči
v létě jak zdravotně, tak i výkonnostně zvednou
a do příští sezóny vstoupí s daleko větším odhodláním a chutí porvat se o výsledek, a také potěšit
své příznivce, kterým určitě mnoho radosti
a fotbalové krásy na jaře nepředvedli.

Muži
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Starší a mladší žáci
Po několikaleté pauze se hrála v Kozlovicích
opět žákovská krajská soutěž. Do soutěže jsme
vstupovali s velkými obavami a velkým hendikepem, protože jsme v obou kategorii hráli proti
věkově starším klukům. Kluci se s tímto poprali

a podávali perfektní výkony a s těžkými zápasy
se jejich výkony neustále zlepšovaly. Kluci
nabrali spoustu zkušeností, které je ohromně
posílily, a tyto zkušenosti budou využívat nejen
v následující sezoně.

Starší žáci

Mladší žáci
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Krajská soutěž - starší žáci 2017/18
Konečná tabulka
Poř. Družstvo
Skóre Body
1
Darkovičky
112 : 22
43
2
Vřesina
81 : 15
42
3
Frýdlant n. O.
91 : 22
41
4
Fryčovice
58 : 35
35
5
Svinov
62 : 35
25
6
Frenštát p. R.
49 : 48
25
7
Hlubina
29 : 48
18
8
Heřmanice
40 : 62
15
9
FC Kozlovice
29 : 101 11
10
Ludgeřovice
13 : 166
1

Krajská soutěž – mladší žáci 2017/18
Konečná tabulka
Poř.
Družstvo
Skóre Body
1
Darkovičky
157 : 33
54
2
Vřesina
117 : 36
43
3
Frýdlant n. O.
81 : 53
36
4
Hlubina
56 : 35
34
5
FC Kozlovice
86 : 76
32
6
Frenštát p. R.
78 : 74
20
7
Heřmanice
37 : 65
18
8
Fryčovice
51 : 104 10
9
Svinov
28 : 99
9
10
Ludgeřovice
29 : 139
6

Přípravky:
Za zmínku stoji to, že se nám podařilo uspořádat dva fotbalové turnaje KOZLÍK CUP a to:
8. 5. pro mladší přípravku dětí ročník 2009.
Náš tým skončil na 9. místě. Tento tým dětí se
začal skládat s malým zpožděním až během

letošního roku. Výsledkově se nám zatím moc
nedaří, ale děti fotbal baví, a budou-li trpělivé
a pracovité, tak se úspěchu určitě dočkají. Na
fotce jsou děti při přípravném zápase.

Přípravný zápas
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velkou gratulaci!!! Za námi skončily týmy jako
FK Třinec, Frenštát, Frýdlant, Fulnek, Rožnov,
Staré město, Hukvaldy…

9. 6. Kozlík Cup pro starší přípravku. Náš
momentálně nejsilnější ročník 2007 se loučil
s kategorií starší přípravky bez porážky. V silné
konkurenci skončil na 1. místě. Za to si zaslouží

Starší přípravka

Co nás čeká v následujících měsících?
Červen - ukončení sezony s přípravkami a s žáky a pak zasloužené volno.
Červenec - 6. ročník fotbalového kempu.
Srpen - začínají trénovat žáci a od září kategorie přípravek.
Na závěr za FC bychom chtěli poděkovat všem hráčům za reprezentaci naší vesnice v sezoně
2017-18. Všem věrným příznivcům bychom chtěli poděkovat za podporu našeho klubu.
Za FC P. Ž.
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Nabízíme:
*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta.
*interiérové a fasádní barvy.
*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.
*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny.
*silikony, lepidla, hydroizolace.
*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál.
*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy.
třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek
(za katastrálním úřadem)
Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00
tel: 602 562 149 www.barvyinva.cz
(zdarma parkování 30 min)
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