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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
V minulém čísle Zpravodaje jsem zmínil,
že zastupitelstvo brzy schválí tzv. Program
rozvoje Obce Kozlovice. A tak se také stalo. Je
to strategický dokument, jehož cílem není jen
vyjmenování desítek konkrétních akcí a staveb,
ale dát nám všem představu o tom, kam chceme,
aby naše obec směřovala. Nicméně ke dvěma
tématům, které jsou uvedeny jako priority, bych

se přece jen krátce vyjádřil a vysvětlil je. (Celé
znění Programu rozvoje Obce Kozlovice pak
naleznete uvnitř tohoto Zpravodaje).
Rekonstrukce veřejného prostranství středu
obce. Jedná se o prostor od školy přes prostranství před COOPem, obecním úřadem,
hasičárnou, zdravotním střediskem, areálem
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 2. prosince 2019.
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tj. abyste po dobu
výstavby pokud možno
Vaše návštěvy omezili
na minimum, protože
prostor je nyní omezený a vývoz složitý.
Děkuji všem, kteří naši
prosbu vyslyšeli.
By la pr ove d e na
kompletní v ý měna
mantinelů na asfaltovém multifunkčním
hřišti u FC, je dokončena rekonstr ukce
autobusové zastávky
Rybí a Na Uhrách,
d oko n č e n a r e ko n strukce WC a úklidové
komory na dětském oddělení zdravotního
střediska a provedeno množství údržbářských
prací. Na fotbalovém hřišti je dokončena stavba
rekonstrukce 100 m běžecké dráhy za moderní
tartanovou. Součásti je i doskočiště pro skok
daleký. Výstavbu zajišťoval fotbalový klub
z dotace obce. Dráha bude sloužit především
žákům naší školy, spolkům, ev. organizovaným
skupinám. FC děkuji za spolupráci.
Po krmáši začne dlouho připravovaná
výstavba výtahu na OÚ. Jedná se o venkovní
výtah se vstupem z jižní strany budovy. Věřím, že
to ocení především starší spoluobčané, pro které
byl výstup do patra velice namáhavý.
Rádi bychom ještě stihli nebo alespoň začali
s rekonstrukcí chodníku v urnovém háji na
hřbitově.
A pokud už píšu o hřbitově – moc Vás prosím,
abyste při opravách hrobů dbali našich pokynů
a především svévolně nezvětšovali rozměry
základů a vrchních desek hrobů. Vyhneme se
tak mnoha nepříjemnostem.
Přeji slunečný krmáš a celý podzim a co nejméně problémů v osobním i pracovním životě.

Vizualizace připravované stavby výtahu OÚ

u hasičárny a areálem bývalého zahradnictví.
Nejdříve bude vypracována tzv. urbanistická
studie, která bude projednána, pak budou
zpracovány realizační projekty a proběhne
postupná realizace. Součásti zadání studie je
i požadavek na vytipování prostoru pro obecní
byty. Rekonstrukce prostranství je úzce spojena
i s rekonstrukcí mostu naproti OÚ. Ta musí
proběhnout nejdříve. Dle sdělení náměstka
hejtmana MSK pro dopravu se s rekonstrukcí
počítá příští rok (uvidíme).
Areál sportu Kozlovice. Představou je komplexní sportovní areál se vším, co k tomu patří
– sportovní hala, ubytování, restaurace, fotbalové hřiště s umělou trávou, wellness, bowling,
lezecká stěna, pumptrackova dráha, něco pro
děti, … Momentálně se zpracovává studie proveditelnosti, která bude důkladně projednána,
a teprve pak bude rozhodnuto o dalším postupu.
Výsledkem může být i to, že k výstavbě nedojde
nebo naopak dojde ve zcela jiné (upravené)
koncepci. Umístění - na obecních pozemcích za
Kovářovým lesem.
Začali jsme s plánovanou realizací rekonstrukce prostranství našeho sběrného dvora
(zpevněné plochy, odvodnění, rampa, …). I po
dobu stavby je možné odpad odkládat do kontejnerů, které jsou umístěné naproti brány do
dvora. Nicméně poprosili jsme Vás o součinnost,

S pozdravem
Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno 6. 9. 2019
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci červenci až září oslavili
nebo teprve oslaví:
paní Marie Prašivková
paní Božena Šrubařová
pan Václav Krpec
paní Anděla Pustková
pan Josef Janák
pan Oldřich Šigut
pan Ladislav Polášek
pan Jaroslav Koloničný
pan Zdeněk Bednář
pan Jan Pustka

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

paní Jarmila Chýlková
pan Bohumír Šplíchal
pan Jaroslav Tabach
pan Václav Víta
pan Bohumír Žáček
pan Václav Kocián
paní Ludmila Chýlková
paní Alenka Valčíková
paní Johana Zemanová
paní Božena Buchtová

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

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

pan Štěpán Pustka
paní Rozália Štefková
paní Vlasta Lakomá
pan Josef Tkáč
paní Růžena Lovásová
paní Lenka Pustějovská
pan Antonín Koza
pan Augustin Zeman
pan Tomáš Jalůvka
paní Marie Tománková

86 let
89 let
90 let
90 let
90 let
90 let
91 let
91 let
92 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 června do srpna zemřeli:
ve věku 84 let pan Metoděj Tobola
ve věku 76 let paní Marie Prudká
ve věku 79 let paní Ludmila Němcová
ve věku 90 let paní Jiřina Boráková
ve věku 73 let pan Adolf Kocián
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

OÚ – Pustková

Od června do srpna se obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Benedikt Vojtko, Lukáš Eliáš, Michaela Kusá, Matěj Šproch
a Lucie Pustková.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.

OÚ – Pustková
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Vítání občánků
paní Mgr. Hana Ulčáková a předala slovo starostovi panu Ing. Miroslavu Toflovi. Následoval
zápis do pamětní knihy a rodiče si převzali od
obce finanční dar 3 000 Kč, pohádkovou knihu
a maminky kytičku. Od kolektivu Lékárny
Kozlovice obdrželi pro své děti také dárkový
balíček. Slavnostní akce byla zakončena malým
občerstvením.

Druhé letošní vítání občánků proběhlo
v pátek 14. června v sále obecního úřadu. Na
slavnostní uvítání mezi nejmladší občánky
obce bylo pozváno 10 dětí narozených od konce
února do začátku května. Převahu měly tentokrát děvčátka, těch se sešlo 8 a jen 2 chlapci.
Slavnost byla zahájena vystoupením dětského souboru Valášek za doprovodu malé
muzičky. Proslov přednesla zastupitelka obce

OÚ – Pustková

Vítání občánků, archiv obec
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Program rozvoje Obce Kozlovice
Schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 6. 2019 usnesením č. 48/2019.
Tento dokument nahrazuje stávající Dlouhodobý program rozvoje Obce Kozlovice z roku 2004.
--------------------------------------------------------------------------------------------Preambule
Kozlovice jsou svébytnou rázovitou valašskou dědinou již od svého založení 8. září 1294.
Obec se rozkládá na pomezí Moravskoslezských
Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny – na trase
mezi Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm. Patří do Moravskoslezského kraje a její
nedílnou součástí jsou Měrkovice. V současné
době má obec 3 050 obyvatel.
Největším bohatstvím obce jsou lidé, kteří
zde mají příjemné a bezpečné místo k životu.

1. Priority
1.1 Rekonstrukce veřejného prostranství
středu obce
• Prostory před OÚ, COOPem, pod zdravotním
střediskem a před hasičárnou
úpravy povrchu, parkování, možnost lepší
organizace Krmáše, stánkový prodej, jarmark,
odpady, posezení, vánoční strom, parkové
úpravy - zeleň, opravy lávek přes Ondřejnici,
odvodnění, malé dětské hřiště za COOPem,…
• Výletiště - areál u hasičárny
podium, taneční parket, kryté posezení, prodejní stánky, zpevněné plochy, odvodnění,…
• Plocha bývalého zahradnictví
parkové úpravy, vytipování možnosti výstavby
malometrážních bytů,…

Východisko
Stávající územní plán (z roku 2011) ve své
koncepci rozvoje území vychází z prognózy
vývoje bydlení ve střednědobém výhledu (do
r. 2025), který se opírá o komplexní zhodnocení
podmínek řešeného území. Je předpokládán
nárůst počtu trvale bydlících obyvatel na 3 050 až
3 100. Pro tyto počty tento územní plán zajišťuje
v dostatečné míře plochy pro případnou novou
výstavbu.
Abychom udrželi vesnický ráz krajiny, neničili
a nedělali další zábory orné půdy, neposunovali
výstavbu do polí a k lesům, je potřeba striktně
schválený územní plán dodržovat a neměnit
ho, nebo jen minimálně a ve zcela výjimečných
případech.
Hlavním úkolem je budování moderní obce
se všemi vymoženostmi techniky, ale se zachováním rázu a všech předností vesnice. Blízkost
přírody, zemědělství a komunity lidí, kteří se
pokud možno osobně znají, setkávají a navzájem
si pomáhají.
Obec musí disponovat takovými lidskými,
finančními a technickými prostředky, aby mohla
provést prvotní pomoc obyvatelům při krizových
stavech (oheň, voda, vítr).
Z výše uvedeného vyplývají následující
okruhy, které se budou postupně realizovat.

V první fázi bude vypracována urbanisticko-architektonická studie (vč. vizualizace), která
zohlední potřeby a požadavky obce. Následně
bude studie připomínkována a po schválení
bude postupně realizována. Realizace plochy
před OÚ je časově přímo závislá na realizaci
rekonstrukce mostu (ev. č. 4848-15), který je
majetkem Moravskoslezského kraje.
1.2 Areál sportu Kozlovice (za Kovářovým lesem)
Vize: sportovní hala se zázemím, fotbalové
hřiště s umělým trávníkem a další sportoviště,
ubytování (cca pro autobus lidí) vč. stravování,
malý bazén (hotelového typu) s možností venkovního přístupu, zachování hasičské dráhy i možnost konání motocyklových podniků, vše nutno
řešit v návaznosti na stávající sportoviště,…
Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně
velice náročnou akci, bude v první etapě vypracována studie proveditelnosti. Je potřeba kvalifikovaně odhadnout především provozní náklady.
Teprve na základě výsledků studie a projednání
tuto akci potvrdit, zrušit nebo modifikovat.
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2. Administrativní, technické a bezpečnostní
zajištění chodu obce

3.2 Realizace a podpora realizace sportovišť
a jejich údržby
dvě multifunkční hřiště (přebudování bývalých
antukových kurtů), tartanová běžecká dráha vč.
doskočiště v areálu FC, podpora modernizace
areálu FC, lokální sportoviště typu venkovní
posilovny, rekonstrukce (modernizace) osvětlení
stávajících tělocvičen – LED,…

2.1 Zachovat a zkvalitnit informovanost
občanů
zpravodaj, rozhlas, web, facebook, infokanál,
vývěsní tabule, elektronická úřední deska, využít
nové moderní trendy,…
2.2 Nadále zajišťovat zásobování obyvatel
kvalitní pitnou vodou
vodovod nadále provozovat, zachovat
v majetku obce, modernizovat a opravovat,
výměna vodoměrů za vodoměry s dálkovým odečtem, lepší monitoring vodovodní sítě (s využitím
internetu věcí),…

3.3 Podporovat činnost (finančně a technicky)
nejenom organizovaných spolků
podpora různých občanských aktivit (skupiny lidí,
kteří nejsou organizovaní ve spolcích – nemají
IČO), mládežnických spolků a vedoucích (posílení
podpory), drobných obecních akcí všeho druhu,
příměstských táborů, organizace pravidelných
setkávání všech spolků,…

2.3 „Rychlou rotu“ zachovat a zabezpečovat
ji moderní technikou

3.4 Dále podporovat
Den obce, festival Souznění nebo obdobné aktivity,
rozsvícení vánočního stromu, vítání občánků
a narození dítěte (finančně podpořit), vznik
„Obecního Dne země“(občané by se zapojili do
úklidu naší obce), vznik tzv. farmářských trhů
(možnost místních prodávat své produkty), besedy
všeho druhu, promítání kina,…

2.4 Postupně opravovat areál obecní
„Základny“ na horním konci
nová podlaha, fasáda, pravidelná údržba,…
2.5 Hasiči – zachovat výjezdovou jednotku
SDH Kozlovice i Měrkovice
finance na provoz – technika, výzbroj, výstroj,
výcvik, školení,…

4. Sociální oblast, zdravotnictví, školství,
vzdělávání

2.6 Být připraveni na krizové stavy – voda,
oheň, vítr
hasiči a zaměstnanci obce, technika obce

4.1 Pomoc starým (opuštěným) a nemocným
lidem

2.7 Obecní internetovou síť kozlovice.net
nadále udržovat a postupně modernizovat
síť nebude nikdy vysokorychlostní, využití našeho
zařízení k vybudování internetu věcí (IOT), elektronické vstupy např. na sportoviště, …, dálkové
odečty vodoměrů, meteostanice, měření hladin,
průtoků, nabídka IOT všem občanům,…

4.2 Nadále provádět rozvoz obědů (obec)
a zajištění jejich přípravy (školní kuchyně)
4.3 Pokud možno udržet nebo rozšířit zdravotní péči v obci
4.4 Podporovat klub seniorů ev. podobná
sdružení a aktivity

3. Sport, kultura, volnočasové aktivity a společenský život v obci

4.5 Škola a školka
modernizace budov, zateplení a výměna oken,
rekonstrukce kotelny v MŠ, úpravy okolních venkovních prostor, vybavení učeben, v případě potřeby

3.1 Sportovní centrum – viz bod 1.2
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7. Ekologie a životní prostředí

nové prostory pro družinu (půdní vestavba), podpora kroužků, podpora fungování ZUŠ v obci,…

7.1 Realizovat rekultivaci obecní skládky
zákonná povinnost obce - náročné finančně i časově

5. Bydlení, nebytový fond a infrastruktura

7.2 Odpadové hospodářství
rekonstrukce sběrného dvora – povrch a vybavení,
zachovat provoz, zkrášlení kontejnerových hnízd
(ohrádky), ev. přidání jejich počtu,…

5.1 Vytipovat plochu pro stavbu bytového
domu (bytů)
zajištění především lidí starších a opuštěných
(možnost „dožít“ pokud možno v obci – viz bod 1.1,
obec rozhoduje, komu pronajme, pronájem nesmí
být ničím omezen),…

7.3 Postupná modernizace veřejného osvětlení
eliminace světelného smogu, regulace, LED
svítidla,…

5.2 Provádět pravidelnou údržbu veškerých
obecních bytů, budov a prostor

8. Různé

6. Veřejná prostranství

8.1 Areál staré základny za hřbitovem zachovat pro skauty – postupně upravit

6.1 Veřejné prostranství středu obce – viz
bod 1.1

8.2 Areál bývalé sběrny zachovat pro včelaře

6.2 Výstavba chodníků
postupně všude, kde to dovolí majetkoprávní vztahy
a předpisy, chodník v urnovém háji na hřbitově

8.3 Majetkoprávní vypořádání pozemků
(různě přihrazených a využívaných jak obcí,
tak občany)

6.3 Řešit parkování v obci
parkovací místa na místních komunikacích (řešit
při opravách), malá odstavná plocha (parkoviště)
pod Ondřejníkem (u vodojemu),…

8.4 Majetkoprávní vypořádání skokanských
můstků a předání (darování, výpůjčka) areálu
skokanům
8.5 Majetkoprávní vypořádání hasičárny
v Měrkovicích

6.4 Upravit prostor před bývalou školou
v Měrkovicích
ohniště, pergola, parkování, plocha pro větší stan,…

8.6 Snažit se vykoupit další pozemky pro
potřeby obce

6.5 Vytipování několika dalších míst v obci
mimo centrum
úprava veřejného prostoru včetně vybavení jednotným designovým mobiliářem, údržba lávek
a můstků (popř. rekonstrukce s jednotícími prvky
a designem), květinová výsadba a parkové úpravy,…

Program rozvoje bude realizován postupně
na základě potřebnosti, finančních a časových
možností obce.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Oznámení
Obecní úřad bude na krmášové pondělí dne 30. 9. 2019 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
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Poplatky
Do 15. 10. 2019 obdrží předpis hřbitovního
poplatku za nájem hrobového místa a služby
s tím spojené ti občané, jejichž poplatková povinnost připadá na rok 2019. Hřbitovní poplatky se
účtují 1x za 10 let.
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 2018 bylo splatné do 31. 5.
2019 a poplatek za psa na rok 2019 nejpozději do
31. 3. 2019. Věříme, že ti, jichž se tato poznámka
týká, dají své závazky neprodleně do pořádku.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, využití, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů („za popelnice“) na
rok 2019 stanovený v obecně závazné vyhlášce
ve výši 492,- Kč/rok/osoba je splatný nejpozději
do 31. 10. 2019.

OÚ – Čarnoká

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu 5. října 2019 proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Dále pak rozebrané, či rozbité elektrospotřebiče.

Nebezpečné odpady se budou svážet z níže
uvedených stanovišť. Je potřeba vyčkat do
příjezdu sběrného automobilu a odpad osobně
předat! Nikoliv ho odložit a odjet.

Kompletní – nerozebrané lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky
nádobí, vysavače, žehličky, výbojky, monitory,
tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry,
telefony a ostatní domácí spotřebiče nepatří do
nebezpečného odpadu, ale odevzdávají se ve
sběrném dvoře.

Nebezpečným odpadem jsou např.:
Zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie,
zářivky, mazací a motorové oleje, asfalt, olejové
filtry, tonery, znečištěné obaly se zbytky nebezpečných látek (postřiky, chemikálie), prošlé nebo
nepotřebné léky apod.
Sběrná místa a časový harmonogram:

Horní konec u bývalých garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č. p. 153, p. Uhrová
U čekárny ČSAD „U Váhy“
Kozlovice u hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ u rod. domku č. p. 291, p. Borák
U bývalého sklenářství
Restaurace „Ve Dvoře“
U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Střed obce - sběrný dvůr

07:30 - 07:40 hod.
07:45 - 07:55 hod.
08:00 - 08:10 hod.
08:15 - 08:25 hod.
08:30 - 08:40 hod.
08:45 - 08:55 hod.
09:05 - 09:15 hod.
09:20 - 09:30 hod.
09:40 - 09:50 hod.
10:00 - 10:10 hod.
10:20 - 10:30 hod.

Celoročně je možné nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře (v provozní době).
OÚ-Boráková
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 7.340,85 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vyřadili 7.340,85
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně
předali k recyklaci, jsme uspořili 75,68 MWh
elektřiny, 3.433,23 litrů ropy, 366,78 m3 vody
a 3,79 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 17,03 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 76,29 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří

přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je,
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než
například v ekologicky vyspělém Rakousku.
Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny
o červené kontejnery na drobné elektro. Každý,
kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může
najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
---------------------------------------------------------Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.

Pálení listí
Blíží se podzim a jako každý rok i letos někteří
spoluobčané budou na svých zahradách pálit
vlhké shrabané listí a trávu. Každý ví, že tento
dým je obtěžující, dlouho doutnající, sousedé
nemohou otevřít okna, pověsit vyprané prádlo
a někdo může mít potíže s dechem.
V naší obci jsme vybaveni na sběr rostlinných
zbytků celoročně každému přístupným kontejnerem přistaveným před sběrným dvorem
a mnoho občanů má zapůjčené kompostéry.

Pokud už pálíte zákonem povolený suchý
rostlinný odpad, tak v takovém množství, aby
rychle shořel a zvolte takové místo, aby kouř
neobtěžoval sousedy a zároveň, aby bylo zabezpečené proti vzniku požáru. Zkusme se k sobě
chovat ohleduplně a nečiňme sousedům to, co se
ani nám nelíbí, mysleme i na ochranu životního
prostředí.
Děkujeme za pochopení.
OÚ-Boráková
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HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

POZOR NA CIGARETY

KONTROLA KOMÍNŮ

TOPTE, JAK SE MÁ

2.

3.

4.

5.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

ČTĚTE NÁVODY

1.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

oslovujeme Vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.

Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,

10.

9.

8.

7.

6.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

POUČTE SVÉ DĚTI

Jméno : Ing. Drahoslav Ryba
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.11.2019 09:58:28-000 +01:00

Elektronický podpis - 21.8.2019
Certifikát autora podpisu :

domov i sebe
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Léto u výjezdové jednotky
jednotka povolána k technické pomoci, kdy
došlo k pádu stromu na rodinný dům. Horký
a suchý červenec přinesl i požáry. Jednou se
vyjíždělo do Měrkovic, kde hořel travní porost
u hlavní cesty. Dvakrát
se pak hasily požáry
pole v Rychalticích. Ve
všech případech byly
požáry rychle uhašeny
a nedošlo tak k velkým
škodám.
V srpnu byla naše
jednotka povolána
ke 2 požárům, jedním z nich byl požár
zemědělského stroje
v Rychalticích, kde
byla škoda vyčíslena
na dva milióny korun.
Ke druhému požáru
se vyjíždělo do Kunčic pod Ondřejníkem,
kde hořela roubenka,
přístřešek a tři auta.
Zásah byl komplikovaný špatně přístupným terénem, zasahovalo se v dýchací
technice a pod kontrolu dostali hasiči
oheň až po třech hodinách. Celková škoda
se odhaduje na pět
miliónů korun. Dalšími zásahy v srpnu
byla dvakrát likvidace
vos, jednou se jednalo
o odstranění spadlého stromu a jednou
o technickou pomoc
při dopravní nehodě.

O prázdninách vyjeli členové výjezdové jednotky k jedenácti zásahům. V červenci vyjeli dvakrát k likvidaci bodavého hmyzu, u obou výjezdů
se jednalo o vosí hnízda. V jednom případě byla

Radmila Toflová
Požár v Kunčicích, autor Michal Krpec
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Čipování psů
POZOR od 1. 1. 2020 je povinností každého
chovatele zajistit, aby byl každý pes označen
čipem!!! Číslo čipu oznamte prosím na OÚ!
Podle novely veterinárního zákona nebude
pes bez očipování v roce 2020 naočkován proti
vzteklině (toto očkování je povinné). Očipování
je jednorázový úkon, s minimálním rizikem
poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna
je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi
pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního
prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip
lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje
téměř každý veterinární lékař či útulek. Přidanou
hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa
lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů,
např. do Národního registru majitelů zvířat -

www.narodniregistr.cz. V případě ztráty psa
jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat
a díky databázi nalézt jeho majitele. Cena jednoho čipu je 120 – 450 Kč podle typu. Aplikace
u veterinárního lékaře je v rozmezí 300 – 550 Kč.
Sankce za nedodržení tohoto zákona se mohou
pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč.
Jaroslav Vašenda

Z pohledu bezpečnosti na silnicích je důležité být také viděn
i správnost jejích používání, je více než zřejmá.
Pro řidiče se chodec, který prvky řádně užije,
stává „viditelný“ a může na jeho pohyb po
komunikaci včas zareagovat. Učiňte tedy
maximum pro své bezpečí a bezpečí vašich dětí,
u kterých by užívání retroreflexnch prvků mělo
být naprostou samozřejmostí.
Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti
řidičům vozidel chráněni deformačními zónami,
bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní
bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je tak zapotřebí,
aby byli pro řidiče „viditelní“ z dostatečné
vzdálenosti. Jízdní kolo by mělo mít prvky
povinné výbavy, jejíž součástí jsou rovněž
odrazky umístěné na stanovených místech
kola. Za snížené viditelnosti je povinností
kromě jiného mít vepředu světlomet a vzadu
svítilnu (samozřejmě funkční). Zvýšení vlastní
bezpečnosti při jízdě lze dosáhnout díky dalším
reflexním prvkům, které umístíte na oděv, batoh
a podobně. Není od věci připomenout, že užití
cyklistické přilby je povinné pro osoby do 18 let.
Avšak sdělení pro osoby starší 18 let je zřejmé –
zvažte také užití přilby při jízdě na kole.

Na n ě k t e r é p o z e m n í k o m u n i k a c i
je provoz řekněme slabý, je však mnoho
silnic velmi frekventovaných, především ve
městech a obcích. V místech vzájemného
„setkání“ řidičů vozidel, chodců a cyklistů
je samozřejmostí respektování stanovených
pravidel. Všichni by ale měli vnímat
i mnohé další souvislosti a svým chováním
minimalizovat případné vzájemné kolize.
Brzo nadejde období, které s sebou ponese
z pohledu provozu na pozemních komunikacích
stále častější skloňování dvou slov: snížená
viditelnost. Jedná se zejména o soumrak
či svítání, silný déšť, sněžení, mlhu… Co
připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou
nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu?
Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo
po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky
z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Zákon hovoří o místě
mimo obec, ale uvedené lze doporučit rovněž pro
pohyb po komunikaci v obci. Důležitost užívání
reflexních a retroreflexních prvků, současně

por. Mgr. Soňa Štětínská
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI
červen – srpen 2019
Radar u fary

Radar nad školou

Červen 2019
celkem projelo 53 117 vozidel nad 30 km/h

Červen 2019
celkem projelo 51 055 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Počet průjezdů

Počet průjezdů

30 - 50
50

33 693
3 089

30 - 50
50

22 486
2 821

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

14 123
2 212
92

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

19 520
6 228
98

Průměrně projelo v15 hod.
50 km/h překročilo

114
31 %

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

105
50 %

Maximální rychlost 22. 6. 22: 07 96 km/h

Maximální rychlost 14. 6. 05:47 110 km/h

Červenec 2019
celkem projelo 59 148 vozidel nad 30 km/h

Červenec 2019
celkem projelo 58 288 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50

39 023

50

3 296

50 - 60

14 550

60 <

2 279

Průměrně projelo v 8 hod.

101

Průměrně projelo v 15 hod.

118

50 km/h překročilo

Počet průjezdů

30 - 50
50

28 585
3 263

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

20 171
6 269
113

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

28 %

121
45 %

Maximální rychlost 30. 7. 21: 04 91 km/h

Maximální rychlost 25. 7. 19:58 109 km/h

Srpen 2019
celkem projelo 59 272 vozidel nad 30 km/h

Srpen 2019
celkem projelo 59 444 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

Počet průjezdů

3 0- 50
50

40 742
3 064

30 - 50
50

30 198
3 165

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

13 265
2 201
96

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

20 502
5 579
107

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

120
26 %

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Maximální rychlost 2. 8. 18:52 90 km/h

126
44 %

Maximální rychlost 8. 8. 06:06 111 km/h
Jaroslav Vašenda
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Informace z knihovny
V červnu proběhlo v knihovně tradiční
pasování prvňáčků na čtenáře naší knihovny.
Přivítali jsme 48 prvňáčků. Děti před rodiči
předvedly, jak se naučily číst, a pak byly p. starostou pasovány na čtenáře. Domů si odnesly
knížku z projektu „knížka pro prvňáčka“, malý
dárek a čtenářský průkaz.
Jako každý rok, tak i letos, se v knihovně
obalovaly učebnice. Obalili jsme skoro 900
učebnic a stále ještě pokračujeme.
Také je vidět, že o knihy je stále velký zájem
a ani letní aktivity čtenáře neodradily od čtení
knih. Naopak našli si čas a pravidelně navštěvovali
knihovnu. O prázdninách se tak vypůjčilo 1131 knih.

Na podzim jsem pro vás připravila dvě
besedy. První s psycholožkou Terezou Odstrčilovou na téma Digitální technologie a děti,
která proběhne v pondělí 14. 10. 2019 v 17.00
hodin v knihovně. A druhá bude opět cestovatelská. Jako každý rok, tak i letos, k nám přijede
J. Mára s manželkou a povyprávějí nám zážitky
z cest po Kambodži, Laosu a Thajsku. Tato
beseda je navazující na jarní besedu Barma
a Vietnam. Přednáška se uskuteční v pondělí
18. 11.2019 v 18.00 hodin. Všichni jste srdečně
zváni.
Markéta Navrátilová, knihovnice

KALENDÁŘ AKCÍ
28. 09.2019 - 30. 09.2019 Krmáš
28. 09. 2019 Diskotéka
18. 10. 2019 Vítání občánků
26. 10. 2019 Koncert 5 cimbálových muzik z Kozlovic
09. 11.2019 Koncert D. Janda revival
15. 11. 2019 Rybí hody
16. 11. 2019 Lampionový průvod
16. 11. 2019 Diskotéka-DJ Honza
01. 12. 2019 Rozsvícení vánočního stromu
14. 12. 2019 MF Souznění

16

číslo 3  září 2019

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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Červenec v naší vesnici
Bolek Polívka, Petr Čtvrtníček,
V tomto prázdninovém
a ze známých hereček Anna
měsíci jsem zaznamenala
Polívková. Velmi mě zaujalo
několik událostí, se kterými
video natočené z ptačí perspekbych chtěla seznámit čtenáře
zářijového Zpravodaje.
tivy - staletý dub, který tvoří
V pondělí 1. července 2019
dominantu kopce Strážnice,
po 21. hodině prošla částí Měrje zde zachycen ve své jedikovic i Kozlovic neobvykle silná
nečnosti a vyniká s pozadím,
tlaková vlna, která olámala řadu
tvořeným vzdálenými kopci.
stromů v „Tělacím“, u transVůbec se nedivím, že si filmaři
vybrali tuto lokalitu k natočení
formátoru a největší škody
části filmu.
napáchala na Vrchovině. Silný
Tento unikátní strom, jehož
větrný nápor polámal jehličnan
skutečné stáří nelze odhadnout,
u pana Pavlištíka, a také rozlovždy vzbuzoval a stále vzbuzuje
mil na polovinu staletou hrušku
velký zájem fotografů, jak amau domku č. 707 (stala jsem se
svědkem této události, neboť
térských, tak i profesionálů.
se odehrála na naší zahradě).
Byl zachycen ve všech ročních
1. červenec 2019, autor Marie Eliášová
Polovina stromu se skácela
obdobích, denních i nočních
na střechu a poškodila krov. Ve velkém větru
dobách, ale také za různého počasí. Vždy je krásný
a prudkém dešti na naší zahradě zasahovaly hasiča impozantní. Začátkem 70. let se však stal obětí
vandalů. Ti si u stromu rozdělali oheň a prostředek
ské sbory – kozlovický, přijelo družstvo hasičů
spodní části kmene shořel. Zůstaly pouze obvoz Měrkovic, a výraznou měrou pomohli profesionální hasiči z Frýdku-Místku. Ti přijeli vybaveni
dové části kmene a mohutné kořeny, jež strom
žebříky a velmi brzy se jim podařilo odstranit ze
doposavad udržely. Jen zázrakem strom stojí
střechy spadlou část stromu. Na zahradě byla
a odolává větrům a nepřízni počasí. Zub času však
rázem obrovská hromada větví. Akce trvala asi
zahlodal i v horní části kmene a hrozilo, že kmen
dvě hodiny a byla provedena šetrně – moje předpraskne. Po tomto zjištění nezbývalo nic jiného,
než dub zabezpečit ocelovou obručí, kterou můj
zahrádka byla poškozena jen nepatrně. Na tomto
manžel před více než 15 lety na strom přišroubomístě bych chtěla všem hasičům moc poděkovat,
protože provedli opravdu dobrou práci.
val, a tím mu prodloužil život. Letos koncem čerZačátkem července se na Strážnici blízko dubu
vence se ale obruč uvolnila a šrouby praskly. Proto
objevilo několik aut a všichni, kteří bydlíme poblíž,
se můj muž rozhodl zorganizovat záchrannou akci.
jsme zpozorněli a kladli jsme si otázku: „Copak se
Spolu se sousedem, panem Lukášem Vašendou,
to tam asi děje?“ Na silnici u benzínové pumpy
obruč sňali, upravili do potřebného tvaru a znovu
se objevil nápis „Film“ napsaný fialovou barvou
přišroubovali na strom. Jeho zvláštností je, že je
a šipka, která ukazovala směr do Měrkovic.
vidět z různých částí obce, a je pokaždé jiný, ale
Posléze jsme na internetu
stále velkolepý svědek
našli odpověď - natáčí se
dávné historie.
tam pohádka „Největší
Dovětek: 30. srpna
dar“. Jsou zde i fotografie
2019 byl dub na náklady
herců, režisérky, kameraobce odborně ošetřen
dendrologem, panem
mana. Zvlášť vydařené
Radimem Vojtkem. Ten
jsou fotografie herců,
provedl fixaci koruny
kteří jsou vyfoceni přímo
ocelovými lany.
při natáčení u dubu, jako
Dominanta Strážnice, autor Oldřich Hadvičák
Marie Eliášová
např. pánové Jiří Dvořák,
18
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Redakce Zpravodaje OÚ v Kozlovicích
Naše redakce obdržela nečekaný email, takový,
který překvapí, ale i hlavně potěší! Kozlovice
reprezentovány „kozlovjany“ se ve své minulosti
nesmazatelně zapsaly i v našem hlavním městě.
Vážená redakce,
dovoluji si v příloze nabídnout zajímavost
z dějin obce, kterou jsem objevil v archivu
Národního muzea.
S pozdravem do Vašeho krásného kraje
Vladislav Veselý, Na Mrázovce 52/4, 159 00
Praha - Velká Chuchle
A zde je text zaslaného příspěvku!
Kozlovjané v Praze roku 1895
Letošní obecní kalendář připomíná známou
fotografií, že se kozlovický taneční soubor
spolu s kunčickou cimbálovkou zúčastnil
Národopisné výstavy českoslovanské. Ta se
konala v Praze od května do října roku 1895
a měla obrovský úspěch, vždyť ji navštívily
2 milióny lidí. V archivu Národního muzea se
zachoval i originální program, se kterým naši
předci vystoupili.
Vladislav Veselý
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AZ Rybí

(archiv obec)

Prodloužení vodovodu Rybí
(archiv obec)

Mini Cup Měrkovice
(autor Radek Zdražil)

Pasování malých čtenářů
(archiv obec)

Rozloučení s deváťáky
(archiv obec)

Mírový běh

(archiv obec)

Námětové cvičení hasičů
(archiv obec)

Běžecká dráha v areálu FC
(archiv obec)

Běžecká dráha v areálu FC
(archiv obec)

Výměna mantinelů multifunkčního hřiště
u FC (archiv obec)

Započaly úpravy povrchu sběrného dvora
(archiv obec)

AZ Kováček

(archiv obec)

Rekonstrukce WC - dětské oddělení
na zdravotním středisku (archiv obec)

Obecního úřadu v Kozlovicích

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
OÚ. Tuto stavbu jsem urgoval, protože stavba
úzce souvisí s naší zamýšlenou rekonstrukcí
veřejného prostranství středu obce. Proběhlo
osobní jednání na KÚ. Pan náměstek nám do
konce tohoto měsíce sdělí termín výstavby.
- Proběhlo výběrové řízení na pořízení jurty.
- Byl vypracován projekt klimatizace kanceláří
OÚ – probíhá výběrové řízení na dodavatele.
- Byla dokončena PD a je vydáno stavební povolení na stavbu výtahu OÚ. Proběhne výběrové
řízení na zhotovitele.
- Projektuje se rekonstrukce antukových tenisových kurtů. Vzniknou dva kurty s umělým povrchem, cvičná zeď a bude opraveno oplocení.
- Provedli jsme výměnu již značně poničených
dřevěných mantinelů na asfaltovém multifunkčním hřišti.
- Probíhají opravy vodovodu a bude zahájena
výstavba vodovodu Rybí – od Cvičků, přes
opěrnou zeď, po Ondřejnici (bude končit již
prodloužené stavební povolení).
- O prázdninách proběhne rekonstrukce WC na
dětském oddělení zdravotního střediska.
- Ostatní informace viz zápisy rady.
26/2019 – Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0

Zápis č. 2-2019 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 20. 6. 2019
v 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva (Štěpán
Pustka, Jiří Tkáč se dostavili při projednávání
bodu 3)
Omluveni: Václav Cviček
Jednání se zúčastnili hosté: Mgr. Jaroslava Minksová, Monika Klegová, Tomáš Pavlát
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili další
občané obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna. Starosta podal tyto hlavní informace:
- FC provedlo výběrové řízení na dodavatele
stavby Běžecké dráhy, kterou obec přislíbila
dotovat. Za obec byli u VŘ přítomni pan
Pustka a Nezhoda. Je podepsaná SoD.
- Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby
rekonstrukce sběrného dvora. Je podepsána
SoD.
- Byl dodán automobil Vw Crafter pro autodílnu
– čeká se na montáž vestavby dílny.
- Byla dokončena rekonstrukce AZ v Rybí a připravuje se rekonstrukce AZ Kovaček.
- Dokončuje se geodetické zaměření polohopisu
a výškopisu areálu za Kovářovým lesem +
okolí. Je objednáno zaměření středu obce.
- Proběhlo výběrové řízení a před podpisem je
smlouva na zpracování studie proveditelnosti
Areálu sportu Kozlovice – viz bod 13 tohoto
jednání.
- Zpracovává se zadání pro urbanistickou studii
středu obce.
- Požádal jsem Moravskoslezský kraj –
náměstka hejtmana pana Unucku o sdělení
termínu výstavby rekonstrukce mostu naproti

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor nezasedal, k tomuto bodu nebylo
přijato žádné usnesení.
2.2 Finanční výbor
Starosta předal slovo předsedovi finančního
výboru.
Finanční výbor zasedal dne 10. 6. 2019 a projednal Závěrečný účet a účetní závěrku obce za
rok 2018, Návrh závěrečného účtu 2018, Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
28
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Chýlek: Je to nutričně stejné i pro cizí strávníky?
Klegová: Ano.
Eliáš: Zdá se mi, že ve školce dostávají děti moc
cukru v podobě sladkostí a sladkého pití.
Klegová: Mošty se ředí vodou, nejsou moc sladké.
Eliáš: Neměly by mít mladší děti ve školce jiné
složení potravin?
Klegová: Takto je to v normách, ty jsou vytvořeny
pro děti od 3 let. Je to nutričně správně.
Eliáš: Nemůže být ve školce také výběr ze dvou
jídel?
Klegová: Ne. Pak už by to nebylo nutričně
vyvážené.
Prašivková: Chtěla bych poděkovat za individuální jídelníček pro diabetika, není to
samozřejmost.
Klegová: Pokud je nějaký zdravotní problém a je
to v naší moci, tak vycházíme vstříc.
Nezhoda: Může škola vstoupit do plýtvání s jídlem? Mám na mysli sdělení pana starosty, že
některé děti od výdejního okénka jdou rovnou
oběd odevzdat, aniž by ho zkusily a něco z něj
snědly.
Klegová: Ne. Nemůžeme děti nutit. Ve školce se
dá ještě po poradě s rodiči nějak zapůsobit na
děti, ale ve škole ne.
Pavlát: Kolik škola eviduje stížností na jídlo?
Klegová: Oficiálně žádnou, jsou pouze z dotazníků, ale osobně nikdo nepřišel.
Starosta poděkoval paní ředitelce i vedoucí
kuchyně, že vyhověly pozvání a přišly zastupitele
informovat.
28/2019 – Zastupitelstvo obce bere zprávu
ředitelky ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o. a vedoucí
školní jídelny na vědomí.
Hlasování: 14 : 0 : 0

rok 2018, Inventarizační zprávu za rok 2018
a Veřejnosprávní kontrolu ZŠ a MŠ Kozlovice p.
o. za rok 2018. FV doporučuje zastupitelstvu obce
schválit závěrečný účet Obce Kozlovice.
27/2019 – Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 12 : 0 : 0
3. Informace ředitelky ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
Tohoto bodu jednání se zúčastnila ředitelka ZŠ
a MŠ Kozlovice paní Mgr. Jaroslava Minksová
a vedoucí školní jídelny paní Monika Klegová.
Paní ředitelka byla do funkce nově jmenována
v loňském roce. Obec vystupuje ve funkci zřizovatele této p. o. Z toho vyplývají obci i škole určitá
práva a povinnosti.
Starosta předal slovo ředitelce školy paní Minksové. Tato zastupitelům představila školu, její
členění, sdělila počty žáků v ZŠ a MŠ, počty
zaměstnanců, zájmové aktivity a programy.
Dále hovořila o úspěších žáků na olympiádách
různých předmětů, o materiálně technickém
vybavení učeben, bezpečnostním zabezpečení
MŠ, o financích školy, čerpání dotací z MŠMT,
fungování školky o prázdninách (tato bude
otevřena první tři týdny v červenci) a o mnohém
dalším.
Eliáš: Co můžeme udělat pro to, aby se děti lépe
učily matematiku a jazyky?
Minksová: Zlepšení bude díky novému financování. V ZŠ budou vytvořeny menší skupiny,
dělené hodiny některých předmětů vedené
zábavnou formou, aby to děti bavilo.
Nato starosta předal slovo vedoucí školní kuchyně
paní Klegové. Tato informovala o počtech školních i cizích strávníků. Dále informovala zastupitele o tom, že se při vaření musí řídit vyhláškou
o školním stravování. Dodržování vyhlášky
pravidelně kontroluje Česká školní inspekce
a hygiena. Existuje tzv. spotřební koš – plnění
tohoto je také kontrolováno. Bylo vydáno nutriční
doporučení, které kontrola požaduje striktně
dodržovat. Při každé kontrole byl závěr, že je vše
nutričně v pořádku. Jídelna nevaří z prášku ani
z žádných polotovarů. Veškeré potraviny jsou
čerstvé, připravované ve školní kuchyni.

4. Informace velitele výjezdové jednotky hasičů
(JSDHO III)
Starosta v úvodu v krátkosti informoval o základních působnostech obcí podle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně:
1. Obec v samostatné působnosti na úseku
požární ochrany:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce, která provádí hašení požárů a záchranné
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zdravotní prohlídky co 2 roky a povinná školení
s danými tématy. Počet výjezdů byl v loňském
roce 32. Minulý týden proběhlo celookrskové
námětové cvičení.
Chýlek: Jsou služby na výjezdy?
Pavlát: Ne.
Starosta: Je naše jednotka dostatečně technicky
vybavena?
Pavlát: Ochranné pomůcky by potřebovaly
obnovu, byly pořízeny před 11 roky a přece jenom
se opotřebovávají. Boty taky nikomu nevydrží 11
let ani v běžném životě. Bohužel veškeré vybavení
pro hasiče je drahé, na jednoho hasiče asi kolem
50 tis. Kč.
Starosta poděkoval veliteli jednotky hasičů za
informace a členům jednotky za odváděnou práci.
29/2019 - Zastupitelstvo obce bere informace
velitele JSDHO na vědomí a všem členům jednotky děkuje za odváděnou práci.
Hlasování: 14 : 0 : 0

práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon o integrovaném
záchranném systému) ve svém územním obvodu;
Členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
za hašení požárů a záchranné práce při živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech
v mimopracovní době poskytuje odměnu,
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce,
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární
ochrany,
e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se
ve své pracovní době nebo v době, ze které mu
plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně
výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru
nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní
prohlídky,
h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární
ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
zejména pro potřeby svého územního obvodu.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je financována z rozpočtu obce.
Následně se ujal slova velitel JSDHO Kozlovice pan Tomáš Pavlát. Informoval zastupitele
o jednotce – počet členů, výstroj, výzbroj. Dále
informoval o nutnosti absolvovat různá periodická školení a týdenní kurzy, vysvětlil rozdíl
mezi strojníkem a řidičem. Seznámil zastupitele
s problémem shánění kvalifikovaných řidičů.
Momentálně by připadali v úvahu 4 členové.
Bohužel kurz pro jednoho stojí okolo 20 tis. Kč.
Dále sdělil, že naše jednotka je JPO III, a že výjezd
jednotky od nahlášení výjezdu je 10 minut. Zprávy
o výjezdu jim chodí SMS zprávou na mobil, hovorem z IBC Ostrava a zprávou na tablet v cisterně,
kde jsou už i bližší údaje. Hasiči musí absolvovat

5. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za
rok 2018
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce za
rok 2018 zveřejněn na úřední desce Obecního
úřadu Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi jej všichni členové
zastupitelstva. Při projednávání závěrečného účtu
je jeho součástí zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkum hospodaření provedl
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Nebyly vzneseny žádné dotazy.
30/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet obce Kozlovice a souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2018
a to bez výhrad.
Hlasování: 14 : 0 : 0
Na základě Vyhlášky MF ze dne 22. července
2013 o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek
přísluší zastupitelstvu obce schvalovat účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
(tj. 31. 12. předcházejícího roku).
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33/2019 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí
závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice za rok 2018.
Hlasování: 14 : 0 : 0
34/2019 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice za rok 2018.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Předložené povinné složky pro schvalování
účetní závěrky:
- Vlastní účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha.
- Zpráva o výsledku přezkoumání dle zákona
č. 420/2004 Sb. za rok 2018.
- Komentář k výsledku finančních kontrol dle
zákona č. 320/2001 Sb. za rok 2018.
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu
s vyhl. č. 270/2010 Sb. k 31. 12. 2018.
31/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku za rok 2018. Zastupitelstvo
obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souvislosti s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky
byly zpracovány v souladu s vyhláškou
a v souladu s požadavky schvalovacího
orgánu v úplnosti.
Hlasování: 14 : 0 : 0

8. Prominutí dluhu
Zastupitelstvu byl předložen e-mail právního
zástupce obce Mgr. Pavla Szkandery ohledně
obecních pohledávek za panem J. P., bytem
Kozlovice. Tyto byly dvakrát přihlášeny do
dražby nemovitostí, uspokojeny však byly pouze
pohledávky za místními poplatky. Dluh na nájmu
za sklárnu (12.918,30 Kč) a vodném za roky
2011-16 (10.101 Kč) nebyl uspokojen, jelikož
neexistuje exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek, …). Jelikož se jedná víceméně o muže bez
domova a příjmu (dům vlastní realitní kancelář)
a dluhy nejsou nijak vymahatelné, je potřeba
zvážit, jak dále. Právní zástupce obce by mohl
dluhy vymáhat, ale náklady na právní zastoupení by převýšily samotné dluhy (nejdříve by se
musely „prosoudit“) a výsledek by byl nejistý.
Tento postup se pro obec jeví jako nehospodárný.
Podle § 85 bod f) zákona o obcích může tento
dluh zastupitelstvo obce prominout. Proběhla
diskuze, jejímž výsledkem je následující usnesení.
35/2019 - Z důvodu nehospodárnosti vymáhání zastupitelstvo obce na základě § 85 bod f)
zákona o obcích promíjí J. P., bytem Kozlovice,
dluh vůči obci na nájemném za sklárnu ve výši
12.918,30 Kč a na vodném ve výši 10.101 Kč,
celkem tedy dluhy ve výši 23.019,30 Kč.
Hlasování: 14 : 0 : 0

6. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Zastupitelstvu byl předložen rozpočet obce
s plněním k 31. 5. 2019. Bylo konstatováno,
že plnění schváleného rozpočtu probíhá bez
problémů. V předloženém návrhu byly barevně
vyznačeny návrhy úprav vč. komentáře. Zastupitelům bylo vysvětleno potřebné rozpočtové
opatření č. 1. – především nové položky na
zajištění voleb do Evropského parlamentu, průtoková dotace pro ZŠ a Ostatní správa v ochraně
životního prostředí a další úpravy.
32/2019 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí
plnění rozpočtu k 31. 5. 2019 a schvaluje rozpočtové opatření RO č. 1/2019 v celkové výši
279.630 Kč.
Hlasování: 14 : 0 : 0

9. Schválení individuálních dotací na rok 2019
9.1 FC Kozlovice, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost FC Kozlovice o individuální dotaci z rozpočtu obce nad
50.000 Kč. Žádost viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na energie – plyn, elektro,
vodné, stočné, údržba hracích ploch - osivo,
hnojivo, substrát k obnově trávníku, vertikulace,

7. Závěrečný účet a zpráva kontrolního výboru
SMOPO za rok 2018
Zastupitelstvu byly předloženy podklady o závěrečném účtu SMOPO za rok 2018 a zpráva
kontrolního výboru. ZO bere tyto dokumenty
pouze na vědomí.
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Náklady spojené s účastí souboru na 10. ročníku
Mezinárodního folklorního festivalu Raíces
Costa Rica – náklady na letenky, přepravu
hudebních nástrojů, autobusovou dopravu na
letiště a zpět, pojištění, propagaci, dárkové a upomínkové předměty, údržbu, pořízení a obnovu
krojových součástí a hudebních nástrojů.
Výše schválené dotace: 70.000 Kč. Spoluúčast
min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
finanční dotace.
Hlasování: 14 : 0 : 0

sečení (náklady na benzín), lajnování-barva,
materiál na opravu a údržbu v budově čp. 521 vč.
materiálu na opravu a údržbu celého areálu, nové
sítě u náhradní hrací plochy za Kovářovým lesem.
36/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
FC Kozlovice, z. s.
739 47, Kozlovice 521
IČ: 43963391
Účel užití dotace:
Energie – plyn, elektro, vodné, stočné, údržba
hracích ploch - osivo, hnojivo, substrát k obnově
trávníku, vertikulace, sečení (náklady na benzín),
lajnování-barva, materiál na opravu a údržbu
v budově čp. 521 vč. materiálu na opravu
a údržbu celého areálu, nové sítě u náhradní hrací
plochy za Kovářovým lesem.
Výše schválené dotace: 185.000 Kč. Spoluúčast
min. 30 %.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální
finanční dotace.
Hlasování: 14 : 0 : 0
9.2 Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost SLPT
Valašský vojvoda – viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na náklady spojené s účastí
souboru na 10. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Raíces Costa Rica – náklady na
letenky, přepravu hudebních nástrojů, autobusovou dopravu na letiště a zpět, pojištění,
propagaci, dárkové a upomínkové předměty,
údržbu, pořízení a obnovu krojových součástí
a hudebních nástrojů. K tomuto bodu podala
podrobnější informace paní Petra Prašivková,
která zodpověděla dotazy zastupitelů, např.
ohledně převážení těžkých hudebních nástrojů
letadlem a další.
37/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda,
z. s. 73947, Kozlovice 343 IČ: 60781785
Účel užití dotace:

10. Ceny pozemků – metodický postup
Pro stanovení prodejní ceny obecního pozemku,
či jeho části používá zastupitelstvo „ceník“ nebo
lépe řečeno metodickou pomůcku, která zohledňuje ceny v místě a čase obvyklé. Toto tvrzení
vychází ze zkušenosti a znalosti místních poměrů.
Je tím také zohledněn rovný přístup k ev. kupujícím. I znalecké posudky se liší mnohdy v desítkách
procent. Jedná se především o dokoupení částí
pozemků. Obec momentálně nevlastní žádné
vhodné pozemky pro výstavbu rodinných domů.
Poslední debata o úpravě naší metodické
pomůcky proběhla vloni. Ceny pozemků se stále
navyšují, proto došlo k úpravě. Zastupitelstvu
byla předložena tabulka se stanovením cen,
kterou sestavilo minulé zastupitelstvo vloni.
Proběhla diskuze, kde došlo ke shodě s tím, že
kdykoliv bude při prodeji pochybnost, nechá si
obec znalecký posudek vypracovat.
38/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje metodickou pomůcku pro stanovování prodejní
ceny obecních pozemků (viz příloha zápisu),
která zohledňuje ceny v místě a čase obvyklé
s tím, že při pochybnostech bude vypracován
znalecký posudek.
Hlasování: 14 : 0 : 0
11. Pozemky
11.1 Směna části pozemků parc. č. 2918/1,
4050/24 za parc. č. 2918/2
Na minulém zasedání ZO byl schválen záměr
směny části obecních pozemků parc. č. 2918/1
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11.2 Záměr směny části pozemků parc. č. 1031
a 3960/1
Obec by měla přistoupit ke směně částí pozemků
v lokalitě Drážky, aby místní komunikace patřila
obci a přihrazené pozemky, aby vlastnili občané.
První směna se týká částí pozemků paní H. E.
parc. č. 1031, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 99 m2, výměnou za části obecního pozemka parc. č. 3960/1, ostatní plocha,
neplodná půda o výměře cca 99 m2 (77 + 22 m2),
vše k. ú. Kozlovice. O náklady na geometrický
plán a náklady na vklad do katastru nemovitostí
se obě strany podělí rovnoměrně.
40/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny pozemků. Předmětem směny ze strany
obce jsou dle situačního plánu části pozemku
parc. č. 3960/1, ostatní plocha, neplodná
půda o výměře cca 99 m2 (cca 77 + 22 m2)
a ze strany paní E., bytem Kozlovice č. p. xxx
pozemek parc. č. 1031, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 99 m2, vše k. ú.
a obec Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0
11.3 Záměr směny části pozemků parc. č. 3960/1,
4095/30, 1037 a st. 69
Další směna se týká částí pozemků pana L.
Č. parc. č. st. 69, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře cca 128 m2 a části pozemku parc.
č. 1037, zahrada o výměře cca 34 m2 (cca 18 + 3
+ 5 + 8 m2), výměnou za části obecních pozemků
parc. č. 3960/1, ostatní plocha, neplodná půda
o výměře cca 55 m2 (cca 54 + 1 m2) a části
pozemku parc. č. 4095/30, ostatní plocha
o výměře cca 31 m2. O náklady na geometrický
plán a náklady na vklad do katastru nemovitostí
se obě strany podělí rovnoměrně.
41/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
směny pozemků. Předmětem směny ze strany
obce jsou dle situačního plánu části pozemků
parc. č. 3960/1, ostatní plocha, neplodná půda
o výměře cca 55 m2 (cca 54 + 1 m2) a části
pozemku parc. č. 4095/30, ostatní plocha
o výměře cca 31 m2 a ze strany pana Č., bytem
Kozlovice č. p. xxx pozemky parc. č. st. 69,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 128
m2 a části pozemku parc. č. 1037, zahrada

(28 m2) a část pozemku parc. č. 4050/24 (72
m2), za část pozemku pana H. - parc. č. 2918/2
(78 m2). Záměr směny byl vyvěšen na úřední
desce. Geometrickým plánem pro dělení
č. 3164-10/2019 ze dne 12. 4. 2019 byl vyměřen díl b) parcely č. 2918/1, ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 29
m2, díl e) parcely č. 4050/24, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 72 m2 a díl c)
parcely č. 2918/2 zahrada o výměře 77 m2. Jak
již bylo řečeno při schvalování záměru, dojde
k majetkoprávnímu vypořádání a obec získá
část pozemku, který již nyní užívá a který potřebuje pro rozšíření školní zahrady. „Nerovnost“
směny je vyvážena tím, že pan H. na své náklady
odstraní svůj plot a postaví nový na hranici
směny. Jedná se o rámkový plot s kamennou
podezdívkou. Všechny tyto náklady přesáhnou
částku, kterou by obec získala prodejem části
pozemku.
O náklady na geometrický plán a náklady na
vklad do katastru nemovitostí se obě strany
podělí rovnoměrně.
39/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
směnu pozemků mezi obcí Kozlovice a panem
V. H., bytem Kozlovice č. p. xxx. Předmětem
směny ze strany obce je dle GP pro dělení
č. 3164-10/2019 ze dne 12. 4. 2019 díl b)
parc. č. 2918/1, ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře 29 m2 a díl e)
parc. č. 4050/24, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 72 m2 a ze strany pana
H. díl c) pozemku parc. č. 2918/2, zahrada
o výměře 77 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice.
O náklady na geometrický plán a náklady na
vklad do katastru nemovitostí se obě strany
podělí rovnoměrně. Hodnota pozemku parc.
č. 2918/1 je pro daňové účely stanovena na
200 Kč/m2, parc. č. 4050/24 je pro daňové
účely stanovena na 200 Kč/m2 a parc.
č. 2918/2 je pro daňové účely stanovena na
200 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
směnnou smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0
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mylně domnívají. Vodojem je uzamčený a oplocený. Hranice předpokládané odkupované části
pozemku je vzdálena ještě cca 10 m od tohoto
oplocení. Vodojem nemá nic společného s nedostatkem vody v krajině a obecním vodovodu.
Jedná se o „zařízení“, které odděluje dvě tlaková
pásma a tvoří jakýsi akumulátor pro rovnoměrnější dodávku. Do vodojemu je voda napouštěna
ze dvou směrů systému obecního vodovodu. Voda
ve vodojemu nestojí, ale většinu času protéká.
Nejedná se o zásobu „na horší časy“.
Zdrojem vody pro obecní vodovod jsou prameny v Ondřejníku, v Kazničově a přivaděč ze
Šance – nikoliv vodojemy. Vodojem není potřeba
rozšiřovat, protože, jak již bylo řečeno, plní
především funkci oddělení tlakového pásma a je
přes něho zásobováno definované území, které
je konečné. Pokud by v budoucnosti k rozšíření
mělo dojít, jistě by se nedělo směrem k zástavbě,
ale opačně, kde obec vlastní pozemky dostatečné
výměry. Pokud nebude voda v systému, nebude
ani ve vodojemu. Předpokládaným prodejem
částí pozemků nedojde k žádnému omezení ani
omezení funkce zařízení. Záměr žádosti prodeje
byl řádně uvedený v programu minulého ZO vč.
parcel - stejně, jako všechny ostatní záměry.
Zastupitelstvu byl předložen vypracovaný GP.
Pozemky jsou rozděleny dle GP pro dělení
č. 3183-44/2019 ze dne 6. 6. 2019 na díl c) parc.
č. 3956/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 16 m2, díl a) parc. č. 1039/9, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 209 m2 a díl b) parc.
č. 1039/69 orná půda o výměře 20 m2. Tímto
vznikl nový pozemek parc. č. 1039/89, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 245 m2. Nejedná
se o pozemky stavební.
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Náklady na geometrický plán a náklady na vklad
do katastru nemovitostí hradí kupující. Cena je
stanovena dle metodické pomůcky zastupitelstva
(viz bod 10 tohoto zápisu) a činí 300 Kč/m2.
42/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej části obecních pozemků manželům T.,
bytem Kozlovice č. p. xxx dle přiloženého GP.
Předmětem prodeje jsou pozemky, které jsou
rozděleny GP pro dělení č. 3183-44/2019 ze

o výměře cca 34 m2 (cca 18 + 3 + 5 + 8 m2),
vše k. ú. a obec Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0
11.4 Prodej části pozemků parc. č. 3956/1,
1039/9, 1039/69
Na minulém jednání ZO byl schválen záměr prodeje části obecních pozemků a to parc. č. 3956/1
o výměře cca 17 m2, parc. č. 1039/9 o výměře
cca 231 m2 a parc. č. 1039/69 o výměře cca
22 m2. Tuto žádost podali manželé T. Starosta
informoval zastupitelstvo, že je v tomto bodě
jednání ve střetu zájmů, jelikož je jedním ze
žadatelů. Informaci o střetu zájmů deklaroval
i při minulém zasedání, nicméně toto konstatování se neobjevilo v zápise. O tomto bodu jednání
nebude hlasovat.
Jedná se o části pozemků, které obec nijak neužívá ani užívat neplánuje. Pozemky mají žadatelé
dlouhodobě v pronájmu a starají se o ně. Jedná
se o pozemky nestavební!
Zastupitelé konstatovali, že se individuálně
s místem seznámili a obdrželi fotodokumentaci.
K záměru prodeje jsme obdrželi dvě připomínky –
od pana T. J. a rodiny N., které dostali zastupitelé
v podkladech.
K připomínce pana J.: Je pravda, že MK v tomto
úseku vede částečně po cizí parcele. Z důvodu
terénu, umístění betonových sloupů el. napájení
se změna trasy MK v tomto úseku nepředpokládá
– byla by technicky velice náročná a finančně
nepřiměřená, tím pádem nedochází k žádnému
zúžení. Rovněž je ale pravda, že bylo slíbeno
majetkoprávní narovnání např. formou směny
pozemků. Předpokládalo se, že to proběhne
v rámci pozemkových úprav. Bohužel tyto stále
nebyly v obci zahájeny. Tento problém je na
mnoha místech v obci. Je provedeno zaměření
a návrh směny pozemků, který byl projednán.
Bude vyvěšen záměr směny. Cena ev. prodeje, je
stejně jako u všech předchozích prodejů stanovena na základě ceníku – metodické pomůcky,
kterou si zastupitelé schválili mj. pro rovný
přístup ke všem.
K připomínce N.: Jimi zmiňovaný vodojem je
betonový korpus umístěný v zemi o objemu 100
m3. Není to „zdroj“ vody, jak se možná pisatelé
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Komunikace je zpevněna a udržována. Pan B.
nemá zřízeno věcné břemeno, a proto banka
nechce financovat rekonstrukci domu. Prodejem
žádané části pozemku by sice došlo k propojení
s obecním pozemkem, který je v katastru veden
jako ostatní plocha, ostatní komunikace, ale
ve skutečnosti se jedná o pole (louku) nikoliv
skutečnou cestu. V budoucnu by se obec mohla
dostat do problémů.
44/2019 – Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 650/4, trvalý
travní porost o výměře cca 50 m2, k. ú. a obec
Kozlovice.
Hlasování: 14 : 0 : 0
11.7 Nákup podílů pozemku parc. č. 771/4
V minulosti jsme koupili pozemky bývalého
zahradnictví. Na pozemku parc. č. 771/4, ostatní
plocha o výměře 130 m2 váznou podíly o velikosti
ideálních 5/12 zapsaných na pana J. V. a paní
M. T. Již při koupi pozemků zahradnictví bylo
konstatováno, že by se měly i tyto podíly vykoupit. Proběhlo jednání s podílníky a ti s výkupem
souhlasí za cenu m2, za kterou byly vykoupeny
pozemky zahradnictví. Ta činila cca 430 Kč/m2.
Jedná se o pozemek stavební.
45/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje odkup
podílu o velikosti ideálních 5/12 na pozemku
parc. č. 771/4, ostatní plocha o celkové výměře
130 m2 od pana J. V., bytem Kozlovice č. p. xxx.
Cena 430 Kč/m2. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kupní smlouvu a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0
46/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
odkup podílu o velikosti ideálních 5/12 na
pozemku parc. č. 771/4, ostatní plocha o celkové výměře 130 m2 od paní M. T., bytem
Kozlovice č. p. xxx. Cena 430 Kč/m2. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kupní
smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0

dne 6. 6. 2019 na díl c) parc. č. 3956/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2,
díl a) parc. č. 1039/9, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 209 m2 a díl b) parc. č. 1039/69
orná půda o výměře 20 m2, tedy nově vzniklý
pozemek parc. č. 1039/89, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 245 m2, k. ú. a obec Kozlovice.
Cena je stanovena na 300 Kč/m2. Náklady
na geometrický plán a náklady na vklad do
katastru nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou kupní
smlouvu.
Hlasování: 13 : 0 : 0 nehlasoval: Tofel
11.5 Žádost o koupi pozemků parc. č. 1858/8
a 1856/8
Zastupitelstvu byla předložena žádost N. T. a P.
T. o koupi popř. směnu obecních pozemků parc.
č. 1858/8, zahrada o výměře 543 m2 a parc.
č. 1856/8 zahrada o výměře 62 m2. Pozemky
by popř. směnili za pozemek parc. č. 77, ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 1163 m2
(nestavební pozemek v Rybí). Obecní pozemky
sousedí s pozemky N. T. a tento by je chtěl užívat
za účelem zahrádky. Vlastníkem odkoupených
nebo směněných pozemků by se stal P. T.
43/2019 – Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1858/8,
zahrada o výměře 543 m2 a pozemku parc.
č. 1856/8, zahrada o výměře 62 m2, k. ú.
Kozlovice z důvodu plánovaného provedení
zaměření dešťové kanalizace a plánovaného
odprodeje splaškové kanalizace, které proběhne nejdříve v roce 2021.
Hlasování: 14 : 0 : 0
11.6 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 682/7
Zastupitelstvu byla předložena žádost V. B.
o koupi části obecního pozemku parc. č. 682/7,
vodní plocha, zamokřená plocha o výměře cca
50 m2, k. ú. Kozlovice z důvodu přístupu ke své
nemovitosti č. p. 425.
Dne 12. 6. 2019 doručil pan B. zpětvzetí původní
žádosti a podal novou žádost na koupi části
pozemku parc. č. 650/4 trvalý travní porost
o výměře cca 50 m2, k. ú. Kozlovice.
Důvod: Stávající přístup k č. p. xxx je dlouhodobě
po komunikaci vedoucí po soukromém pozemku.

12. Smlouva o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti
Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti. Jedná
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komunikaci. Jedná se o opakovanou stížnost, na
kterou již obecní úřad i zastupitelstvo reagovalo.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s odpovědí, kterou manželům N. zaslal Obecní úřad. Odpověď
Obecního úřadu považuje zastupitelstvo za
vyčerpávající, ke které nemá co dodat.
49/2019 – Zastupitelstvo obce se seznámilo se
situací a s odpovědí Obecního úřadu Kozlovice
č. j. OÚ-137/2019, která byla dne 17. 4. 2019
zaslána panu N. a souhlasí s ní. K problému se
dále nebude a nemůže vyjadřovat.
Hlasování: 14 : 0 : 0
O slovo požádal Štěpán Pustka s tím, že nebyl
přítomen projednávání bodu 2.1. Sdělil, že kontrolní výbor se nesešel a že se chce vrátit k minulému zápisu z prvního zastupitelstva, kde také
nebyl přítomen. Stále navrhuje, aby se bezpečně
investovaly peníze obce, které jsou uloženy na
účtech. Proběhla diskuze, jejímž závěrem bylo, že
bude přizvána finanční poradkyně, kterou zajistí
pan Pustka, která možnosti zhodnocení financí
objasní. Termín bude dohodnut – předpoklad
jednání zastupitelstva v září.
Dále předseda KV požádal o připojování příloh
ze schůzí rady na vědomí KV. K tomu se starosta
vyjádřil, že by to bylo další administrativní zatížení zaměstnanců obce a že je jednodušší, když
se KV přijde podívat do zápisů ze schůzí osobně,
vše jim bude předloženo k seznámení. Nicméně
budeme hledat i další vhodné řešení.
Pan Eliáš informoval zastupitele, že symbol obce
„dub na Strážnici“ podle dendrologa „dožívá“
– praskl šroub na obruči, která stahuje kmen.
Pokud chceme prodloužit jeho život, musí se
vyrobit nová, silnější obruč. A dále by bylo dobré
nad ním už zasadit nový dub. Starosta a zastupitelé souhlasili, ale až po zajištění souhlasů majitelů pozemků, které slíbil zajistit Václav Holub.
Zajištění dubu by proběhlo odbornou firmou.
Pan Tkáč informoval zastupitele, že v obci budou
probíhat 2 turnusy skautského tábora a to od 29.
6. do 20. 7 2019.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve
20:15 hodin, poděkoval všem za účast a předběžně stanovil datum příštího ZO na 19. září
2019.

se o linku městské hromadné dopravy č. 865004,
díky které mohou naši občané bezplatně dojíždět
do F-M. Roční příspěvek obce na provoz linky
je 506.000 Kč a smlouva je schválena na dobu
určitou do 31. 12. 2028. Smlouvu schválila Rada
města Frýdek-Místek dne 30. 4. 2019 usnesením
č. 22/15/2019, viz podklady.
47/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený návrh smlouvy o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti linkami městské hromadné dopravy (linka č. 865004) mezi
Obcí Kozlovice a Statutárním městem Frýdek-Místek a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 14 : 0 : 0
13. Program rozvoje obce
Základním plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,
je „Program rozvoje obce“.
Smyslem tvorby tohoto dokumentu je na základě
znalosti poměrů v obci formulovat představy o její
budoucnosti. Vzhledem k tomu, že stávající Program rozvoje z roku 2004 je již z převážné části
splněn nebo je neaktuální, rozhodlo se zastupitelstvo na vypracování programu nového. Všichni
zastupitelé zaslali své náměty, které předem
konzultovali se svým okolím. Dalším podkladem
byly náměty spolků i individuální, které vyplynuly
z různých debat a diskuzí. Podkladem je hlavně
dobrá znalost poměrů a potřeb obce. Návrh
programu rozvoje byl konzultován na pracovních
schůzkách zastupitelstva a postupně dopracován
do finální verze, která je dnes předložena zastupitelstvu ke schválení.
48/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložený Program rozvoje Obce Kozlovice
– viz příloha zápisu. Program rozvoje obce
bude zveřejněn na webu obce a v dalším čísle
Zpravodaje.
Hlasování: 14 : 0 : 0
14. Různé – diskuze
Do podkladů zastupitelstva byl zařazen dopis
manželů N., týkající se odstranění černé stavby
– plotu na místní komunikaci a odstranění
hlíny z vozovky před tímto plotem na místní
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Rada obce – programy jednání
Zápis č. 9-2019 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 24. 6. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

4. Odstavná plocha horní konec pod
Ondřejníkem (u vodojemu)
5. Zvýrazněné dopravní značky začátek obce
– vyjádření MMFM odbor dopravy
6. Urbanistická studie středu obce – schválení
zadání
7. Příkazní smlouva na TDS a AD na stavbu
Sběrný dvůr Kozlovice
8. Žádost občanů lokality Rybí o napojení na
obecní vodovod
9. Řidičské průkazy sk. „C“ pro strojníky
JSDHO III
10. Digitalizace územního plánu Kozlovice
11. Prodej stávající autodílny Avie Furgon

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Kozlovice,
p. o.
3. Schválení rozdělení výsledku hospodaření
do fondů - ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
4. Žádost o čerpání investičního fondu - ZŠ
a MŠ Kozlovice, p. o.
5. Žádost o odložení realizace projektů – ZŠ
a MŠ Kozlovice p. o.
6. Dodatečné schválení darů (darovacích
smluv) - ZŠ a MŠ Kozlovice p. o.
7. Návrh zadání urbanistické studie středu
obce
8. ČEZ – smlouva o budoucí smlouvě (přípojka
NN)
9. Výběrové řízení na nákup jurty
10. Výběrové řízení na zhotovitele - Klimatizace
kanceláří OÚ Kozlovice
11. Opravy místních komunikací – technologie Jet
12. Prodejní cena reklamních tašek
13. Smlouva o nájmu pozemků – část pozemku
parc. č. 1849
14. Záměr směny pozemků – Jan Juřica
15. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
16. Výtah OÚ

Zápis č. 11-2019 ze schůze Rady Obce
Kozlovice ze dne 19. 7. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Výběrové řízení - Výtah OÚ Ko

Zápis č. 12-2019 ze schůze Rady Obce
Kozlovice ze dne 21. 8. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili 4 členové rady
Omluven: Ing. Jiří Tkáč
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Plán rozvoje sportu
3. Prodloužení vodovodu Kozlovice lokalita
Rybí – II. etapa (SoD)
4. Výběrové řízení – Zpracování urbanistické
studie Kozlovice střed
5. Žádost ZŠ – změna ceny ubytování
6. Žádost o pronájem pozemku v „obecním
sadu“
7. Dodatek ke smlouvě o nájmu obecního bytu
– Zdeněk Pavlát
8. Plnění rozpočtu k 31. 7. 2019

Zápis č. 10-2019 ze schůze Rady Obce
Kozlovice ze dne 17. 7. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku –
Charita Frenštát
3. Přijetí finančního daru od MSK – Keramická
popelnice
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Ze života školy
Základní škola
Co se děje ve škole
V pondělí 2. 9. 2019 zahájilo v naší základní škole nový školní rok 382 žáků, kteří
navštěvují 18 tříd. Ve dvou prvních třídách jsme uvítali 44 nových žáků, pro které jejich
třídní učitelky připravily hezké uvítání. Pozdravit je přišli i nejstarší školní kamarádi
– žáci 9. tříd, kteří jim předali malé dárky.
Ve školním roce 2019/2020:
• všechny ročníky se učí podle nově upraveného
ŠVP ZV Rosnatka;
• žákům 7. – 9. ročníku nabízíme tyto volitelné
předměty: Etická výchova - sedmý ročník,
Sportovní hry, Cvičení z matematiky, Ekologický seminář, Cvičení z českého jazyka,
Anglická konverzace, Seminář ze zeměpisu,
Praktická matematika, Můj region, Seminář
z biologie, Anglická konverzace, Čtenářská
gramotnost, dále také vyučujeme dva nepovinné předměty- Náboženství a Sborový zpěv;
• už od druhé třídy vyučujeme anglický jazyk v tomto ročníku jsou výuce angličtiny věnovány
2 vyučovací hodiny, ve kterých se žáci hravou
formou seznamují s cizím jazykem, od 3. ročníku se žáci učí anglický jazyk 3 hodiny týdně
a od 7. ročníku je výuka doplněna o 2 vyučovací
hodiny týdně druhým cizím jazykem;
• v 7. třídě to je ruský, německý a francouzský jazyk, v 8. a 9. třídě vyučujeme ruský
a německý jazyk;

• máme opět širokou nabídku volnočasových
aktivit - zájmové kroužky - sportovní, keramické, výtvarné, sboreček, angličtina hrou,
společenské hry, aj. – naši aktuální nabídku
kroužků najdete na webových stránkách školy;
• pro žáky prvního stupně nabízíme sportovní
aktivitu „Beskyďáček“ - zaměřenou na volejbal, dále také Korfbalový kroužek;
• žáci 4. a 5. tříd absolvují 2 lekce dopravní
výchovy (podzim a jaro) na dopravním hřišti
v Příboře;
• pro žáky jsou ve školním roce naplánované
kulturně výchovné a vzdělávací akce: v září
vystoupení taneční skupiny Afrika Emongo,
v říjnu děti z MŠ a žáci 1. – 3. třídy shlédnou
představení „Křoupat zdravě“ a mnohé jiné
naplánované akce… Během školního roku
žáci navštíví vybrané divadelní představení
v Ostravě a na Den dětí shlédnou filmové
představení;
• školní družina má 5 oddělení a má zapsáno
120 žáků.

První den ve škole, archiv škola
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Dlouhodobým
cílem projektu je
vytvořit ve třídě
a tím i ve škole
přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi
dětmi a učiteli - chceme mít i na druhém stupni
žáky, kteří „rádi chodí do školy“.
Letošní ročník proběhne ve dnech 16. - 18. 9.
2019 opět v Rekreačním středisku Palkovické
Hůrky a z velké části je hrazen z dotace Moravskoslezského kraje - v rámci podpory aktivit
v oblasti prevence rizikových projevů chování
u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 a také
z příspěvku „Rady rodičů“ při naší základní škole.
Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz .

A co se dělo v prvních dnech
školního roku?
První dva dny se ve třídách uskutečnily
projekty „Škola? V pohodě!“ a „Hravě spolu
zvládnem školu“, které byly zaměřeny na aklimatizaci žáků po prázdninách na školní prostředí,
vytvoření pravidel práce ve třídě a bezpečnost
pohybu žáků ve škole.
Součástí prvních školních dnů je pravidelná
realizace projektu ke zlepšení kvality výuky
a celkové atmosféry školního prostředí na 2.
stupni - jeho nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ
POBYT určený pro žáky 6. tříd.
Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je
realizován jako třídenní akce, na které jsou děti
v uzavřeném kolektivu, který není rušen okolními vlivy prostředí.

Mgr. Jiří Brus, zástupce ředitelky školy

Mateřská škola
V tomto školním roce navštěvuje naši
mateřskou školu celkem 101 dětí. Do1.třídy
základní školy odešlo 36 dětí a v září do MŠ
nastoupilo 35 dětí nových. Děti jsou rozděleny
celkem do pěti tříd podle věku, ty mladší docházejí do budovy č. p. 666, ti starší pak do tříd
v budově školy č.p.186. Ve všech odděleních
probíhá vzdělávání a výchova podle školního
vzdělávacího programu „ S kamarádem kozlíkem, hrajeme si celý den “. Cílem našeho
vzdělávacího programu je všestranný rozvoj
osobnosti dítěte s kladným vztahem k sobě
samému, k rodině, ostatním lidem, přírodě,
světu kolem nás, k historii a lidovým tradicím

i zvykům. Vzdělávání dětí probíhá v průběhu
celého dne formou nejrůznějších činností.
Tyto činnosti jsou směřovány k tomu, aby čas
prožitý v mateřské škole byl pro dítě příjemnou
zkušeností a zdrojem dobrých základů do života
i vzdělávání. Nejde o množství informací, ale
o chuť a aktivní zájem dívat se kolem sebe,
naslouchat a objevovat, ale i o odvahu ukázat,
co všechno už umím, zvládnu a dokážu. Program upřednostňuje atmosféru klidu, radosti,
porozumění, zdraví a pohody v sounáležitosti
s rodinnou výchovou, umožňuje prožít aktivní
a šťastné dětství bohaté především na kladné
citové zážitky.

Poprvé ve školce

Hrajeme si...
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Mateřská škola je otevřena od 6:00
do 16:00 hod. a o děti pečují tito
zaměstnanci:
•
•
•
•
•
•

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Jaroslava Minksová
Zástupkyně ředitelky: Bc. Lenka Eliášová
Vedoucí kuchyně: Bc. Monika Klegová
Kuchařky: Hana Lassáková, Marie Cvičková
Školník: Václav Holub, Martin Kahánek
Domovnice: Věra Juřicová, Lenka Žáková

Učitelky v budově MŠ č. 666
• Motýlci: Ivana Bražinová, Hana Kusinová
• Sluníčka: Bc. Hana Juchelková, Kateřina
Eleková
• Berušky: Bc. Lenka Eliášová, Miroslava
Jedličková
Učitelky v budově č. 186
• Hříbci: Zuzana Sucháncová, Eliška Opělová
• Skřítci: Lucie Halamíčková, Pavla Košťálová
Hana Kusinová

Kolo, kolo mlýnský..., autor Hana Kusinová

Farnost
Největší akcí letošních prázdnin byl náš Farní tábor
Tábor se konal ve Frýdlantě nad Ostravicí od
30. 7. do 3. 8. Letošním tématem táboru byly
misijní cesty. Každý den jsme se vydali do jiné
země. První den v Mexiku jsme např. sbírali
fazole a vyráběli z přírodních věcí sombrero.
Druhý den jsme se přesunuli do Indie, kde jsme
třeba dělali mast a vodili slepého, na oběd jsme
měli kuře s rýží a jedli jsme rukama. Třetí den
jsme se ocitli na Filipínách, tam jsme např.
měli za úkol hledat v blátě klíč. Když jsme ho
našli, vrátili jsme se s ním do tábora, kde jsme
si museli odemknout kameny (kartony). S těmi
jsme potom běželi k vybuchlé sopce, abychom
vysvobodili domorodce. Čtvrtý den jsme se
podívali do Ugandy, tam bylo jedním z úkolů
vykopat díru (studnu) pomocí nářadí. Nářadí
jsme si museli koupit za body, které jsme si mohli
třeba vypočítat, vyhrát v Dobblu nad vedoucími,
nebo vystřílet vzduchovkou. Za získané body

Modlící

jsme si koupili rýč, lopatu, motyku, lžičku atd.
Když jsme vykopali dostatečně velkou díru, do
které se vešel velký kbelík, tak jsme do něj začali
nosit vodu v misce, kterou jsme museli přidržovat jenom jednou rukou na hlavě. Kdo naplnil
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jako první kbelík do tří čtvrtin, tak vyhrál. Večer
jsme si opekli párky. Když jsme je snědli, tak
bylo vyhlášení nejlepšího týmu celého tábora. Na
čtvrtém místě neskončil nikdo, na třetím místě
byl tým červených Biblíci, na druhém zelený
tým Objevitelé a žlutí Záchranáři a zvítězil tým
modrých Šmoulonářů.
Jako každý rok se psaly během tábora dopisy,
ale tentokrát do Misionářků, do kterých jsme
si každý den také lepili modlidbu Otče náš
vždy v jazyku té země, ve které jsme se zrovna
nacházeli. Každý den jsme taky hráli hru jménem Andělové, kdy si každý vylosoval někoho,
o kterého se musel celý den nějak nenápadně

starat. Večer byl vždy vyhlášen tým, který byl ten
den nejlepší. Dostal za odměnu malou lahvičku
s hlavním symbolem dané země, např. v Ugandě
to byla káva. Po vyhlášení jsme si zazpívali táborovou hymnu. Každý dne jsme slavili mši svatou
s otcem Kazimírem. Tábor jsme zakončili misijní
cestou přes Ondřejník do Kozlovic.
Farní tábor byl super. Vedoucí na nás byli
hodní a připravili skvělý a zábavný program
(nejen soutěže, ale i odpolední sportovní
a výtvarné workshopy), také paní kuchařky
výborně vařily. Už se těším na další tábor.

Obědová

Zpívající, autor Markéta Bužková

Amálie Velká, žákyně naší školy

Společná
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Kulturní a sportovní život obce
Klub seniorů
připojena většina ze 160 členů klubu. Věříme,
že InfoKanál přispěje k větší informovanosti
senioru o dění v obci. Patří za to poděkovaní
našemu obecnímu úřadu.

Pro členy klubu byl zřízen InfoKanál, na
kterém se senioři dovědí o všech akcích pořádaných pro seniory prostřednictvím SMS zpráv
zaslaných do mobilních telefonů. Na InfoKanálu
se také dovědí aktuální informace vydané obecním úřadem. O InfoKanál byl veliký zájem a je

Jaroslav Ulčák, Klub seniorů

Dny medové i nemedové
Mezi nezapomenutelné a výjimečné dny
letošního léta určitě patřil medový den pořádaný
27. července v našem areálu za pivovarem. Pro
organizátory to znamenalo hektické přípravy,
uklízení a dokončování dalších drobností, které
posouvají zázemí areálu k běžnému venkovnímu
standardu, a pak i překvapení ze samotného
průběhu akce, který řádově předčil loňské zkušenosti. Soudky piva nakonec byly 3 a i v kotlíku
mohlo být guláše o 1/3 více. Ke slovu se dostala
i zábava z doby našich prarodičů – kolo štěstí,
které si svým cvrkotem podmanilo děti i dospělé.
Kam se hrabou blikající automaty! Ze stejné
doby se na pultě objevil i likér Kmínka, podporující dobré zažívání. V našem případě pomohl
podpořit dobrý zážitek návštěvníků medového
dne. Těch se v areálu vystřídalo zhruba 150 a k
dispozici jim byl historický stánek se známým
medovým sortimentem a vlídnou obsluhou. Dále
byl v prostoru u živých včel i naučný úl s papírovými plásty a velké roletové plakáty popisující

vše podstatné ze života
včel, a také tu byla postava
učitele včelařství p. Bartáka ochotná odpovídat
veškeré dotazy.
Mezi návštěvníky pak
zavítal i malý medvídek,
který by se mohl stát
naším maskotem i do dalších let. Komické spojení: Medvídek
„Kozel zahradníkem!“ by
se mohlo doplnit o neméně vtipné: „Medvěd
včelařem!“
Letošní akce nám přinesla radost z toho, že
areál žije a slouží, a také mnoho námětů pro příště
a je to i závazek do dalších let, aby značka MDK
získala dobré jméno. Bude ale nezbytné větší zapojení včelařů i dětí z kroužku i případných příznivců,
kteří nám už nyní opakovaně pomáhají. Díky všem
a těšíme se na další akce.

Kolo štěstí

Posezení, autor Stanislav Ulčák

Stanislav Ulčák
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Valášek informuje
připravovat na Inspirativní přehlídku pořádanou regionálním
Folklorním sdružením
Ostrava a plynule přejdeme k nácvikům vánočního programu,
který letos budeme
prezentovat na Vánočních trzích v Ostravě
na Masarykově náměstí dne 3. 12. 2019,
a samozřejmě máme
v diářích i vystoupení na domácí půdě v Kozlovicích v rámci festivalu Souznění 2019.
Do Vánoc je ale ještě trochu času, proto Vás
tímto srdečně zvu na akci „Koncert 5 cimbálových muzik z Kozlovic“ aneb „Aby zmy se dobře
měli a písničky sobě pěli“, který po dvouleté pauze opět proběhne. V sále OÚ Kozlovice dne 26.
10. 2019 od 18:00hod se na všechny příznivce
těšíme. Během koncertu bude stolová úprava
s drobným občerstvením, proto doporučujeme
předem rezervaci stolu telefonicky či mailem
(valasek-kozlovice@seznam.cz, 732 568 920).
Lákadlem na připravovaný koncert je jistě
dramaturgická myšlenka organizátorů, která
je doslova "přesahující hranice cimbálovky".
V říjnu se na Vás s novými hudebními programy
těší nejen dětská cimbálová muzička Valášek.

Se začátkem školního roku se i ve Valášku
opět naplno rozjely
pravidelné zkoušky.
Nutno připomenout
velmi úspěšný ročník,
letos již 25. Sochových
národopisných slavností ve Lhotce, kde
velký soubor vystoupil s pásmem Čertíci
a naši nejmenší z Přípravky zase zatancovali pásmo Svatba.
Jsme velmi rádi, že se osazenstvo dětské
muzičky rozšířilo o nového klarinetistu Marka
a cimbálistku Aničku. První zářijové zkoušky
nám pěkně ladily a nic tedy nebrání tomu vrhnout se naplno do nácviku nově připravovaných
muzikantských čísel a programů.
Taneční zkoušky v září byly také zpestřeny
o letošní nováčky, kteří do velkého souboru přišli
z Přípravky. Tu jako každý rok v září doplnili
nejmenší talenti ve věku 2,5-5 let. Přejme jim
mnoho radosti ze společného zpívání a tancování a nejedny dojaté oči nadšených rodičů
a prarodičů.
A co nás ve Valášku čeká dále?
Druhý říjnový víkend pojedeme společně na
celosouborové soustředění, na kterém mimo
jiné stmelíme kolektiv a užijeme si dva dny
her, úkolů, soutěží a hlavně zábavy. Budeme se

Petra Prašivková

Sochovky 2019, autor Pája Prašivková
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Valašský vojvoda
Letní sezónu jsme zahájili 15. června na
Mezinárodním folklórním festivalu ve Frýdku-Místku. Vystoupili jsme zde spolu se SLPT
Ostravica v pořadu „Posluchajtě lude malo,
co sa včilek u nas stalo“. O týden později jsme
vystupovali na Dni obce ve Staříči. Náš hodinový
medailon musel být kvůli deště zkrácen téměř na
polovinu. Navzdory teplotně nadprůměrnému
létu jsme letos na slunečné počasí měli smůlu.
Téměř na všech letních vystoupení nám pršelo.
Jinak tomu nebylo ani 21. července na Gorolských slavnostech pod Pilskem a Babí horou na
Slovensku. Také zde jsme nepředvedli vše, co
jsme měli nacvičeno.
Druhý srpnový víkend jsme vycestovali
napříč celou Českou republikou až do 500 km
vzdálených Domažlic, kde jsme se zúčastnili 65.
ročníku Chodských slavností. V rámci bohatého
programu, kterého se zúčastnilo více než třicet
českých i zahraničích souborů, jsme absolvovali tři vystoupení, z nichž pršelo pouze na
jednom, takže úspěch. Domažlice jsou centrem
národopisné oblasti Chodsko, v níž je doposud
živě udržována tradice lidové dudácké hudby,
tanců, zvyků a obyčejů. Chodské slavnosti jsou
jedním z nejstarších folklórních festivalů v České
republice, pořádaný již od roku 1955. Stěžejní
část programu je věnována zejména místním
národopisným hudebním a tanečním souborům. Svůj prostor zde
každoročně dostanou
i soubory z jiných částí
republiky a ze zahraničí. Zajímavým zpestřením je velký staročeský
jarmark v historickém
centru města.
Následujících čtrnáct dní jsme věnovali
nácviku nového pásma „Boty ni enem do
roboty“ na Sochovy

národopisné slavnosti. Také zde nás zastihl déšť,
ale na to jsme už v tu dobu byli zvyklí, takže nás
to v žádném případě nevyvedlo z míry. Ve Lhotce
jsme vystoupili spolu se soubory Pilky, Ostravica, Ondřejnica, Opavica a Furiant v pořadu
Lhotecké noviny, režisérky Kristýny Pavlíkové
Mílkové. Diváci se dozvěděli samé zaručené
zprávy z nejrůznějších rubrik - sportovní, politické, seznamky, inzerce, nechyběla ani černá
kronika. Kdo neviděl, tak může mrknout na
záznam na youtube.
Prázdniny jsme zakončili 31. srpna na Dožínkách v obci Oldřichovice. Vystoupení probíhalo
v nedávno zrekonstruovaném areálu Na Fojství.
Tomáš Kalus

Sochovky, autor Vlastimil Bjaček
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Požární sport - hasiči z Kozlovic na Mistrovství ČR
Mistrovství České republiky profesionálních
a dobrovolných hasičů v požárním sportu se
letos uskutečnilo od 30. 8. do 1. 9. 2019 v Ústí
nad Labem.
Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice zde měl
také své zastoupení, a to v barvách profesionálních
hasičů, reprezentujících Moravskoslezský kraj.
Jednalo se o Jana Vyviala a Pavla Krpce.
První den je vždy na programu výstup do
4. podlaží cvičné věže. Tady se v kategorii profesionálních hasičů blýsknul skvělým výkonem
Honza a skončil v novém osobním rekordu 13,92s
na třetím místě. Z následného semifinále o titul
absolutního mistra ČR postoupil z prvního místa
do finále, kde obsadil výborné druhé místo a stal
se vícemistrem ČR ve výstupu na věž.
Druhý den byly na řadě dvě disciplíny - 100
m s překážkami a štafeta 4 x 100 s překážkami.
V běhu na 100 m byl úspěšnější Pavel, který si
doběhl pro čtvrté místo v čase 16,16s, a to mu
v disciplíně dvojboj (součet věž + 100 m) vyneslo

o pouhou setinu třetí místo. Pavel byl také členem
vítězné štafety, která překonala čtyři roky starý
národní rekord časem 52,84s. Jen pro zajímavost, je to i nejrychleji zaběhnutá štafeta na světě
(nejedná se však v tomto případě o světový rekord,
jelikož ty se v požárním sportu uznávají pouze na
mistrovství světa).
Poslední den byla na pořadu dne královská
disciplína požární útok. Tato disciplína při
rovnosti součtu bodů za umístění rozhoduje
o konečném vítězi, a to se stalo osudným hasičům
z Moravskoslezského kraje. Skvělým výkonem
a novým národním rekordem je porazili hasiči
HZS Královéhradeckého kraje, kteří při stejném
součtu bodů 6 vítězí.
Oba naši hasiči byli nominování na Mistrovství
světa do ruského města Saratov, které proběhne
ve dnech 8. - 16. září 2019. Zde budou společně
s českou reprezentací obhajovat zlaté medaile
z loňského roku. Hodně sportovních úspěchů.
Božena Krpcová

MČR 2019 Krpec dvojboj 3. místo, archiv spolku

MČR 2019 Krpec národní rekord štafeta

MČR 2019 věž Vyvial HZS

MČR 2019 Vyvial věž celkové 2. místo
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Hasiči Kozlovice
Moravskoslezský kraj vypsal v únoru dotační
program na podporu sborů dobrovolných hasičů
v roce 2019. Náš sbor požádal o tři dotace – na
oslavy 110 let od založení, na mládež a na pohárovou soutěž. Ve všech třech žádostech jsme
uspěli. Tímto bychom chtěli Moravskoslezskému
kraji poděkovat za finanční podporu.
V měsíci srpnu jsme uspořádali, ve spolupráci
s Divadelní společností Kozlovice, divadlo pro
děti pod širým nebem. Představení navštívilo
přes 100 diváků a věříme, že se nám podobnou
akci podaří zorganizovat i v příštím roce, třeba
s nějakou hrou pro dospělé.
V sobotu 7. 9. 2019 se v areálu u hasičské
zbrojnice konal 46. ročník Pohárové soutěže
v požárním útoku. Akce byla zahájena nástupem a úvodní řečí pana starosty SDH Kozlovice

Libora Krále ve 14 hodin. Do soutěže bylo
přihlášeno 17 týmů, z toho 5 družstev žen. Kozlovští muži dali dohromady hned 3 týmy, avšak
zapracovala nervozita před domácím publikem
a nejlepší výsledek stačil až na 4. místo za prvními Malenovicemi B, druhým Příborem a třetími Malenovicemi A. Kozlovským ženám A se
dařilo o něco lépe, avšak o 4 setiny nestačily na
sousední Lhotku a musely se spokojit s druhým
místem. U příležitosti oslav sboru sestavily družstvo i naše „ženské legendy“, které i po tolika
letech mají pořád formu a útok zvládly skvěle.
Po skončení proběhla ještě netradiční soutěž na
3 proudy, obzvláštněna dovednostmi jako řezání
dřeva, stříhání drátu či sestřik z žebříku.

Divadlo pod širým nebem, autor Radmila Toflová

Domácí týmy

Legendy se vrací

Netradiční soutěž

Kateřina Toflová
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44. ročník fotbalového turnaje Mini Cup 2019
spojený s oslavou 230 let založení Měrkovic
A vzhledem k tomu, že šlo také o oslavu,
pořadatelé připravili spousty doprovodného
programu, jako skákací hrad v podobě hasičského auta, fotokoutek, pískování, projížďky na
koních. Dětí se ujal klaun Rambajs, ukázky svých
budoucích zázraků nám předvedli v podobě fotbalového zápasu benjamínci z Kozlovic. Došlo
také na folklor v podání souboru Valášek z Kozlovic. Bylo si co užít, bylo se na co koukat a bylo
i co poslouchat prostřednictvím doprovodného
slova Tomáše Machálka a hudebního doprovodu
Michala Maršálka. Jednoduše řečeno, akce se
vydařila. Více na www.merkovice.cz.

29. 6. se v krásném prostředí areálu bývalé
školy v Měrkovicích uskutečnil tradiční fotbalový turnaj Mini Cup. Zúčastnilo se 6 týmů FC
Měrkovice, FC Radegast, FC Felčar, Myslík, FC
Bučina a HC Demon. Hlavní cenou fotbalového
turnaje byla vepřová kýta a soudek piva. Tento
turnaj letos pořadatelé, Sbor dobrovolných
hasičů Měrkovice a Obec Kozlovice, spojili
s oslavou založení Obce Měrkovice, od jehož
data uplynulo krásných 230 let. Vítězem turnaje
se stal FC Bučina, na druhém místě se umístil
FC Myslík a na třetím domácí Měrkovice. Dále
bylo pořadí FC Demon, FC Felčar a bohužel
netradičně poslední FC Radegast.

Radek Zdražil

Mini Cup Měrkovice, autor Radek Zdražil
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Socha J. A. Komenského s klukem dostala nový kabátek
Pokud často jezdíte kolem základní školy,
asi jste si v čase prázdnin všimli, že tam něco
chybí. Ti všímavější zjistili, že chybí socha J. A.
Komenského. Ano, dřevořezba musela projít
závěrečnou fází a tou bylo obroušení a finální
krycí nátěr. Jelikož kmen, ze kterého byla socha
vyřezána, byl poměrně svěží, bylo potřeba, aby
dřevo vyzrálo. Za ten rok se objevily praskliny,
jak kmen vysychal. Ta větší se projevila bohužel
na hlavě, kde došlo k největšímu odběru dřevní
hmoty, a tedy oslabení od středu dřeva. Dalo se
něco podobného očekávat. Snad k tomu přispělo
i umístění před základní školou, kde po školním
roce, nejednomu vyučujícímu praská hlava.

Věřím ale, že to bylo jen dřevem. Amos je nyní
kompletní, vyspraven a nepromokne. Více na
www.radekzdrazil.cz.
Radek Zdražil
Jan Ámos Komenský, autor Radek Zdražil

Skauti
starších a zároveň ve skupině svých kamarádů,
díky čemuž vzniká ideální prostor pro učení
a rozvoj. Celým táborem se letos nesl příběh
postapokalyptického světa – děti měly v rámci
etapové hry znovu obnovit svět po jaderné katastrofě a utkat se se všemi problémy, které jsou
s tímto náročným úkolem spojené (např. založit
kolonii, ubránit ji před nebezpečnými tvory, zajistit zdroje vody a potravin, …). Vše se povedlo,
a tak se podařilo vytvořit kolonii „Nový svět“, ve
které se začala budovat nová civilizace. Kromě
etapové hry proběhly také programy zaměřené
na poznávání přírody, spolupráci ve skupině,
hraní divadla a na skautskou i českou historii.
Poté, co spokojené a utahané děti odjely
z tábora zpátky domů, si vedoucí užili tzv.

První školní dny už úspěšně proběhly, ale
atmosféra léta je stále ještě lehce mezi námi.
Vzpomínáme na léto a všechna dobrodružství,
která jsme zažili. Mezi ty významné skautské
patří rozhodně tábor! Dva týdny plné akčních
bojových her, týmové spolupráce, netradičních
zážitků, učení se nových věcí, přírody, kamarádů
a zábavy. To všechno děti zažily skrz pečlivě
připravený program, který pro ně půl roku tvořil
tým vedoucích. Všechny aktivity jsou jako celek
vytvořeny tak, aby děti nejen zabavily, ale hlavně
aby jim pomohly posunout se dál. Mohou se
tak naučit dovednosti jako je práce se dřevem,
rozdělávání ohně, první pomoc, znalosti týkající
se poznávání přírody, orientace, spolupráce,
komunikace apod. Vše se učí pod dohledem
48
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roverský tábor. Šlo o necelý týden, kdy vedoucí
zůstali na tábořišti, který strávili nejen tolik
zaslouženým odpočinkem, ale také pár programy. Společně strávený čas s atmosférou
tábora je pro tým jak odměnou, tak také teambuildingem, během kterého čerpají energii
a chuť do další oddílové činnosti.
Během léta proběhly také letní části vzdělávacích kurzů, na které vyrazili někteří vedoucí.
Sbírali na nich inspiraci, rady a tipy, jak lépe
pracovat s dětmi v oddíle a získávali tak potřebnou kvalifikaci pro tuto práci.
Po prázdninové pauze se celé vedení sešlo,
aby naplánovalo následující půlrok. A čeká nás
toho spoustu – oddílová víkendovka, výprava,
několik družinových výprav a víkendovek,
dokončování vzdělávacích akcí, příprava na
závody vlčat a světlušek, zapojení do Souznění
a roznášení Betlémského světla. A kromě toho
se už připravuje nepřeberné množství aktivit
a dalších akcí v rámci jednotlivých družin, které
se během roku pravidelně scházejí a zažívají

Ochranné obleky proti radioaktivitě, autor Vojtěch Krpec

společné schůzky. Ty začaly hned druhý týden
v září a podle plánů, které jejich vedoucí mají,
to vypadá na zajímavý rok.
Těšíme se, co za dobrodružství tento rok
přinese a co všechno společně zažijeme!
Za oddíl NASHURO Kozlovice
Alžběta Tkáčová (Cviky)

Společná fotka celého tábora, autor Filip Tkáč
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Stolní tenis Kozlovice
výročí bude na podzim uskutečněna výstava
fotografií na obecním úřadě.
Stejně jako minulý rok bude pro děti základní
školy veden kroužek stolního tenisu, který bude
probíhat vždy v pátek odpoledne v prostorách
školy. Kdo má zájem, může se hlásit u Šimona
Blably nebo Mikuláše Pustky, kteří kroužek
vedou na tel. 728 613 896 / 608 326 002.

Zdravíme všechny čtenáře. Léto končí, začíná
podzim a s ním i ping-pongová sezóna. První
zápasy jsou koncem září, ale tréninky začaly
hned po prázdninách. Letos bude náš “A” tým
hrát krajský přebor první třídy, což je o soutěž výš
než minulý rok. Někteří trénovali i přes prázdniny, tak uvidíme, jak se klukům bude dařit.
Letos slavíme kulaté výročí od založení stolního tenisu v Kozlovicích! K příležitosti tohoto

Petr Mohyla

Závěrečný turnaj v modrých pálkách, archiv spolku

Volejbalové dění
Volejbalistky po celé léto využívají beach
volejbalového hřiště u restaurace Na koupališti, kde se schází pravidelně každý čtvrtek
v podvečerních hodinách. Od října se však vrací
trénovat zpět do haly. Letošní sezónu odehrají
v okresní soutěži, která je oproti krajské časově
méně náročná. Zúčastní se jí zřejmě tým Raškovic a dva týmy Palkovic. V okresní soutěži
nejsou hrací dny pevně stanovené, rozpis utkání
v tuto dobu ještě není znám. Jakmile jej budeme

Uplynulá sezóna byla pro náš ženský volejbalový tým úspěšná. V základní skupině si zahrály
s týmy Palkovic, Štramberka, Frenštátu p. R.,
Nového Jičína a Metylovic. Naše ženy se ve
skupině umístily na krásném třetím místě, čímž
se dostaly do finálové skupiny. Zde si zahrály
s týmy z druhé základní skupiny, a to s Frýdkem
– Místkem, Polankou n. O. a Hlučínem. Po velkých bojích se ženy umístily na celkově 4. místě
z 12 týmů v kraji. Gratulujeme!
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Jičína, který je také porazil 1:3. Tím naše ženy
skončily na krásném třetím místě.
Dne 24. 8. 2019 si místní volejbalisté (ženy
i muži) zorganizovali vlastní beach volejbalový
turnaj mixů. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem
6 párů, které si spolu pěkně zahrály. Během
turnaje panovala na „koupališti“ přátelská atmosféra, hráči si dobře zahráli a pobavili se. Velmi
dobré zázemí jim poskytl pan Kamil Pustka se
svou ženou, čímž jim za to velmi děkujeme. Doufáme, že se tento turnaj stane tradicí.

vědět, budeme Vás informovat na kozlovských
webových stránkách, abyste mohli přijít ženy
podpořit.
Dne 17. 8. 2019 se ženský oddíl účastnil
33. ročníku mezinárodního volejbalového turnaje v Kopřivnici. Na tento turnaj se přihlásilo
málo ženských týmů, a proto se zvolil herní
systém na 3 vítězné sety do 25 bodů. Naše ženy
se nejprve utkaly s týmem ze Štramberku, kde
po dlouhém boji prohrály 1:3 na sety. Poté si na
kurtu změřily síly i s ženským týmem z Nového

Rozpis utkání mužů na sezónu 2019/2020
05. 10. 2019 v 09:00 hod. Kozlovice – Třanovice
12. 10. 2019 v 10:00 hod. Green Volley Beskydy – Kozlovice
19. 10. 2019 v 09:00 hod. Kozlovice – TJ Kotouč Štramberk
02. 11. 2019 v 10:00 hod. TJ Sokol Pstruží – Kozlovice
16. 11. 2019 v 09:00 hod. Třanovice – Kozlovice
23. 11. 2019 v 09:00 hod. Kozlovice – Green Volley Beskydy
30. 11. 2019 v 10:00 hod. TJ Kotouč Štramberk – Kozlovice
07. 12. 2019 v 09:00 hod. Kozlovice – TJ Sokol Pstruží
Alena Mužíková

Beach volejbalový turnaj, autor Martin Pustka
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Florbal – sezóna 2019/2020
kteří mají zájem stát se členy klubu, aby neváhali
a zavítali na jeden z našich tréninků.
První trénink mladších žáků, přípravky
a mužů proběhne ve čtvrtek 3. 10. Trénink starších žáků a dorostu se uskuteční v úterý 1. 10.
Tréninky všech kategorií budou probíhat ve velké
tělocvičně v časech uvedených níže.

Po dvouměsíční prázdninové přestávce tu
máme začátek nové sezóny. S ní jsou spojeny
plánované akce, turnaje a hlavně příprava. Od
října zavlaje florbalová vlajka FbC Kozlovice
nad hlavami sportovců, reprezentující všechny
věkové kategorie tohoto mladého, stále oblíbenějšího a dynamického sportu.
V letošní sezóně se opět zúčastníme již
XIII. ročníku Podbeskydské florbalové ligy
konané ve Frýdlantu nad Ostravicí. Oproti loňskému roku, kdy se této soutěže zúčastnilo pouze
družstvo mužů, plánujeme do turnaje přihlásit
i družstva nižších kategorií, aby obohatily své
tréninkem nabyté zkušenosti.
O dalších akcích Vás budeme informovat
v průběhu roku.
Dále bychom chtěli pozvat všechny zájemce,

Tréninky jednotlivých kategorií:
Přípravka a ml. žáci čtvrtek 15:00 – 16:30
St. žáci a dorost
úterý
15:00 – 16:30
Muži a dorost
čtvrtek 16:30 – 18:00
Podrobnější informace o klubu a jeho činnosti naleznete na webových stránkách www.
fbckozlovice.cz.
Martin Borák

Traktoriáda
samozřejmě i účast samotných vyzyvatelů na
nelehké trati, kterou ztížil ještě rozmar počasí z nesnesitelného vedra do lijáku a bouřky. Avšak
závodníci, nejen tuzemští od Plzně přes Prahu
po Kozlovice, ale i slovenští a polští, se poprali se
všemi překážkami a nástrahami přímo bravurně
a pro diváky napínavě až do samého závěru.
Na své si přišel prostě každý. Napínavé akce,

Červen patří v Kozlovicích již tradičně Traktoriádě. Výjimkou nebyl ani letošní, již 5. ročník,
kdy se 8. 6. na místních polích a lukách sjelo
tolik aut, kolik tam jeden z místních občanů
prý neviděl ani při koncertu Lucie Bílé. Holt
Traktoriáda už má svou pověst, takže víc než
3000 návštěvníků, zdaleka ne jen místních,
nebylo žádným překvapením. Prestižní byla

Traktoriáda, archiv obec
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prostě vědí, kde je co potřeba a se vším pomohou.
Opravdu velký dík vám všem, kteří jste se přišli
podívat, vytvořili nezapomenutelnou atmosféru
pro závodníky, a velký dík vám všem, pro něž to
nebyla jen podívaná, ale i dobrovolná aktivita.
Věřím, že příští rok se nám tuto laťku podaří
udržet, nebo dokonce ještě zvednout.

výborné občerstvení, tombola, skvělá atmosféra.
Akci si nenechala ujít ani TV Polar, která o ní
natočila reportáž.
To vše by ale nebylo možné bez velkého
nasazení místních lidí, kterým patří obrovský
dík. Vyjmenovat všechny by bylo na zvláštní
vydání, takže zmiňuji jen Obecní úřad Kozlovice,
který poskytl opět areál a všestrannou podporu
akci, a Sbor dobrovolných hasičů Kozlovic, kteří

Váš Traktor Laďa

FC Kozlovice
na Julisku v současnosti chodí a jaké „bouřlivé
prostředí“ na profesionálním fotbale vytvářejí.
Tímto bych chtěl poděkovat také našemu „fans
clubu“, který v zeleno-bílých barvách neúnavně
povzbuzuje na každém domácím utkání.
Klubu se se začátkem nové sezóny konečně
podařilo obsadit kategorii dorostenců. Složení
dorosteneckého kádru si vzala na starost dvojice
Petr Žáček, Jakub Harabiš. Druhý jmenovaný je
také trenérem týmu. Po počátečních těžkostech
se jim povedlo tým sestavit a soutěž se mohla
přihlásit. Vzhledem k úzkému kádru a také nízkému věkovému průměru to hráči i trenér v této
sezóně nebudou mít jednoduché, pokud ovšem
kluci dají do zápasů srdíčko a chuť se porvat
o výsledek, žádná bitva není předem prohraná.
Jak je již zmíněno výš, v areálu fotbalového
hřiště došlo ve spolupráci s Obcí Kozlovice
k rekonstrukci běžecké rovinky, kde je nově
vybudována tartanová dráha (100 m) s doskočištěm pro skok daleký. Své využití si jistě najde
mezi různými spolky v Kozlovicích a hlavně ji
budou moci využívat žáci základní školy k rozvíjení pohybových schopností a motorických
dovedností. K novinkám patří také nová světelná tabule. Ostatně, přijďte se do areálu FC
podívat, všichni jste vřele vítáni. Více na http://
fc-kozlovice.cz/.

Po krátké letní přestávce se opět naplno
rozběhly fotbalové soutěže. Přípravu na sezónu
nejprve zahájili muži a to již v polovině července. V min. čísle zpravodaje jsme informovali
o tom, že po 2. místě v konečné tabulce sezóny
2018/2019, budou muži hrát opět v Okresním
přeboru. Situace se ovšem ve vyšších soutěžích
vyvinula tak, že jsme nakonec postoupili do
krajské třídy. Tato novinka vnesla do klubu na
jedné straně radost, ovšem na druhou všichni
víme, že krajská soutěž je mnohem kvalitnější
a bude složité konkurovat. Mužstvo se podařilo
posílit o dva naše odchovance. Ze Starého Města
zpět do Kozlovic přestoupil Jan Prudký, ze sousedních Palkovic přišel Mirek Hrabovský. Další
posilou je Adam Holub, který k nám přestoupil
z Hukvald. Naopak tým se musí obejít bez Pavla
Krpce, ten se rozhodl pro přerušení (snad ne
ukončení) kariéry. Hlavním trenérem se stal opět
Josef Piskoř, asistovat mu budou Jan Harabiš
a Mirek Bednář. Z důvodu rekonstrukce běžecké
dráhy muži zahajovali soutěž dvěma utkáními
na hřištích soupeřů. Obě utkání (Veřovice,
Jeseník n. O.) skončily nezdarem a první body se
podařilo ukořistit až ve 3. kole na domácí půdě
s týmem Spálova. Věříme, že k dalším bodům
nám pomůžou naši fanoušci, kteří si dlouhodobě
drží nadprůměrnou návštěvnost, za kterou by
se nemuseli stydět ani na Dukle Praha. Znalci
fotbalového prostředí ví, jak „velký“ počet lidí

Martin Krpec
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