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Po bouři, foto Filip Jakeš

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přijměte i dnes moje pozvání k přečtení dalšího vydání našeho Zpravodaje. Jako tradičně
v něm najdete ohlédnutí za tím, co se událo
v Kozlovicích za poslední období, a také pohled
na to, co nás v brzké době čeká.
Z naplánovaných prací je hotova oprava
části střechy naší Základny, byly vyměněny
skleněné výplně a opravena střecha na smuteční obřadní síni, nová podlaha v garážích

hasičárny, je hotova studie navýšení kapacity
ZŠ a MŠ Kozlovice a pomalu se dopracovává
i projekt pro územní řízení této akce. Dokončuje
se projekt sběrného dvora (odpady), byla podána žádost o dotaci na vybavení sběrného
dvora a pořízení kompostérů pro občany. Byly
zahájeny projekční práce na akci Chodníky
horní konec.
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – září 2014.
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Práce, které máte na očích stále – oprava
fasády budovy OÚ a oprava zpevněných ploch
(chodníků) na hřbitově – zdárně pokračují.
Byly provedeny desítky oprav a údržbářských prací, dva pracovníci nepřetržitě udržují
naše travnaté plochy. Jako každoročně, tak
i letos, děkuji všem, kteří nám s údržbou zeleně
pomáhají a kosí pozemky před svými ploty.
Určitě je potřeba zvlášť poděkovat měrkovickým občanům, kteří opět zopakovali akci „Za
zelenější Měrkovice“ a vyčistili nejenom příkopy od věcí, které tam jistě nepatří.
Rada obce schválila a přidělila dotace kozlovickým spolkům na jejich činnost. Výši a účel
přidělených peněz najdete v tabulce uvnitř
Zpravodaje.
Uvnitř Zpravodaje rovněž naleznete text
dopisu, který je postupně rozesílán majitelům
domů, které nejsou napojeny na splaškovou
kanalizaci (jedná se o domy, které technicky
napojit jdou).
Nesmím zapomenout na besedy s občany,
které tradičně proběhly na 4 místech i s tradičním počtem přítomných (celkem asi 70-80).
I některá témata byla tradiční (odpady, kanalizace, vodovod, internet, naše plány, …), ale dostalo
se i na mnoho věcí nových. Jednou z nich je i naše
snaha o zlevnění autobusové dopravy. O co jde?

O možnost zapojení linek ČSAD FM jezdících
do Kozlovic do systému MHD FM (městské
hromadné dopravy) a to i za stejných cenových
podmínek, tj. víceméně bezplatně. Naše zastupitelstvo schválilo všechny potřebné kroky – dále
už vše závisí jen na Moravskoslezském kraji.
Vzhledem k tomu, že v době, kdy píši tyto řádky
ještě nebylo rozhodnuto, nebudu další podrobnosti uvádět. Děláme co můžeme, ale může to
také „nedopadnout“. O postupu Vás budu v dostatečné míře informovat.
Měrkovice letos oslavují 225. výročí svého
založení. Tradiční fotbalový turnaj MiniCup
2014 (sobota 28. 6. 2014) bude mít proto netradiční závěr. Uskuteční se koncert kapely
Queenie – Queen revival a večerní zábava s DJ
OLS. Všichni jste srdečně zváni a nenechte nás,
pořadatele, na holičkách ani v případě nepříznivého počasí – koncert proběhne.
A když už jsme u těch výročí, Kozlovice se letos dožívají úctyhodných 720 let. Nechystáme
žádné bombastické oslavy, ale máme dobrou
příležitost toto jubileum připomenout na obecních slavnostech Kozlovice 2014. Určitě bude
čím připít na zdraví naší krásné dědiny. Letos
se den obce uskuteční 13. září a samozřejmě
jste všichni zváni.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Zpráva velitele výjezdové jednotky hasičů
V dubnu se dočkala rekonstrukce přes 50 let
stará podlaha v garážích hasičské zbrojnice,
která se pod těžkými cisternami začala propadat. O bourací práce a betonování se postarala
obec a stavební firma. Jednotka provedla vyklizení garáží, vymalování, následný úklid
a nastěhování všech věcí a techniky zpět na
svá místa.
V květnu nás ČHMÚ varoval před přívalovým deštěm v našem kraji. Na žádost řídícího
důstojníka jednotka prováděla co dvě hodiny
monitoring místních vodních toků, a to v úseku
Kozlovice-Rychaltice.

V letošním roce vyjela výjezdová jednotka
SDH obce Kozlovice k pěti událostem. Jednalo se
o požár kontejneru na Hukvaldech a čtyři technické pomoci (otevření uzavřených prostor, čerpání
vody, monitoring, propadlé vozidlo na mostě).
Více o zásazích na www.hasicikozlovice.cz.
Samozřejmě se pravidelně provádí údržba
techniky a technických prostředků, příprava na
STK, drobné opravy, které si v rámci možností
strojníci provádí sami, a od začátku roku již na
nich odpracovali spoustu hodin.
Za odvedenou práci bych chtěl všem členům
jednotky poděkovat.
Pavlát T., velitel JSDH Kozlovice
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Chybějící čísla popisná
na domech

Připravované kulturní,
sportovní a společenské akce

Každý vlastník nemovitosti by si měl označit tuto nemovitost číslem popisným nebo
evidenčním. Číslem popisným, jde-li o stavbu
trvalého charakteru, nebo číslem evidenčním,
jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního
charakteru. Neexistuje však žádný předpis
na to, jak má takové značení vypadat. Číslo
popisné přiděluje obec rozhodnutím, tabulky
s číslem je povinen umístit na viditelné místo
na budově na své náklady vlastník budovy.
Neoznačené domy přinášejí velké problémy
řidičům sanitek, hasičům, poštovním doručovatelům, či řidičům různých přepravních
společností. Proto chceme apelovat na všechny
majitele domů a chat, aby si své nemovitosti
označili. Už kvůli záchrannému systému je to
v zájmu každého z nás.

20. 6. 2014 ... Beskydský pohár-skoky
21. 6. 2014 ... Knihovny palmových listů
27. 6. 2014 ... Rozloučení s deváťáky
28. 6. 2014 ... Mini Cup 2014, Měrkovice -225 let
13. 7. 2014 ... Pastýři Na Mlýně
26. 7. 2014 ... Immortal Shadows XVII.
1. 8. 2014 ... Letní večer s Trifidem
6. 9. 2014 ... Pohárová soutěž - hasiči
13. 9. 2014 ... Obecní slavnost
4. 10. 2014 ... Pouťová diskotéka
5. 10. 2014 ... Krmáš
6. 10. 2014 ... Krmášová zábava

OÚ – Tobolová

Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci dubnu až červnu oslavili:
pan Alois Tobola
pan Stanislav Kocián
paní Emilie Boháčová
pan Antonín Konvička
paní Miroslava Jalůvková
paní Anežka Fojtíková
paní Františka Krpcová
paní Ludmila Lichnovská
paní Ludmila Jurková
paní Anežka Závodná

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

paní Božena Červenková
paní Imelda Prašivková
paní Ludmila Žvátorová
paní Jarmila Adamčíková
paní Marie Pustková
pan Alois Nedvěd
paní Ludmila Laníková
paní Jiřina Boráková
paní Olga Blahutová
paní Marie Konečná

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

paní Marie Krpcová
paní Žofie Škodíková
paní Anežka Kahánková
paní Anna Juřicová
paní Antonie Valentová
paní Božena Smržová
pan Rudolf Pustka
paní Alžběta Gongolová
paní Anežka Krpcová

85 let
86 let
86 let
86 let
87 let
88 let
89 let
90 let
94 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
V měsíci březnu až květnu zemřeli:
ve věku 76 let paní Blažena Trojáčková
ve věku 79 let paní Paulina Fojtíková
ve věku 77 let paní Bohuslava Ermisová
ve věku 87 let pan Jan Vašek
ve věku 75 let pan František Pustka
ve věku 72 let pan Serafin Matis

ve věku 70 let paní Štěpánka Pustková
ve věku 73 let pan Josef Zeman
ve věku 74 let pan Jan Zusčák
ve věku 76 let pan Václav Kocián
ve věku 62 let pan Jan Pavlíček

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
OÚ – Pustková
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Výzva k napojení na kanalizaci

Obec Kozlovice, 739 47 Kozlovice č. 343,

Váš dopis/zn.:

okr. Frýdek-Místek

F

Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje:

Kahánek Jan

V Kozlovicích dne:

Žádost o podání informace k likvidaci odpadních vod
Obec Kozlovice má vybudovanou splaškovou kanalizaci. Kontrolou provedenou na podkladě
dat SmVaK a.s. Ostrava a našich bylo zjištěno, že Vaše nemovitost nebyla ke dni 1. 1. 2014
na tuto kanalizaci napojena.
Jelikož je technicky možné Vaši nemovitost na kanalizaci napojit, žádáme Vás o sdělení
termínu napojení, případně o jiném zákonném způsobu likvidace odpadních vod. Na nutnost
napojení jsme Vás mnohokrát upozorňovali prostřednictvím Zpravodaje, webových stránek
obce a besed, a především to ukládají příslušné zákony.
V případě, že do XX.XX 2014 neobdržíme uspokojivé písemné sdělení (vysvětlení), jsme
nuceni podat žádost na příslušný vodoprávní úřad (Odbor životního prostředí a
zemědělství Magistrátu města FM) o provedení dozoru dodržování zákona.
Pokud je již Vaše nemovitost na splaškovou napojena, sdělte nám tuto skutečnost (např. číslo
smlouvy), abychom případné nesrovnalosti v evidenci mohli odstranit. Děkujeme.
V případě nejasností, popř. se sdělením výše požadovaného, se obracejte na pana Kahánka,
T: 558 697 205, M: 602 264 153, E: kahanek@kozlovice.cz.
Informace, jak postupovat, rovněž naleznete na webu obce pod odkazem Kanalizace.
Předem děkujeme za informace a Vaši pomoc při ochraně životního prostředí v obci.

Ing. Miroslav Tofel, starosta
tel.: 724 157 012

____________________________________________________________________________________________
Telefon: 558 697 205 IČO: 00296821
Fax:
558697 224 Bankovní spojení: ČSOB a. s., č. ú. 163215866/0300
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY informuje...
Statistický přehled kriminality spadající
pod obec Kozlovice za období: 01.01.2011
- 31.12.2013

2013 evidováno celkem 23 trestných činů-přečinů/pokles o 50%/
• Trestné činy proti majetku: 16 případů
krádeže vloupáním : 9
krádeže prosté: 6
poškození cizí věci: 1

2011 evidováno celkem 46 trestných činů-přečinů
• Trestné činy proti majetku: 42 případů
krádeže vloupáním : 25
krádeže prosté: 10
podvod: 2
poškození cizí věci: 5

• Trestné činy proti životu a zdraví: 1
• Trestné činy obecně nebezpečné: 3
/ohrožení pod vlivem návykové látky/
• Trestné činy proti rodině a dětem: 3
/zanedbání povinné výživy/

• Trestné činy proti životu a zdraví: 1
• Trestné činy obecně nebezpečné: 3
/ohrožení pod vlivem návykové látky/

Z výše uvedené statistiky vyplývá trvalý
pokles kriminality v obci Kozlovice, kdy tento
trend přetrvává i v letošním roce, a to i v okolních obcích územního obvodu. Nemalou měrou
tomu přispěli samotní občané a odpovědni zástupci Obecního úřadu Kozlovice, kdy díky
jejich přístupu, všímavosti a ochotě spolupracovat s policií byla kriminalita eliminována
a přispěla k zjištění pachatelů trestné, či jiné
nekalé činnosti. Dovolte nám touto formou za
váš příkladný přístup poděkovat.

2012 evidováno celkem 23 trestných činůpřečinů/ pokles o 50%/
• Trestné činy proti majetku: 15 případů
krádeže vloupáním : 10
krádeže prosté: 3
poškození cizí věci:2
• Trestné činy proti životu a zdraví: 2
• Trestné činy obecně nebezpečné: 4
/ohrožení pod vlivem návykové látky/

npor. Ing. Pavel Nesit, vedoucí oddělení
Palkovice č. p. 448, 739 41 Palkovice
Tel.: +420 558 656 174, +420 974 732 771
Fax: +420 974 732 778
Email: fm.oo.palkovice@pcr.cz

• Trestné činy proti rodině a dětem: 2
/zanedbání povinné výživy/

Vandalové, foto archiv obce

Zastávka-Kozlovice střed-poškozeno asi 8.3. - 9.4. 2014,
foto archiv obce
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Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, a co 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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Hasiči v Kozlovicích již 105 let
Stalo se tak o velikonočním pondělí dne
12. dubna 1909. O založení požárního sboru
píše dnes již historicky vzácný záznam ve sborové kronice:
..... „Myšlenka založiti v Kozlovicích hasičský
sbor vlekla se po obci již mnoho let. Rázněji vznikla, když v 1902 vyhořelo stavení kováře Konvičky
č. 240. K požáru nahrnulo se hned při jeho vzniku
dosti občanů a bylo by se dalo leccos zachrániti,
kdyby bývala při ruce sebemenší stříkačka. V obci
byla jen jedna stříkačka kbelíková na fojtství, ta
však byla zkažena. Sousední domek č. 26 patřící
Val. Kociánovi vážně byl ohrožen, neboť byl tehdy
ještě dřevěný a vítr přímo na něj vál. Jen s velkým
úsilím podařilo se domek zachránit. Po tomto
požáru se mezi lidmi začalo mluvit, že třeba založit hasičský sbor. Mluvilo se napřed vážně, pak
hlasy utichly nadobro. V roce 1905 začalo se opět

mluviti obzvláště mezi dělnictvem, že je zapotřebí, aby tak velké obci byl založen hasičský sbor.
(V kronice není zaznamenáno, že v té době měly
Kozlovice 320 domů a 1870 obyvatel.)
V roce 1905 se hasičský sbor založit však
nepodařilo.
Ustavující valná hromada se konala až
12. dubna 1909 ve 3 hodiny odpoledne ve školní
budově, kde byly také uvědoměny okolní hasičské
sbory a členové hasičské župy č. 35.
Toho dne byl skutečně svátek, jak pro nový
hasičský sbor, tak pro celou obec“ ……
Na počest tohoto výročí se konala v kostele
svatého Michaela archanděla v Kozlovicích
mše za všechny zemřelé i živé hasiče s myšlenkou našich zakladatelů: „Bohu ke cti, bližnímu
ku pomoci.“
Kateřina Toflová

Kaple Vítězného Krista v Měrkovicích
V několika krásných dnech
darované historické překlady
letošního dlouhého jara jsem
z kazničovského pískovce,
dokončil stavbu kapličky. Byla
rodině Přinosilů za vstřícnost
provedena omítková štuka,
a poskytnutí zázemí, mému osnamontovány dveře, nalíčena
travskému kamarádovi Ivanu
fasáda, položena dlažba a do
Foltýnovi za nezištnou pomoc
štítu umístěna skulptura Božího
při betonování věnce, panu
oka. Kaplička je tak připravena
Josefu Štefkovi za spolupráci
přijmout klenot lidového kamepři kameničině, přispěvatelům
nosochařského umění, sochu
financí SDH Měrkovice, ČSV
Vítězného Krista.
Kozlovice, paní Marii Stankové,
Během měsíce června bupaní Marii Žabenské, paní
dou provedeny úpravy terénu,
Zdence Koníčkové, paní Elišce
položena venkovní dlažba a naEliášové, synům Ondrovi,
instalována socha.
Alešovi a zejména Markovi,
Na tom, že dnes v Měrkovicích Kaple, foto Radek Zdražil
donátorovi nejštědřejšímu.
kaplička stojí, má mimořádnou
Odevzdávám toto dílko
zásluhu pan Jan Vašek, který stál u jejího zrodu
všem obyvatelům Měrkovic, a také příštím
a umožnil ji postavit na svém pozemku.
generacím s vírou, že vítěz nad smrtí, Ježíš
Poděkování pak patří všem, kteří nějakým
Nazaretský, Kristus, který je nám věřícím křeszpůsobem přispěli k realizaci stavby: panu
ťanům živým Bohem, tady nezemře.
starostovi a obecními úřadu za technickou
Aby se objekt kapličky stal skutečným
i finanční podporu, Pavlu Pustkovi a jeho
svatostánkem, je potřeba ji odevzdat i Bohu,
bagříčku, panu Stanislavu Pustkovi za bezobjekt posvětit. Více k tomu ale až v příštím
platné provedení omítek s mimořádnou
čísle Zpravodaje.
Aleš Eliáš, Měrkovice
zednickou zručností, rodině Hadvičákové za
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 2-2014 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 13. 3. 2014
v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluven: 1 člen omluven
(Ing. arch. Václav Cviček)
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 5 občanů.

všichni, jak odpadové hospodářství v obci
funguje? Firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která pro nás sběr a likvidaci
komunálního a velkoobjemového odpadu vykonává, si třídění hlídá a obec zbytečně
platí navíc. Je běžné najít v plastech pytel
plechovek.
- Dlouhodobě jsme upozorňovali rodiče dětí
ZŠ, aby nezajížděli svými auty do ulice až
před vchod do školy. Obzvláště ráno tam
bývá chaos a zácpy. Je ohrožena bezpečnost
dětí, které chodí do školy pěšky.
Žádné apely z naší strany, ani ze strany ZŠ
však nepomohly. Rozhodli jsme se řešit tuto
situaci podáním žádosti o změnu dopravního značení odboru dopravy magistrátu
města Frýdku-Místku. Požádáme o změnu
komunikace na jednosměrnou, a to tak, že
vjezd bude směrem od Váhy a výjezd u bývalé pošty. Snad to alespoň částečně pomůže.
Tuto změnu musíme projednat především
s obyvateli ulice, kterých se to dotkne.
- Ostatní informace viz zápisy rady.
11/2014 – Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0

1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Proběhl povinný roční audit – přezkum
hospodaření obce za rok 2013 pracovníky
odboru kontroly MSK s hodnocením A - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Od dubna by měla začít realizace stavby
rekonstrukce mostu ev. č. 4848-13 přes
Ondřejnici (ve Dvoře směr Myslík). Po dobu
výstavby bude postaven oboustranný objízdný most, takže snad nebude docházet
k dopravnímu omezení. Výstavba by měla trvat 5 měsíců. Most se narovná a přibude třetí
odbočovací pruh ve směru na Měrkovice. Po
obou stranách mostu budou chodníky.
Zároveň proběhne celoplošná oprava komunikace III-4848 v úseku Myslík kaple po OÚ
v Kozlovicích. Investorem je MSK – tudíž
obec bude mít pramalý vliv na chod prací.
Dodavatelem je firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
- Poopravuji svoji minulou odpověď na otázku,
kolik v současnosti stojí zajištění dopravní
obslužnosti. Udal jsem částku 270 tis. Kč,
správně je cca 220 tis. Kč. Vyčíslil jsem výdaje celého paragrafu, kde jsou obsaženy
i jiné položky – např. údržba autobusových
zastávek.
- Je potřeba zlepšit „ disciplínu“ při třídění
odpadů. Bude potřeba vydat novou vyhlášku
ohledně odpadového hospodářství. Znají

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi kontrolního výboru.
Pan Gola: Kontrolní výbor se sešel 5. 3.
2014, provedl kontrolu plnění usnesení rady
obce a usnesení zastupitelstva. KV nemá
k těmto usnesením připomínky. Dále výbor
probíral návrh projektu na navýšení kapacity školky a školy. Kontrolní výbor v minulém
roce upozornil na potřebu zrevidování pravidel
na pronájem obecních pozemků. Rada toto
9
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Zápis ze závěrečného přezkoumání hospodaření ještě nebyl k dispozici.
Dále se zabývali navrženým rozpočtem
obce a doporučují jej schválit tak, jak je navržen.
13/2014 – Zastupitelstvo obce bere informace předsedy finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 14: 0 : 0

následně probírala na svém zasedání č. 1-2014
se závěrem, že nájmy se budou řešit pachtovními smlouvami. Zákon o obcích tento nový
pojem nezná.
Pan Gola: Jak bude obec postupovat?
Starosta: Pojem pacht existoval již v minulosti. Pachtýř má právo v propachtované
zahradě sklízet vypěstované ovoce a zeleninu
kdežto nájemce nikoliv. Pachtovní smlouva nemusí procházet schválením radou obce. Naše
obec bude však i u těchto smluv postupovat jako
u smluv nájemních, to znamená, že budeme vyvěšovat záměr a pacht bude schvalovat rada obce.
Dále kontrolní výbor projednával žádost
o dotaci na sběrný dvůr. Ze strany firmy, která
žádost o dotaci na sběrný dvůr zpracovávala,
došlo k nedodržení termínu.
Pan Gola: Můžeme firmu sankcionovat za
nedodržení smlouvy?
Starosta: S firmou jednáme a budeme penalizaci požadovat. Zároveň požadujeme dopracování
projektové dokumentace sběrného dvora.
Posledním dotazem bylo, zda firma Morys
s.r.o. akceptovala žádost o prodloužení záruky
na SRC.
Starosta: Na předložený dodatek smlouvy
jsme prozatím odpověď nedostali. Urgovali
jsme ji. S firmou jsme v kontaktu po celou
dobu. Bylo vypracováno několik technických
posouzení a na jejich základě provedeny opravy. Pravá příčina bohužel zjištěna prozatím
nebyla. Rovněž je potřeba zdůraznit, že provoz
tělocvičny nebyl nikdy přerušen, protože tato
drobná závada si to nevyžádala. Vyskytuje se
jen několik dnů v roce.
12/2014 – Zastupitelstvo obce bere informace předsedy KV a vysvětlení starosty na
vědomí.
Hlasování 14 : 0 : 0

3. Plán práce a rozpočet obce na rok 2014
Plán práce je podkladem pro sestavení rozpočtu. Plán práce byl navržen a schválen radou
obce. Nezahrnuje všechny běžné každoroční
práce a náklady a zároveň je sestaven jako maximalistický, kde jeho kompletní naplnění bude
záležet na okolních vlivech – počasí, nepředvídané události, změna zákonů, cen atd.
Nikdo z občanů obce nás neoslovil s žádným konkrétním návrhem (kromě běžných
drobných požadavků, které plníme průběžně).
Jediný návrh na doplnění plánu podal pan
Václav Holub, a to na úpravu kontejnerového
hnízda ve dvoře. Navrhuje upravit hnízdo i jeho
okolí a přidat kontejner na textil.
Tímto místem jsme se zabývali již v minulosti. Problém byl ve vlastnictví pozemků. Na
základě návrhu pana Holuba jsme objednali
geodetické zaměření skutečného stavu a pak
uvidíme, zda se situace nezměnila. Kontejner
na textil tam v dohledné době umístíme.
Plán práce je přílohou tohoto zápisu a budeme o něm informovat občany ve Zpravodaji.
K předloženému plánu práce neměl nikdo ze
zastupitelů připomínky.
Pravidla pro sestavování a schvalování rozpočtu jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo
obce schvaluje závazné ukazatele – je předloženo paragrafové znění. Po schválení rozpočtu
bude provedeno jeho rozpracování podle podrobné rozpočtové skladby.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na
úřední desce i elektronické úřední desce, obdrželi ho všichni členové zastupitelstva.
Při sestavování rozpočtu se vychází ze zkušeností z minulých let, dále rozpočet zohledňuje
plán práce, který je přílohou tohoto zápisu.

2.2 Finanční výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi finančního výboru.
Pan Klímek: Finanční výbor se sešel dne
28. 2. 2014. Členové FV se seznámili se zápisem
o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
obce Kozlovice v roce 2013 k datu 30. 9. 2013.
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Předmětem směny ze strany obce je dle nově
vyhotoveného GP č.1502-112/2013 ze dne
10.12. 2013 parc. č. st. 193/1 (90 m 2), st.
193/5 (10 m2), 4171(82 m2), 2696/8 (282 m2),
2696/6 (247 m 2), st. 193/3 (12 m 2) a objekt stodoly, vedený v evidenci majetku pod
názvem „stodola u čp. 39 Žáček“. Celková výměra pozemků směnovaných ze strany obce
činí 723 m2. Předmětem směny ze strany paní
Žáčkové je parc. č. 771/3 (1345 m2).
Hlasování: 14 : 0 : 0

Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce,
projednávání byl přítomen předseda finančního výboru.
Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi žádnou připomínku nebo návrh na změnu.
Rozpočet obce na rok 2014 je navržen jako
přebytkový.
Pan starosta předložil návrh, aby zastupitelstvo obce pověřilo radu schvalováním
rozpočtových změn v plné výši – zjednodušilo
by to celý proces a vyhnuli bychom se možným
chybám. Tento návrh zastupitelstvo nepodpořilo
a po krátké diskuzi navrhlo navýšení současného
limitu rozpočtových změn radou na 700 tis. Kč.
14/2014 – Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočet obce Kozlovice na rok 2014 ve výši
49.924.320 Kč. Zároveň pověřuje radu obce
schvalováním rozpočtových opatření do výše
700 tis. Kč v jednotlivém případě (u jednotlivé položky nebo paragrafu).
Hlasování: 14 : 0 : 0

4.2 Záměr prodeje manželé Š.
Manželé Š. předložili žádost ohledně koupi
pozemků přilehlých k objektu Fojtství č. p. 1.
Jedná se o parcelu č. 3037/28, část parcely
č. 3037/4 a část parcely č. st. 1332 v k.ú. Kozlovice. Jmenovanou parcelu a části parcel by
použili pro zřízení venkovního restauračního
posezení a v budoucnu možná pro výstavbu
ubytování.
Starosta: Po důkladném zvážení a na základě znalostí prozatím navrhujeme odprodej
pouze pozemku parc. č. 3037/28, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Kozlovice. Na
parcele č. st. 1332 stojí prozatím sklad údržby
obce (byť ho obec nevyužívá a ani to neplánuje).
V případě prodeje parcely č. 3037/28 bude
potřeba přestěhovat kontejner na hřbitovní
odpad na jiné vhodné místo. O přemístění
kontejneru již obec uvažovala v minulosti. Vše
vyřešila vloni vybudována manipulační plocha
na hřbitově. Doposud jsme se ke kontejneru
dostali jen přes cizí pozemky.
17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje obecního pozemku parc.
č. 3037/28, ostatní plocha, o výměře 713 m2.
Předpokládaná prodejní cena se stanovuje
na 500 Kč/m2.
Hlasování 14 : 0 : 0

4. Záměr prodeje a směna obecních pozemků (nemovitostí)
4.1 Směna pozemků – paní Žáčková – oprava
Zastupitelstvo na svém jednání dne 12. 12.
2013 schválilo usnesení č. 65/2013 ve znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků a budovy stodoly. Předmětem směny ze
strany obce je dle nově vyhotoveného GP č.1502112/2013 ze dne 10.12. 2013 parc. č. st. 193/1
(90 m2), st. 193/5 (10 m2), 4171(82 m2), 2696/8
(282 m 2), 2696/6 (247 m 2), 193/3 (12 m 2)
a objekt stodoly, vedený v evidenci majetku pod
názvem „stodola č. p. 39“. Celková výměra pozemků směnovaných ze strany obce činí 723 m2.
Předmětem směny ze strany paní Žáčkové je
parc.č. 771/3 (1345 m2).
Jsou tam dvě malé chyby, ale pro jistotu
navrhuji toto usnesení zrušit a přijmout nové
– bezchybné.
15/2014 – Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 65/2013 ze dne 12. 12. 2013.
Hlasování: 14 : 0 : 0
a schvaluje usnesení v nově opraveném znění.
16/2014 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr směny pozemků a budovy stodoly.

4.3 Darování sochy Kříže
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
na darování sochy Kříže a přilehlého pozemku
o výměře cca 6m2. Pozemek kolem kříže je oplocen, jedná se o část pozemku parc. č. 2414/1.
Jedná se o Kříž u křižovatky v místě obce
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5. Dopravní obslužnost obce - MHD
Probíhají jednání ohledně možnosti zajištění dopravní obslužnosti obce prostřednictvím
rozšíření MHD Frýdek-Místek. S touto problematikou byli zastupitelé seznámeni na pracovní
schůzce, kde vysvětlení podali zástupci firmy
UDI Morava s.r.o., která pro obec tento záměr
zpracovává. Proběhla jednání s obcí Palkovice,
Magistrátem města Frýdek-Místek a Krajským
úřadem. Jsou vytvořeny a projednány nové
jízdní řády, které zastupitelé obdrželi v podkladech. Součástí je rovněž i finanční rozvaha.
Obec by na celý projekt musela přispět cca
o 280.000 Kč ročně navíc, oproti stávajícímu
stavu. Tyto finanční prostředky by pomohly
podstatně snížit náklady na cestování všem
občanům, kteří používali spojení autobusy
ČSAD Frýdek-Místek. Momentálně se čeká
na rozhodnutí rady kraje. Pokud vše proběhne
hladce, měl by systém začít fungovat od 1. 7.
2014. Rovněž je možná varianta, že projekt
rada kraje neschválí.
Každý, kdo by chtěl využívat místní dopravu, by si musel zakoupit kartu v hodnotě
299 Kč a jízdenku za 1 Kč na celý rok. Karta by
platila i v následujících letech. Kdo by si kartu
nezakoupil, platil by jednotlivé jízdné v ceně
10 Kč. Pokud vše dobře dopadne a projekt
bude schválen, budou občané podrobně informováni – web, Zpravodaj.
19/2014 – Zastupitelstvo obce bere všechny
informace ohledně projektu zajištění dopravní obslužnosti obce prostřednictvím
rozšíření MHD Frýdek-Místek na vědomí
a s postupem souhlasí.
Zároveň bere na vědomí předložené jízdní
řády a pověřuje starostu dalším jednáním
v této záležitosti.
Hlasování: 14 : 0 : 0

nazvané jako „Kozlovice u Kříže“. Důvodem
návrhu na tento dar je skutečnost, že není
v silách současných majitelů tento objekt dlouhodobě udržovat. Majitelem pozemku parc.
č. 2414/1 v k.ú. Kozlovice je pan A. M. Majiteli
kříže jsou paní E. P., Kozlovice 409 a pan P. K.,
Kozlovice 691.
Tuto žádost projednala rada obce a přijetí
daru nedoporučila. Na katastru obce je několik
desítek takových památek – křížů a kapliček.
Jejich vlastníci jsou většinou neznámí, nemáme
k nim přístupy.
Do toho vstupuje nový občanský zákoník
a dále přijetí jedné takové památky, byť je u ní
zrovna znám majitel a je k ní i přístup by bylo
precedentním rozhodnutím.
Pan Eliáš: Kříž má větší význam, než jen
církevní stavba, je to kulturní záležitost. Každý
občan obce ví, kde to je, když se řekne u kříže.
Pan Gola: Kříž by si měla opravit církev, po
restitucích bude mít na opravy peněz dost.
Starosta: Kříž není církve, obec by měla
hledat nové řešení. Podle nového občanského zákoníku je majitel pozemku i vlastníkem
objektu na něm stojícím. Obec by se měla v každém případě při záchraně těchto „historických
památek“ podílet. Patří tu.
Pan Klímek: Majitel kříže je znám, stavba se
zhotovila bez dokumentace. Každý takovýto případ by se měl posuzovat jednotlivě. Místopisně
je toto místo známo jako „u Kříže“. Navrhuji
dar přijmout, nebo vypomoct s opravou.
Starosta: Všechny tyto stavby kapliček, křížů
apod. máme zmapované, vyfocené. Dle našich
záznamů jich máme v obci několik desítek.
Naštěstí se o každý kříž nebo kapličku
prozatím někdo stará. My jako obec musíme
s tímto pomáhat. Na dalším jednání SMOPO se
pozeptám starostů, jak řeší tuto problematiku
jinde.
Zastupitelé obdrželi odpověď z právní
poradny SMO ČR k této problematice, kde starosta zaslal dotaz. Odpověď je přílohou zápisu.
18/2014 – Zastupitelstvo obce neschvaluje
přijetí daru sochy kříže na pozemku parc.
č. 2414/1.
Hlasování: 12 : 0 : 2

6. Různé
6.1 Žádosti o změnu územního plánu – pan
M. O., pan J. L.
Zastupitelstvu obce byly předloženy žádosti
o změnu územního plánu. Pan M. O., Anenská
222, 739 01 Frýdek-Místek žádá o změnu
funkčního využití pozemku parc. č. 3723/36
12
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z plochy zemědělské na plochu smíšenou
obytnou a pan J. L., Kozlovice 620, 739 47
žádá o změnu funkčního využití pozemku parc.
č. 2125/1 z plochy vodní na plochu smíšenou
obytnou a o změnu funkčního využití pozemku
parc. č. 2122 z ostatní plochy na plochu smíšenou obytnou.
20/2014 Obec nebude v průběhu následujících 2 až 3 let dělat žádnou revizi (změnu)
územního plánu obce, proto se k žádostem
nebude vyjadřovat.
Hlasování: 14 : 0: 0

starší dítě do školky na pár hodin a děti matek,
které pracují, nejsou přijaty?
Pan Klímek: Již v loňském roce proběhla
na toto téma diskuze, kde bylo zodpovězeno,
že dítě čtyřleté má přednost v umístění před
tříletým. Školka je zařízení výchovné, nikoliv
hlídací.
Pan starosta: Pokud si vzpomínám, vloni
se po bodovacím systému volalo. Rozhodování
o přijetí dětí do MŠ, včetně kritérií je ve výhradní pravomoci ředitelky ZŠ a MŠ. Vyplývá to ze
školského zákona. Obec, byť je zřizovatelem,
o těchto záležitostech nemůže rozhodovat,
ani do celého procesu zasahovat – jedná se
o správní řízení! Pokud jsem informován, přijímací kritéria byla konzultována i s řediteli
v okolních obcích a jsou v podstatě shodná.
Bližší vysvětlení každému nespokojenému rodiči poskytne paní ředitelka. Samozřejmě je tu
i možnost odvolání.
Co může obec udělat je výstavba nového
objektu, který by navýšil kapacitu – a o tom
bylo rozhodnuto a pracuje se na tom (projekt
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice).
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
ve 21:35 hodin, poděkoval všem za účast.

6.2 Diskuze
Starosta: Probíhá sbírka na vyhořelou chatu Libušín na Pustevnách. Obec téměř denně
někdo žádá o příspěvek. Po krátké diskuzi se
zastupitelé shodli na tom, že se obec sbírky
nezúčastní.
Dotaz občané: Bude se stavět hřiště nebo
klubovna pro matky s předškolními dětmi
mimo areál školky?
Starosta: V současné době nemáme místo pro umístění takového hřiště. Budeme se
věnovat hlavně zahradě školky. Problém je
i s místností (budovou) pro volnočasové aktivity. Chybí jak pro klub důchodců, pro mladistvé,
ale i pro ty nejmenší.
Jediné vhodné místo, které obec vlastní
a nevyužívá je v bývalé škole v Měrkovicích,
kde je vybudováno sociální zázemí i veškerý
komfort. V sousedství je hřiště i možnost zaparkování. Již několikrát jsme o této možnosti
hovořili – prozatím nikdo s žádným nápadem
nepřišel. Obec by uvítala záměr ze strany občanů. Prohlídka objektu je možná kdykoliv.
Dotaz občané: Co se změnilo od loňského
roku v přijímání dětí do MŠ? Co znamená bodovací systém, přidělování bodů je sporné.
Pan Gola: Forma současného bodování je
špatně, v dotaznících se dá podvádět, dá se
ovlivnit, chybí následná kontrola např. toho,
zda dítě bude ve školce po celý den v celý následující školní rok, nebo se po pár týdnech či
měsících stane z celého dne pouze půl dne.
Dotaz občané: Proč matky na MD, které
jsou doma s dítětem mají možnost umístit

Zápis č. 3-2014 ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice konaného dne 3. 4. 2014
v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 12 členů zastupitelstva
Omluven: 3 členové omluveni
(Lenka Nevludová,
Ing. Josef Klímek,
Mgr. Štěpán Pustka)
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 5 občanů.
1. Zajištění dopravní obslužnosti obce formou MHD.
V návaznosti na bod 5. jednání minulého
zastupitelstva je potřeba před zasedáním Rady
Města FM a Rady MSK nejdříve vyjádřit naši
připravenost do projektu zajištění dopravní
obslužnosti obce formou MHD vstoupit. Proto
je potřeba přijmout následující usnesení.
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24/2014 – Zastupitelstvo obce Kozlovice
schvaluje zavedení provozu linky MHD
865004 z Frýdku-Místku do Obce Kozlovice
ve všedních dnech a o víkendech. Tento
záměr je podmíněn finanční spoluúčastí Moravskoslezského kraje, místo
dosavadního financování spojů linek v ZDO
dle projektu společnosti UDI MORAVA. Další
podmínkou je souhlas Města Frýdku-Místku
a uzavření smlouvy o zajištění provozu linky
MHD č. 865004 z Frýdku-Místku do Obce
Kozlovice.
Hlasování: 12 : 0 : 0

Informace
ze zasedání rady obce
Hlasování: 10 : 0 : 1
Zápis č. 4-2014 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 7. 4. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti –
ARRIVA Morava, a.s.
3. Smlouva o zajištění zpětného odběru
– EKOKOM
4. Smlouva o výpůjčce – HZS MSK (hasiči)
5. Ceny nájmu a pachtu pozemků
6. Nájemní smlouva – L.M.
7. Pachtovní smlouva – L.Ch.
8. Smlouva o právu provést stavbu na cizím
(obecním) pozemku – vodovod Carbol
9. Žádost o zřízení nového světelného bodu
VO – Š.K.
10. Žádost o pronájem obecního bytu – R.J.
11. Oprava části střechy smuteční obřadní síně
12. Schválení dotací (spolkům, farnosti)
13. Rozpočtová změna

25/2014 – Zastupitelstvo obce Kozlovice
schvaluje financování linky MHD č. 865004
dle projektu UDI MORAVA pro období 2014-2018 za podmínky finanční
spoluúčasti Moravskoslezského kraje, Města
Frýdek-Místek a Obce Palkovice dle předchozího usnesení.
Hlasování: 12 : 0 : 0
2. Různé
2.1 Informace o projektu Navýšení kapacity ZŠ
a MŠ Kozlovice
V projektu Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
Kozlovice byla ještě prověřena varianta podzemního parkoviště (pod přístavbou). Při
dodržení všech norem – především 15% sklonu
(klesání) vjezdu do podzemí je tato možnost
nepoužitelná. Viz. situace, která je přílohou
tohoto jednání. I cena je nezanedbatelná – cca
7,5 mil. Kč pro 16 parkovacích míst. Rovněž
byla prověřena možnost šikmého nebo kolmého stání kolem silnice. Tato varianta není
možná – nelze couvat do silnice III. třídy. Vše
bylo projednáno s dopravní policii a odborem
dopravy Magistrátu města F-M.
Máme předběžné vyjádření hygieny i hasičů, odsouhlasené dispozice I. i II.NP přístavby
s vedením ZŠ i MŠ a dokončuje se architektonický návrh (venkovní vzhled).
26/2014 – ZO bere informace starosty
o postupu prací na projektové dokumentaci
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice na
vědomí a souhlasí s nimi.

Zápis č. 5-2014 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 28. 4. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Výběrové řízení – Oprava fasády budovy OÚ
(zakázka malého rozsahu)
3. Smlouvy na technický a autorský dozor (fasáda OÚ, zpevněné plochy hřbitov)
4. Kontrola plnění rozpočtu, rozpočtová změna
č.2
5. PD akce Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
Kozlovice pro územní řízení
6. Chodník horní konec směr Tichá
7. Souhlas se stavbou na cizím (obecním)
pozemku

14

číslo 2  červen 2014

4. ZŠ a MŠ Kozlovice p.o. – rozdělení hospodářského výsledku
5. Žádost o přidělení obecního bytu – E.V.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
distribuce
7. Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení služebnosti – SmVaK a.s.
8. Schválení finančních příspěvků
9. Opravy (vysprávky) místních komunikací
10. Zpravodaj obce – barevné provedení
11. Smlouva na PD – sběrný dvůr
12. Oprava další části střechy Základny
13. Nákup meteostanice
14. Smlouva o výpůjčce – fond ASEKOL
15. Navýšení ceny balíčků pro jubilanty
16. Nákup kapesního kolorimetru – měření
volného chlóru v pitné vodě

Zápis č. 6-2014 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 6. 5. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.
1. Výběrové řízení – Oprava fasády budovy OÚ
Kozlovice – výběr dodavatele
Zápis č. 7-2014 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 26. 5. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. ZŠ a MŠ Kozlovice p.o. – schválení účetní
závěrky za rok 2013
3. ZŠ a MŠ Kozlovice p.o. – schválení odpisového plánu

Ze života školy
Co se děje ve škole
1/ Základní škola
• Učitelé připravili pro své žáky zajímavý
projekt s názvem „Památky UNESCO“, ve
kterém děti během 3 dnů získaly spoustu
zajímavých informací o významných památkách nejen naší republiky, ale celého
světa. Mnohé z památek i výtvarně zpracovaly. Jejich práce můžete vidět na chodbách
školy.

Projekt Památky UNESCO, foto archiv škola

Pokračování na straně č. 24.
15

Dětský den

(foto Markéta Opělová)

(foto archiv obce)
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Rekonstrukce mostu 4848-13 ve dvoře

(foto archiv obce)

(foto archiv obce)

Přeshraniční spolupráce s obcí Strečno (Slovensko)
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(foto archiv obce)

Jednosměrka za školou

Oprava fasády budovy OÚ

(foto archiv obce)
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(foto archiv obce)

(foto archiv obce)

Oprava podlahy v garážích hasičárny

Oprava části střechy základny
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(foto archiv obce)

Oprava zpevněných ploch (chodníků)
na hřbitově (foto archiv obce)

Tak si představujeme velkoobjemový odpad!! - je tam vše, jen ne to, co tam být má
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Oprava střechy smuteční obřadní síně

(foto archiv obce)

(foto archiv obce)

Oprava zpevněných ploch (chodníků) na hřbitově
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DOTACE SPOLKŮM A ORGANIZACÍM OBCE KOZLOVICE
Program na podporu spolkové činnosti v obci Kozlovice - aktivit
Rozpočtová kapitola
§3311
rozpočet

Divadelní činnost
20 000 Kč

§3319
rozpočet

Záležitosti kultury
600 000 Kč
Nejedná se o dotaci
Nejedná se o dotaci
Nejedná se o dotaci

Celkem
§3419
rozpočet
upravený

požadavek

Tělovýchovná činnost
230 000 Kč
280 000 Kč

Musí potvrdit zastupitelstvo obce
Musí potvrdit zastupitelstvo obce
Dotace nebyla přidělena
Musí potvrdit zastupitelstvo obce
Celkem
§3421
rozpočet

Využití volného času dětí a ml
460 000 Kč

Celkem

komu

20 000 Kč

20 000 Kč Divadelní společnost

20 000 Kč

20 000 Kč

50 000 Kč
50 000 Kč
5 500 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
230 000 Kč
535 500 Kč

50 000 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
230 000 Kč
535 000 Kč

12 000 Kč
17 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč

12 000 Kč
17 000 Kč
30 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč

50 000 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
399 000 Kč

50 000 Kč
50 000 Kč
- Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
249 000 Kč

20 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
7 000 Kč

20 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
7 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč SPV -Kozlovice,o.s.

50 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
70 000 Kč
30 000 Kč
357 000 Kč

Nejedná se o dotaci
Nejedná se o dotaci

schválená dotace

50 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
70 000 Kč
30 000 Kč
357 000 Kč

SLPT Valašský vojvoda
Valášek
Ing. Lenka Lepíková
Obec
Obec
Obec
SDH Měrkovice
Hokejový klub
TJ Sokol-odbíjená
TJ Sokol-stolní tenis
FbC Kozlovice
FC Kozlovice
FC Kozlovice
FC Kozlovice
FC Kozlovice
SDH Kozlovice
TJ Sokol-lyžování
TJ Sokol-lyžování
TJ Sokol-odbíjená
TJ Sokol-stolní tenis

Český svaz včelařů
Junák (Skauti)
SDH Kozlovice
FC Kozlovice
Obec
Obec

§3429
rozpočet
Celkem

Ostatní zájmová činnost
30 000 Kč

10 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč

10 000 Kč Myslivecké sdružení
10 000 Kč Český kynologický svaz
20 000 Kč

§4359
rozpočet
Celkem

Klub důchodců
50 000 Kč

30 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč

30 000 Kč Klub důchodců
20 000 Kč Klub důchodců
50 000 Kč
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NA ROK 2014 - schváleno radou obce dne 7. 4. 2014
v oblasti sportu, kultury a využití volného času na rok 2014
předmět dotace
Dovybavení kulisárny, půjčovné kostýmů, doprava, tech.zázemí

Náklady spojené s vydáním nového CD. Údržba, obnova a pořízení součástí mužských a ženských krojů
Natáčení CD v ČR, zhotovení krojů, zájezd pro děti na folklorní slavnosti, financování kurzů pro choreografky.
Nákup kláves Yamaha PSR E433 set pro výuku a vystupování
Oslava 220 let Měrkovic
Festival Souznění a vánoční jarmark
Den obce
Mini Cup fotbal-zabezpečení turnaje a zajištění doprovodného programu
Zajištění soutěže-pronájem ledové plochy a ostatní zajištění městské hok. Ligy, zakoupení brankářské vesty
Pokrytí nákladů spojených s účastí družstev v dlouhodobých soutěžích a turnajích, dresy, míče, …
Zajištění dlouhodobých soutěží (startovné, registrace, cestovné, materiál, pálky, míčky, ...)
Zajištění dlouhodobých soutěží a turnajů - mantinely,rozhodčí,registrace, haly, vybavení…, vánoční turnaj,
soustředění
Provozní náklady - plyn, voda, elektro, benzín, údržba, opravy areálu, údržba travnaté plochy
Dokončení výměny oken a vstupních dveří do budovy č.p. 521
Oprava (výměna) plotu u hřiště - jižní strana. Zakoupení zásobníku na zavlažování hřiště.
Údržba hřiště za Kovářovým lesem-travní semeno, hnojivo, benzín, vápenec na lajnování
Na účast a na pořádání hasičských soutěží
Uspořádání 26. ročníku mezinárodních závodů Kozlovice Open 2014 ve skoku žáků na lyžích
Krytí nákladů na výcvikové tábory, soutěže a nákup sportovních potřeb (doprava, ubytování,vosky,lyže,….)
Náklady spojené s účasti na dlouhodobých soutěžích a turnajích (dresy, obuv, míče, cestovné,…)
Úhrada práce odborného trenéra, materiální zabezpečení soutěže, turnaje, bodovací turnaje mládeže (doprava,
startovné,….)
Činnost taneč. oddílu JUNIOR aerobic, soustředění, nářadí, rekvizity, kostýmy, dětská tan. soutěž, školení
instruktorů, …
Finanční spoluúčast na dofinancování akce - Dětská včelí farma Kozlovice z programu Prazdroj lidem
Nákup vybavení do nové klubovny, táborové vybavení
Na činnost kroužku mladých hasičů
Mládežnické turnaje - ceny, startovné, dresy, tréninkové vybavení, příprava hřiště, hliníkové branky pro mládež
Odměny vedoucím dětí a mládeže
Dětský den
Nákup medikamentů, krmiva
Údržba areálu a činnost klubu
Na činnost klubu - zájezdy, vstupné, besedy, výlety, občerstvení, fotky, ….
Setkání důchodců-slavnostní výroční schůze
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úkolů mimo školu. Nejmladší žáci dostali
sportovní žákovské knížky, kde je spousta
zábavných úkolů sportovního charakteru.
Vyhodnocení úkolů ze sportovních žákovských knížek proběhne v září 2014. Díky
včasné registraci do projektu jsme dostali od
Českého olympijského výboru tašku plnou
sportovního vybavení pro snadnější plnění
disciplín.
• V rámci dopravní výchovy se konečně někteří
žáci dočkali a získali svůj první „řidičský
průkaz“- tedy přesněji cyklistický. Žáci
4. a 5. třídy byli podruhé v tomto školním
roce na dopravním hřišti v Příboře. Po procvičení dopravních značek, řešení křižovatek
a zhlédnutí ukázek o první pomoci psali test.
Pak byla ta zábavnější část - jízda na kole.
A komu se mezi čtvrťáky nepodařilo získat
cyklistický průkaz letos, může se pokusit
příští školní rok.
• Začátkem května proběhl v naší škole tradiční „Den Země“. Tentokrát jej měli pod
svou patronací kozlovičtí skauti, kteří si pro
naše žáky druhého stupně připravili velice
atraktivní ekologickou hru, která byla pro
mnohé děti velice přínosná. Touto cestou
našim skautům děkujeme. Pro žáky prvního
stupně byla připravena stanovištní hra, spojená se spoluprací s devátým ročníkem, jež
mladší žáky v této hře provázel…
• Ve čtvrtek 15. května a v pátek 16. května
2014 jsme uspořádali Školní akademii.
Pestrý program připravili žáci a učitelé jednotlivých tříd a mateřské školky. K vidění byla

Projekt Památky UNESCO, foto archiv škola

• Před Velikonocemi se všichni prvňáčci setkali s Mgr. Danou Malkovou a společně si
v rámci projektu „Poselství Velikonoc“ povídali o blížících se svátcích a zamýšleli se nad
jejich významem, nad přátelstvím a vztahy
mezi lidmi.
• Žáci 4., 5. a 6. ročníku se zapojili do celorepublikového vzdělávacího programu
Zdravá pětka. Na naši školu přijela lektorka
Michaela Rašková, která v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a soutěživou formou
seznámila žáky se zásadami zdravého stravování. V 6. ročníku si žáci dokonce kromě
zásad správného stolování sami připravili
občerstvení o čtyřech chodech. Skvělé a zdravé jídlo všem moc chutnalo.
• Naše škola se přihlásila do projektu Českého
olympijského výboru „Olympijský víceboj“.
Projekt je zaměřený na rozpohybování žáků
I. a II. stupně základních škol v rámci výuky, ale taky prostřednictvím plnění různých

Akademie 2014, foto archiv škola
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taneční vystoupení, recitace, zpěv a dokonce
i černé divadlo. Vystupujícím dětem byl velkou odměnou plný sál a potlesk diváků.
• V březnu a dubnu proběhly ve škole tři setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů
s učitelkami, které je v září přivítají v 1. třídě.
Děti se seznámily s prostředím školy, zjistily,
jaké to je sedět v lavicích a plnit úkoly a pozorně poslouchat paní učitelku.
• Od 1. září 2014 nebudou žáci na vyšším
stupni dostávat papírové žákovské knížky.
Rodiče budou o prospěchu a chování svých
dětí informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
• Jedno dubnové pondělní odpoledne věnovali
chlapci z osmé a deváté třídy úklidu okolí
toku naší Ondřejnice. Bohužel i letos měli
hodně práce …
Podporujeme technické a přírodovědné obory:
• V rámci projektů zaměřených na podporu
technických a přírodovědných předmětů
navštívili žáci 7. a 8. třídy výukový program
v Dolních Vítkovicích „Roboti ve službách
lidstva“, kde shlédli prezentaci podpořenou
výkladem lektora, a také si mohli zahrát na
konstruktéry minirobota z Lega. Poté navštívili výrobnu tlakových lahví z celolitých
kusů železa ve Vítkovicích. Zúčastnili se také
exkurze připravené ve spolupráci s VOŠ,
SOU a SOU Kopřivnice a zástupci firmy
TATRA TRUCK a. s. Během programu byli
seznámeni s historií firmy, dnešní činností,
a také s výrobky, které se vyvážejí do celého
světa. Součástí exkurze bylo i seznámení
s výše uvedenou školou – včetně prohlídky
dílen, dalšími možnostmi studia a s uplatněním se na trhu práce. Z Kopřivnice se
přesunuli do Nošovic, kde proběhla prohlídka v HYUNDAI MMC. Zde se žáci mohli
seznámit s technologií výroby automobilů
přímo ve výrobních halách.
• Žáci 9. třídy navštívili v rámci projektu
NatTech program „PopuLARP - Mendelovo
dědictví", ve kterém si pod vedením zkušených animátorů vyzkoušeli různé biologické
pokusy, naučili se pracovat s kombinačním

Akademie 2014, foto archiv škola

čtvercem a osvojili si tři Mendelovy zákony.
To vše na pozadí příběhu odehrávajícího se
v amazonské džungli, na kterou se po dobu výukového programu PopuLARP - Mendelovo
dědictví proměnily realisticky provedené modely pravěkých chýší v ostravském Landek
parku.
• Žáci 6. třídy navštívili program „Uměli
Valaši fyziku?“ ve Skanzenu v Rožnově
p. R., kde proběhla výuková lekce, v níž
zjistili, jak důležité byly základy fyziky pro
pracovní a společenský život Valachů. Žáci
se dozvěděli, jak ve všedním životě fungovaly jednoduché stroje a k čemu sloužily.
Vyzkoušeli si práci kováře, ochutnali pečivo
u mlynářky, a dokonce si vylisovali lněný olej.
Soutěže:
• Vynikajícího úspěchu dosáhla v celostátním
finále elektrotechnické olympiády organizované katedrou telekomunikační techniky
25
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•

•

•

•

•

•

• Děvčata šesté třídy se účastnila okrskového kola přehazované ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Po opravdu urputném boji získaly
pěkné druhé místo.
• Druhé místo získali také chlapci z 9. tříd
Jan Šohaj, Vojtěch Dudek, Martin Pustka,
Patrik Mališ, Jonáš Stonavský, Pavel
Žáček, Ondřej Blažek, Miroslav Hrabovský
a Richard Blahut v okrskovém kole minifotbalu ve Frýdlantě n. O.
Podrobnější informace a fotografie z akcí
najdete na www.skola.kozlovice.cz.

FEL ČVUT v Praze Veronika Bražinová (9. B),
která se umístila na krásném 3. místě.
Rovněž další naši zástupci Jan Rosinský
a Ondřej Blažek (9. B)podali ve finále soutěže výborný výkon a sklidili ocenění a potlesk
odborné poroty.
18. března se v Praze konalo celorepublikové
finále soutěže „SAPERE – vědět jak žít“, do
kterého postoupilo družstvo žáků 5. třídy
Tereza Krpcová, Tereza Pustková a Anna
Hliskovská. Finále proběhlo na magistrátu
hlavního města Prahy a naše družstvo získalo krásné deváté místo.
Úspěšnými řešiteli okresního kola fyzikální olympiády kategorie E se stal Adam
Moščák a Marie Boráková (9. B) a Petra
Pustková (9. A). V kategorii F uspěl Dominik
Lustig, Vojtěch Krpec a Filip Tabach (8. A)
a v „Archimediádě“, která je určena žákům
7. tříd, byli úspěšnými řešiteli Ondřej Krpec,
Monika Kohutová a Květoslava Raganová.
Významného úspěchu jsme dosáhli v soutěži „Pohár vědy“ pořádané Asociací malých
debrujárů ČR. V soutěži se vícekolově řešily
otázky související s technikou a fyzikou.
Mezi více než 180 týmy kategorie II. stupně
soutěžil tým žáků šestého a sedmého ročníků
a obsadil skvělé deváté pořadí.
V okresním kole matematické soutěže
„Pythagoriáda“ máme následující úspěšné
řešitelé: Jana Vašendová, Karolína Šáchová,
Natálie Stonavská a Anna Hlisnikovská
(5. A) a Annette Vittová, Veronika Pustková,
Jan Štefek a Kritýna Mazurová (6. A).
V obvodním kole pěvecké soutěže „Loutnička“
ve Frýdku – Místku jsme opět uspěli. V 2. kategorii Yanick Rokyta (3. A) 3. místo,
v 3. kategorii Natálie Stonavská (5. A) 1. místo a ve 4. kategorii Sára Kokešová (8. A) 3.
místo. V Kozlovicích nám to krásně zpívá!
V okrskovém kole ve vybíjené získalo družstvo žáků 4. a 5. třídy ve složení David
Tabach, Jan Téma, Jana Vašendová,
Natálie Stonavská, Matěj Strakoš, Marika
Tabachová, Martin Skoták, Adam Krpec,
Roman Nečas, Markéta Němcová, Tomáš
Ulčák a Lukáš Pustka 3. místo.

Mgr. Jaroslava Minksová, ZŘ školy

Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2013 – 2014 navštěvovalo
naši školu celkem 35 žáků devátého ročníku.
Všichni jsou již k dnešnímu dni přijati na střední školy a podali na ně i své Zápisové lístky.
Jedna žákyně z pátého ročníku odchází na osmileté gymnázium.
Z řad žáků devátého ročníku v září nastoupí 31 žáků na maturitní obory (z toho 1 žákyně
na uměleckou školu a 8 žáků na gymnázia)
a 4 žáci na tříleté obory zakončené výučním
listem.
Všem žákům přeji hodně úspěchů na nové
škole.
Zdenka Krpcová, VP
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Foto archiv škola
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2/ Mateřská škola

Za celý rok proběhla spousta akcí. Byla to
různá divadelní představení, besedy, výlety,
tvoření, karnevaly, sportovní aktivity a besídky.
Z posledních vzpomeňme například zdařilou
školní akademii, kde děti ze Skřítků s velkým
úspěchem také vystoupily. Děti z ostatních tříd
zase předvedly, co se za celý rok naučily na
závěrečných besídkách. Nedávno nás také opět
navštívilo divadlo Smíšek, které vždy děti pobaví a ke Dni dětí jsme zavítali do frenštátského
kina na filmové představení.

Konec školního roku se
kvapem blíží a mateřská
škola se zanedlouho rozloučí se svými předškoláky. Byl
to rok hravý, zajímavý a pro děti jistě přínosný.
Přestože nám bude smutno, je třeba naše „velké děti“ nechat jít a těšit se na nově příchozí,
které bude čekat spousta dobrodružství.

A co nás ještě čeká ?
- loutkové divadlo Kocourek Modroočko
v Ostravě
- rozloučení s předškoláky
- informační schůzka pro rodiče nově příchozích dětí
- výlet ( Lhotka, Hukvaldy )
Prázdninový provoz proběhne v budově MŠ od
30. 6. 2014 do 18. 7. 2014 a po prázdninách se
sejdeme 1. září 2014.
Lucie Halamíčková

Předškoláci na akademii, foto archiv škola

Organizace prázdninového provozu mateřské školy
-

pro předem přihlášené děti
proběhne od 30. 6. - 18. 7. 2014 v budově mateřské školy
provozní doba je od 6.00 do 16.00 hodin
budova bude otevřena od 6.00 – 8.30, od 11.30 – 12.00, od 14.30-16.00 hodin
stravování je zajištěno jídelnou MŠ
přineste dětem přezůvky, pyžamo, převlečení do třídy a na pobyt venku

Bc. Lenka Eliášová
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Kulturní a sportovní život obce
Valášek a dechovka zahráli ve Strečně
V rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenské republiky
a České republiky 2007-2013, projektu
„Cezhraničná kúlturna vzájomnosť“
vystoupili v obci Strečno DFS Valášek
a Dechová hudba Kozlovice. Dopoledne
jsme si prohlédli zříceniny hradu
Strečno a po obědě následoval přesun
do areálu u místní školy, kde ve 14 hodin
začal kulturní program Strečnianských
hodů. Na podiu se vystřídaly domácí
soubory a harmonikáři a pak přišel čas
vystoupení Valášku a dechové hudby
se zpěváky Vítem Pavlíčkem a Petrou
Bukovjanovou. Obě vystoupení přilákala k podiu další diváky, kteří jinak
využívali pouťové atrakce, a ti odměnili
naše soubory nadšeným potleskem. No
a na řadu přišly i brynzové halušky, gulášek, stoly plné buchet a koláčů. Určitě
potěšila i pochvalná slova slovenských
kolegů muzikantů, kteří k nám zavítají
v září na obecní slavnost. Další soubory
pak vystoupí na mezinárodním festivalu Souznění 2014. Na Slovensko ještě
v říjnu vycestuje Valašský vojvoda a v lednu Divadelní společnost Kozlovice. Ze
Strečna jsme si odvezli vzpomínky na
přátelské, pohostinné setkání.

Strečno 18. 5. 2014 – muzička, foto archiv obce

Strečno 18. 5. 2014 – dechovka, foto archiv obce

Slávek Vašenda

Strečno – dechovka na hradě, foto archiv obce

Strečno 18. 5. 2014 – Valášek, foto archiv obce
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Miroslav Donutil
V březnu navštívil sál OÚ v Kozlovicích populární herec a bavič Miroslav Donutil se svou
One man show „Cestou necestou“. Vzpomínky
na Frantu Kocourka, Věru Chytilovou, natáčení

či zájezdy na Západ připravily divákům pohodový večer. Po velmi úspěšném představení,
kdy vstupenky byly vyprodány během pár dnů,
jsme se rozhodli ho pozvat ještě jednou. A to
v květnu, s show nazvanou „Ptejte se mě, na
co chcete, já na co chci odpovím“. Publikum
mělo možnost položit herci otázky a je pravda, že na většinu z nich odpověděl. V pauze si
diváci mohli zakoupit jeho CD, knížky a zajít
si pro autogram. Jelikož p. Donutil slyšel, že
se v Kozlovicích vaří výborné pivo, neváhal
navštívit místní pivovar. Žebra, koleno či pivo
mu velmi chutnalo, proto věříme, že sem ještě
někdy zavítá.

M. Donutil na Fojství, foto Petra Krpcová

Petra Krpcová

Pozorování života včel
Naše Základní organizace Českého svazu
včelařů v Kozlovicích postupně realizuje v centru obce nový Včelařský areál. Toto zázemí bude
jistě sloužit nejen všem členům, ale i zájemcům
o přírodu. Především by však mělo usnadnit
včelaření začínajícím. Smysl naší činnosti vidíme především v odkazu pro budoucnost, kdy
věříme, že areál bude životaschopný a doplní
bohatý spolkový život naší obce.
Naše zkušenosti a současné znalosti o přírodě poskytujeme všem zájemcům. Ti nejmladší
jsou většinou členy Včelařského kroužku. Byl
založen před více jak 65 léty a celou dobu úspěšně funguje při základní škole v Kozlovicích.
Díky pochopení, kterého se nám zde dostává,
máme možnost zde vést zajímavý odborný
kroužek a poskytnout tak dobrou alternativu
pro využití volného času.
Současně s budováním Včelařského areálu
zlepšujeme i zázemí pro praktickou výuku
v kroužku - budujeme zároveň i Dětskou včelí
farmu. Představuje nejen nezbytné včelařské
vybavení pro získání potřebných znalostí a dovedností, ale i něco navíc. V rámci nadačního
programu Think Big O2 se mladému řešitelskému týmu podařilo získat finanční prostředky na
projekt Pozorování života včel. Za vydatné

Včelaři, foto Stanislav Ulčák

pomoci nadšenců - členů základní organizace, jsme realizovali na počátku letošní sezony
transparentní včelí úly. Jeden je vybaven kamerovým systémem pro online přenosy.
Tato možnost vešla rychle ve známost
a zájemců o pozorování včelího života přibývá
(nejen z okruhu mladých včelařů).
Navštivte naše webové stránky, které mimo
jiného umožňují - od jara do podzimu, v kteroukoli denní dobu - podívat se, co včelky právě
dělají, a jak se přirozeně v úle chovají. Zde taky
získáte inspiraci pro případ, že chcete přispět
k přátelskému soužití s přírodou.
František Boháč

http://www.kozlovice-vcelari.cz
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Férová snídaně
Kozlovice, 10. května 2014 – Letos se
Kozlovice poprvé připojily k mezinárodní akci,
která se koná při Světovém dni pro fair trade.
Snídalo se po celé republice, a to na více než
stovce míst. Fairtradová káva nebo čaj, čokoládový koláč z domácích vajec a fairtradového
cukru, kváskový chléb, zelenina, mléko a sýry
od lokálních farmářů. Takové dobroty posnídalo jedenadvacet lidí, kteří se v sobotu 10. května
sešli na společném pikniku u hasičské zbrojnice
v Kozlovicích. Dali tak najevo, že podporují
produkty, za něž pěstitelé dostali spravedlivě
zaplaceno a při jejichž výrobě byl brán ohled
na životní prostředí a nebyla zneužita dětská
práce. Piknik s názvem Férová snídaně proběhl
v Kozlovicích poprvé a účastníci si posteskli, že
další bude až za rok.

Férová snídaně v Kozlovicích 10. května 2014,
foto David Odstrčil

Z fotografií je jasné, že v Kozlovicích
převažovaly potraviny od lokálních pěstitelů
a chovatelů. „Atmosféra by výborná, užili si to
dospělí i děti, které vzali s sebou. Nabízeli si navzájem suroviny i recepty. Sdílení jídla a zážitků
je jedním z pradávných atributů komunitního života,“ uvedla k sobotní akci v Kozlovicích Tereza
Bílková, jedna z organizátorek místní Férové
snídaně. „Z individuálního pohledu je lepší si
uvařit z místních surovin než z toho, co prodávají
řetězce. Kvalita života souvisí s kvalitou jídla
a ta je u farmářů a potravinářského průmyslu
nesrovnatelná. Z celospolečenského pohledu užívání místních zdrojů méně zatěžuje životní
prostředí. Dojít si pěšky k sousedům pro brambory je jiné než si je koupit v obchodním řetězci, kde
platíme navíc za obaly, dopravu, mzdové náklady, provozní... a ještě stavbu velkých obchodních
prostor, které nerespektují ráz okolní krajiny.“
A co je to fair trade? Fair trade je způsob
obchodu, který dává drobným pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům ze zemí Afriky,
Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se
vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud
si český spotřebitel koupí fairtradový výrobek,
dává tak přednost výrobkům, za nimiž nestojí
zneužívání dětské práce, nelidské pracovní
podmínky, či devastace životního prostředí.
www.fairtrade.cz
Tereza Bílková

Dobroty z fair trade nebo místních surovin,
foto David Odstrčil
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Čtvrtým rokem děláme Měrkovice čistými
Letos to bylo čtvrtým rokem, co se v rámci
akce „Za zelenější Měrkovice“ v dubnu sešli
měrkovjané, aby vysbírali všechno to, co nám
po Měrkovicích vyhazují podél cest a přilehlých částí komunikací bezohlední lidé, nebo
dokonce sami spoluobčané. V letošním roce,
díky teplému jarnímu počasí, byla tráva již
dost vysoká, což komplikovalo sběr a nemohlo
být vše vysbíráno na 100 %. Proto pořádající
sbor dobrovolných hasičů Měrkovice doplnil
tuto akci o úklid půdních prostor bývalé školy
v Měrkovicích a úklid bývalé třídy, respektive
knihovny, dnes klubovny. Akce byla zakončena
s dobrým pocitem, že máme opět kolem sebe
více nehyzděné přírody a uklizený společný
objekt. Tradičně byla akce zakončena občerstvením s posezením u ohně. Na pořádání akce

Brigáda 2014, foto Radek Zdražil

se rovněž podílel Obecní úřad Kozlovice,
za což mu díky, a samozřejmě rovněž díky
všem, kteří na brigádu přišli. Více o akci na
www.merkovice.cz.
Radek Zdražil

Skauti otevřeli novou klubovnu
oddílu http://kozlovice.skautifm.cz/fotogalerie/ naleznete video z rekonstrukce klubovny,
u kterého se snad i zasmějete :-). Obojí stojí za
zhlédnutí.
Na závěr chce touto cestou náš skautský
oddíl opětovně poděkovat všem, kdo jakkoliv
přispěli k umožnění provozu naší nové klubovny. Zejména pak za finanční dary obci
Kozlovice, firmě Inset, rodičům a našemu
středisku sv. Jiří Brušperk. Všem, kdo jakkoliv
přiložili ruku k tomuto dobrému dílu a strávili
svůj volný čas při práci na této nové klubovně. A nakonec pak i farnímu úřadu Kozlovice
a všem farářům za dobu, kdy jsme mohli mít
klubovnu v prostorách vedle fary.
Věříme, že toto nové, prostornější a větší
zázemí umožní snadnější a komfortnější skautování a doufáme, že se nám podaří i do
budoucna udržet jeho stávající kvalitu. Držte
nám v tom palce. Děkujeme.

V sobotu 10. 5. 2014 první oddíl skautů
a skautek Kozlovice slavnostně otevřel svou novou klubovnu, která oddílu slouží již od začátku
tohoto roku. Nová klubovna se nachází v místě
bývalé „obecní základny“ v prostorách za pivovarem. Po krátkém proslovu a uvítání všech
přítomných vedoucím oddílu, požehnal prostorám nové klubovny místní farář o. Stanislav.
A pak se již naplno rozjel program, mezi
který patřilo: promítání videa z rekonstrukce
klubovny, promítání videa a prohlížení fotek ze
skautských akcí minulých let, prohlídka nových
prostor, opékání špekáčků, dobré pivo, možná
návštěva netradičních atrakcí jako basová věž,
sedmimílové boty, trampolína nebo „palicový“
balanc. Celou akci provázelo dobré počasí a ještě lepší přátelská nálada, mnohdy pramenící ze
setkání členů kozlovského skautingu od dob
jeho porevolučního založení.
Odkaz na reportáž z otevření klubovny
můžete nalézt na kozlovských internetových
stránkách. Na domovských stránkách našeho

Za 1. oddíl skautů a skautek Kozlovice
člen Josef Klímek
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Nádiové v Kozlovicích
21. a 22. 6. 2014 na víkendovém setkání
Provedeme je naší malebnou obcí a navštívíme
pamětihodnosti Kozlovic. Chcete-li se dozvědět
u nás v Kozlovicích budeme mít jedinečnou
víceVoČR
Knihovnách palmových listů, přijďte
příležitost
setkat
se
s
Nádími,
čteči
z
knihoINDICKÝ VYKLADAČ PALMOVÝCH LISTŮ
ven palmových listů, Nádim Šivou a Nádim
mezi nás.
Palanim ze státu Tamilnádu v jižní Indii, v doRezervace, či informace o sobotním a neprovodu ing. Pavla Krejčího, kteří byli poprvé
dělním setkání:
Dana Holubová, tel.: 737811021, email:
v ČR i v Evropě v r. 2010. Je pocta pro naši
obec, že si nás vybrali a zde hodlají strávit
danacapindorf@seznam.cz
4 dny. Setkání kultur také proběhne při besedě
Holubová D., jóga Kozlovice
s dětmi a prohlídce základní i mateřské školy.

nádí PALANISAMI CHINAPPA

INDICKÝ VYKLADAČ PALMOVÝCH LISTŮ V ČR

nádí PALANISAMI
CHINAPPA
PAVEL
KREJČÍ

PALANISAMI CHINAPPA

BYL JIŽ PŘED
NĚKOLIKA TISÍCI LETY
NAPSÁN VÁŠ OSUD?
JE VŠECHNO JENOM NÁHODA?
„Septha Rishies“ - sedm svatých rišiů před několika
PAVEL KREJČÍ
tisíci lety napsali na palmové listy příběhy lidí, kteří se
někdy
v budoucnu přijdou zeptat na svůj osud, na svůj
PALANISAMI CHINAPPA

optimální životní plán. Napsali i Váš příběh? Existuje Váš list
v knihovně palmových listů v Indii?
Je možné, aby někdo dopředu věděl jak kdy se narodíte
a kdy zemřete, kdy se přijdete zeptat na svůj záznam
do knihovny palmových listů, co vystudujete, v čem
budete úspěšní,
kdoJIŽ
budePŘED
Váš životní partner,
BYL
kolik budete mít dětí, co je Vaším hlavním
NĚKOLIKA
TISÍCI
LETY
posláním ve Vašem životě?

NAPSÁN VÁŠ OSUD?

JE VŠECHNO JENOM NÁHODA?
„Septha Rishies“ - sedm svatých rišiů před několika
tisíci lety napsali na palmové listy příběhy lidí, kteří se
někdy v budoucnu přijdou zeptat na svůj osud, na svůj
optimální životní plán. Napsali i Váš příběh? Existuje Váš list
v knihovně palmových listů v Indii?
Je možné, aby někdo dopředu věděl jak kdy se narodíte
a kdy zemřete, kdy se přijdete zeptat na svůj záznam
do knihovny palmových listů, co vystudujete, v čem
budete úspěšní, kdo bude Váš životní partner,
kolik budete mít dětí, co je Vaším hlavním
posláním ve Vašem životě?

www.palmovelisty.cz
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Vystoupení DFS Valášek
V měsíci květnu jsme měli možnost dvakrát
vyjet na celodenní vystoupení. První z nich se
uskutečnilo v neděli 18.5. na Slovensku. Díky
spolupráci naší obce Kozlovice a obce Strečno
jsme společně s Dechovou hudbou Kozlovice
vystoupili na obecních hodech v této obci. Díky
nepříznivému počasí jsme sice nemohli absolvovat projížďku na pltích, nicméně čas jsme
strávili příjemným výletem vč. komentované
prohlídky hradu Strečno. Druhým květnovým
vystoupením byla účast na MFF Jackové dětem
v Jablunkově, kde jsme jeli 30.5. Vedle souborů
Magurka z Oravské Lesné, Polajenka z Kyjova,
Jackové z Jablunkova, Slezánek z Českého
Těšína a Malí Grojcowianie z Wieprza-Polska
vystoupil ve dvou vstupech i náš Valášek
z Kozlovic. Celý den proběhl v krásném prostředí areálu Městského lesa v Jablunkově.
Děti se mezi vystoupeními mohly odreagovat
v místním kině při pohádce Ledové království.
Ke konci června začnou i ve Valášku souborové prázdniny, nicméně již 1. 8. zahraje naše
malá muzička na festivalu Gorolski Swieto
v Jablunkově a od 15. 8. začnou tradiční nácviky
na Sochovy národopisné slavnosti, které letos
proběhnou v sobotu 23. 8. 2014. Kompletní
fotodokumentaci ze zájezdů souboru si můžete
prohlédnout na www.dfsvzk.rajce.idnes.cz.

Strečno 2014- prohlídka hradu, foto Petra Prašivková

Jablunkov 30. 5. 2014, foto Petra Prašivková
Petra Prašivková

www.valasek-kozlovice.cz

Beskydské turné 2014
Přestávky budou vyplněny kulturním programem tanečních skupin SPV /Sport pro
všechny/ pod vedením p. Lenky Nevludové .
Kozlovice budou reprezentovat:
Marcel Matušinský, Jiří Dohnal, Štěpán
Kysel, Matouš Petrů, Filip Laník, Lukáš
Matušinský, Jakub Jalůvka.
Pozváni jsou skokanky a skokani z Čech,
Moravy, Maďarska a Polska.
Pozvaní hosté: Jakub Janda, Jiří Parma,
ředitel úseku skoku SLČR Leoš Škoda.
Občerstvení je zajištěno po celý den.
Srdečně zveme jménem pořadatelů.

Ve pátek 19.6.2014 začíná 1. závodem
v Rožnově p. R. 26. ročník Beskydského turné
žáků ve skoku na lyžích, který pokračuje v pátek 20.června 2014 v Kozlovicích, v sobotu
21.6.2014 v Nýdku. Pořadatelem finálového
závodu turné je letos lyžařský oddíl TJ Frenštát
p. R. - v neděli 22. 6. 2014. Závodit se bude ve
čtyřech společných kategoriích dívek a chlapců.
Trénink v Kozlovicích se uskuteční od
11.00 do 14.00 hodin. V 16.00 hodin začne
zkušebním kolem závod na malém můstku
K-9m a následně bude pokračovat na velkém
můstku K-18m.
Vyhlášení výsledku a rozdělení cen bude
20 minut po ukončení závodu.

Pavel Fizek
34

číslo 2  červen 2014

35

Obecního úřadu v Kozlovicích

Hasiči
soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Okresní kolo ve své kategorii, ve velké konkurenci, vyhrál náš Vojtěch Pavlát.
Muži taky nezaháleli. 3. května se zúčastnili okrskového kola v požárním sportu, které
s přehledem vyhráli. Postoupili tak do okresního kola – to se konalo v Českém Těšíně. Zde
se klukům nepodařilo probojovat na kraj, ale
obsadili krásné 2. místo.
Předposlední sobota v květnu patřila již
tradičně Noční pohárové soutěži v požárním
útoku. Ta se letos konala v areálu u hasičské
zbrojnice. Od odpoledních hodin probíhala
příprava areálu, trati i občerstvení. Samotná
soutěž byla zahájena starostou a velitelem

Lukáš Tabach v Ostravě, foto Jan Karásek

Lukáš Tabach, Jan Vyvial nejml. a Pavel Krpec
ml. reprezentovali Kozlovice na Jablonecké hale
2014, která proběhla 5. a 6. dubna a zúčastnilo
se jí 259 mužů a 208 žen. Nejlépe se zde vedlo
Pavlovi, který vybojoval první místo jak v běhu
na 100 m s překážkami, tak se svým týmem
ve štafetách. V neděli proběhly závody hasičských záchranných sborů. Pavel v barvách HZS
Moravskoslezského kraje obsadil v běhu na
100 m s překážkami 2. místo.
U mladých hasičů bylo v měsíci květnu
rušno. Čekaly je závody ve štafetách (CTIF,
4x60 m, dvojic) a útocích (CTIF, požární)
v rámci hry Plamen. Po výkonech na těchto soutěžích, v rámci celoročního hodnocení, skončili
mladší žáci na 7. místě z 18 a starší na 6. místě
z 32 družstev. Mimoto proběhlo i vyhodnocení

Požární útok mladších žáků, foto Anna Kociánová

sboru v 21:30. Dorazilo celkem 18 družstev
– z toho i 2 domácí týmy. Naše ženy obsadily
5. příčku a muži díky drobnému prostřiku obsadili 2. místo.
Závěrem bych ráda zmínila zdařilou akci
s názvem CYP CUP, která se uskutečnila
31. května v areálu hasičského záchranného
sboru v Ostravě a je součástí 2. kola Českého
poháru v běhu na 100m s překážkami a 3. kola
ligy dvojbojů. My jsme se již po několikáté podíleli na organizace této události. Závodů se
zúčastnilo hned několik zástupců z Kozlovic
– Hana Chocholatá, Jan Vyvial nejml., Lukáš
Tabach a Jakub Pavlíček. Všichni dosáhli zdařilých výsledků.
Kateřina Toflová

Ženy na domácí soutěži, foto Radmila Toflová
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Kozlovický hokej
Hokejový klub Kozlovice má za sebou další
docela úspěšný ročník ve třetí městské hokejové lize v Kopřivnici. Po 1. místě ze sezóny
12/13 jsme se rozhodli nepostoupit do druhé
ligy, jelikož nebylo jisté, že udržíme kádr pohromadě. V právě skončené sezóně jsme si dali
za cíl postoupit hlavně do play off, a poté udělat
co nejlepší výsledek. V průběhu základní části
jsme se drželi v první čtveřici mužstev, která
postupovala do bojů o umístění a zlepšeným
závěrem základní části jsme uhájili 2. místo.
Základní část vyhrály s přehledem Veřovice.
V semifinále jsme se v zápase hraném na
jeden zápas utkali s Janovicemi. Cíl byl jasný, postoupit opět po roce do finále. Zápas jsme zvládli
a vyhráli 5:3. V další dvojici porazily Veřovice
tým Veteránu 9:5. Do finále jsme nastoupili
s cílem oplatit Veřovicím porážky ze základní
části. Na zápas dorazili i skalní fanoušci a ty jsme
nechtěli zklamat. Jenže jsme soupeře nechali odskočit do vedení o tři branky a přes velkou snahu
všech hráčů Kozlovic jsme prohráli 8:5. Sezónu
hodnotíme nakonec jako úspěšnou. V kanadském bodování byl naším nejlepším hráčem
Jan Elek se 44 body za 25 branek a 19 asistencí.
Celkově v bodování soutěže skončil čtvrtý.
Těsně před Vánocemi HC uspořádalo exhibiční zápas bývalých a současných hráčů
Kozlovic. Výsledek není ani tak důležitý, hlavně
že to všichni přežili ve zdraví. Závěrem jsme

Konečná tabulka 2013/2014
1.

HC Veřovice

2.

Tornádo Kozlovice

3.

HC Veteráni

4.

HC Janovice

5.

Highlanders Frenštát

6.

HC Brušperk

7.

HC Lahvators

8.

HC ROTOR Bartošovice

9.

Tatra Kopřivnice

10.

HC Bystré

poseděli a vzpomínali na koupališti na dobu,
kdy za Kozlovice hráli jen “místní odchovanci“.
V další sezoně se pokusíme tuto akci zopakovat znovu a věříme opět v hojnou účast.
Těm, které jsme zapomněli oslovit, se tímto
omlouváme a příště to napravíme!
Závěrem děkujeme všem hráčům, fanouškům a obecnímu úřadu za podporu a těšíme se
na další ročník 14/15, kde chceme opět bojovat
o nevyšší příčky.
Statistiky celé soutěže najdete na webu:
http://mhliga.webnode.cz/statistiky/ nebo
www.hokej-kozlovice.cz
Petr Němec, starosta HC

Hokejový klub Kozlovice, foto archiv spolku
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Další florbalová sezóna za námi
A nutno říci, že všechny kategorie se při
reprezentaci naší obce snažily ji opět co nejvíce zviditelnit. Hráči „Mladší“ a „Starší“
kategorie zahájili 30. 11. 2013 výtečně obsazenou ,,Podbeskydskou ligu“ ve Frýdlantu n. O.
Ve vzájemných kláních naši „Mladší“ s 8 družstvy po 16-ti zápasech slavili 9x vítězství a 7x
prohráli. V kanadském bodování se mezi 143
hráči na prvním místě umístil Radovan Tabach
a na čtvrtém Adam Korček. Mezi brankáři se
z 23 chlapců na čtvrtém místě umístil náš Jakub
Žáček. Nejužitečnějším hráčem byl zvolen Adam
Korček a cenu „trenéra“ získal Tomáš Blažek.
Rovněž „Starší“ nám dělají velikou radost.
Při stejném počtu zápasů se dostali ve velice kvalitně obsazeném turnaji na krásnou stříbrnou
pozici (10 výher, 4 remízy a 2 prohry). V kanadském bodování se mezi 149 hráči umístil
na zlaté příčce Adam Štefek. Mezi 19 brankáři
získal zlato rovněž náš gólman Petr Doležal.
Nejproduktivnějším hráčem byl zvolen Patrik
Hranický a Patrik Balla obdržel cenu „trenéra“.
Také naši „muži“ se po nelehkých utkáních s velmi kvalitními soupeři v rámci
Moravskoslezského přeboru divize B umístili na
10. místě tabulky.

Letošní herní úroveň byla velmi vysoká,
kdo se přišel podívat – určitě nelitoval! Všichni
byli svědky skvělých florbalových okamžiků!
Manželé Kabátovi pokračují ve výchově již několikáté úspěšné florbalové generace. V mnohdy
tuhých bojích se zkušenými městskými týmy je
vidět zúročení jejich 12tileté snahy. Gratulujeme
a všem také přejeme do dalších zápasů pevné
nervy, pověstného hráčského štěstí a přesnou
mušku. Za všechno to snažení uspořádali pro
chlapce i letos manželé Kabátovi, v rámci zakončení sezóny, dvoudenní soustředění v kozlovické
tělocvičně (pro přípravku) a prodloužený víkend
v Metylovicích (pro mladší a starší kategorii).
Blíží se doba dovolených, tak bychom rádi
popřáli všem pohodové, slunečné počasí plné
výletů, sportu a skvělých zážitků a po prázdninách ve zdraví NA SHLEDANOU!
A nakonec důležitá zpráva! Jako spolupořadatelé, společně s restaurací Na Koupališti,
vás všechny v plném počtu rádi uvidíme 1. 8.
2014 na již čtvrtém letním večeru se skupinou
TRIFID. Přijďte nás všechny podpořit a zároveň
strávit příjemný večer s kvalitní hudbou a osvědčeným bohatým občerstvením!

Mladší žáci, foto Kabátová Ivona

Starší žáci, foto Kabátová Ivona

Mladší kategorie: Jakub Lepík, Adam Korček,
Radovan Tabach, Jiří Polášek, Ondřej Chýlek,
Matěj Navrátil, Matěj Lepík, Tomáš Blažek,
Patrik Šuba, Samuel Žárský a Jakub Žáček .

Starší kategorie: Patrik Hranický, Martin
Borák, Petr Střálka, Patrik Balla, Martin
Mičulka, Jarek Borák, Ondřej Blažek, Adam
Štefek, Petr Chocholatý a Petr Doležal.

Václav Štefek
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Stolní tenis v Kozlovicích
Stolně tenisová sezona pravidelně končí
v dubnu a začátkem října začne nová. Krátce se
poohlédneme po té skončené 2013-2014.
V mistrovských soutěžích jsme měli zapojeno pět družstev dospělých a jedno družstvo dětí.
Nutno podotknout, že v pingpongovém kraji,
jakým je kraj Moravskoslezský, a na velikost naší
obce je tento počet rarita. A jak jsme dopadli?
Dvě naše družstva postoupila, tři si své soutěže
udržely. Jen tak dále.
Největší radost však máme ze svých nejmladších (družstva žáků), kteří ve své kategorii
vybojovali třetí místo.

Jana a Matouš, foto Jaroslav Vašenda

žáci (žačky) si přeborníka okresu Frýdek-Místek
vybojovali Matouš Pustka a Jana Vašendová,
která tento titul získala i v kategorii nejmladší žákyně. Další naděje našeho stolního tenisu Hanka
Polášková skončila jen těsně za medailovými
pozicemi. Svými výkony se tak všichni tři kvalifikovali na krajské přebory konané v Havířově,
kde Jana získala stříbrnou a bronzovou medaili
a Hanka bohužel opět „bramborovou“, ale tentokrát mezi nejlepšími z Moravskoslezského
kraje. Mimo tyto vrcholné turnaje získali naši
svěřenci mnoho individuálních úspěchů na rozdílných turnajích pořádaných českou asociací
stolního tenisu v rámci okresu, kraje i republiky.
Pokud našim nejmladším vydrží snaha, vůle
a píle budou jistě kozlovický stolní tenis i nadále
úspěšně reprezentovat a v nadcházející sezóně
2014-2015 rozšiřovat své pohárové a medailové
Mt+Vv
sbírky.			

Žáci, foto Petr Adámek

Tři z dětí našeho oddílu již od konce loňského
roku trénují pod vedením velmi zkušené profesionální extraligové hráčky Hany Bartošové z SK
Frýdlant nad Ostravicí. Náš klub se tak může
v letošní sezóně pochlubit třemi tituly okresních
přeborníků pro rok 2014. V kategoriích mladší

Stolní tenis, foto Petr Adámek
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Mini Cup 2014 – oslavy 225 let založení Měrkovic
28. 6. 2014 se v Měrkovicích na hřišti pořádá
již tradiční 39. ročník fotbalového turnaje Mini
Cup 2014. Jelikož na letošní rok vyšlo i malé
výročí – 225 let založení Měrkovic, je tato akce
pořádána ve slavnostnějším a veselejším duchu.
Pro návštěvníky je přichystán doprovodný
program:
• Facepainting - malování na tvář
• vystoupení bubeníků Kubuku - absolventi
afrických rytmů na djembe - můžete si sami
vyzkoušet
• Amfora – žertovný zápas Divadelní společnosti Kozlovice vs. - tým nejkrásnějších žen

z Měrkovic
• koncert QUEENIE – world Queen tribute
band (Praha) - naprosto jedinečný zážitek,
kdo máte rádi Queen a Freddie Mercuryho,
nenechte si ujít!
• zábava DJ OLS
Fotbalový turnaj bude zahájen tradičně
v 10.00 hod., koncert QUEENIE – world
Queen tribute band následuje v 19.00hod.,
ostatní program bude upřesněn na plakátech
a www.merkovice.cz.
Na akci srdečně zve pořadatel - SDH
Měrkovice, ve spolupráci s obcí Kozlovice.
Radek Zdražil

Vítěz okresního přeboru žáků 6+1, ročník 1999-2000
Hráči FC Kozlovice se stali vítězi Okresního
přeboru starších žáků 6+1. Před posledním
hracím kolem si žáci z Kozlovic zajistili celkové
vítězství okresního přeboru. Za celou fotbalovou sezonu nastříleli přes 125 gólů. Žákům
z Kozlovic blahopřejeme k tomuto krásnému
výkonu.

Sestava hráčů FC Kozlovice:
Horní řada: Křístek Rostislav, Pustka
Martin, Hrabovský Miroslav, Mališ Patrik,
Šohaj Jan, Dudek Vojtěch, Balla Miloš
Spodní řada: Chýlek Ondřej, Blažek Tomáš,
Navrátil Matěj
Brankář: Tabach Radovan
Miloš Balla

Vítěz okresního přeboru žáků ročník 1999-2000, foto Miloš Balla
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Jetojednoduché,přijedukVám,zaměřímobjekt,navrhnuoptimální
řešení,spočítámcenuakdyžseVámtobudelíbit,rádvšedodám.“
Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou až 40 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)

Odvaděč vody do sudu

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,

Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Váš poradce: David Richtar, mobil: 725 675 611
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA,
Provozní 5560, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: 596 940 640
ředitel obchodního centra Bc. Pavel Merenda, mobil: 725 675 606
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
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Postaráme se o vaši zahradu
Využijte dlouholetých zkušeností našich odborníků!
 přímo na místě zdarma zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy
 kalkulaci provedou i v několika cenových variantách
 kreativita a zohlednění jedinečnosti místa je samozřejmostí

Nabízíme:
 Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy a substrátů, urovnání terénu,
kultivaci ploch, výsev travního osiva, ošetření hnojivy a selektivními herbicidy).
 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávníků).
 Sadové a jemné terénní úpravy.
 Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty a omlazení keřů, přihnojování keřů a
stromů, chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení stromů, likvidaci
pařezů frézováním, odstranění náletů a výmladků).
 Realizaci zahrad od zpracování návrhů až po výsadbu, popř. následnou
údržbu.
Provádíme:
 Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné asfaltování.
 Opravy sekaček a jejich servis.
Vaši zahradu můžeme vybavit:
 Různými druhy pergol, zahradních altánů, popř. laviček.
 Ploty a zídkami.
 Typizovanými dětskými prvky.

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek – Místek,
tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz,
www.tsfm.cz

NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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Firma BML les s.r.o.
Provádí těžbu dřeva, přibližování,
úklid klestů a zalesňování.
Vykupuje veškerou dřevní hmotu
za hotové po dohodě.
V případě zájmu volejte na 773 568 225
nebo piště na Luda.Micka@seznam.cz
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Babočka bodláková, foto Peloušek Jiří

Vesnička naše, malá, ale krásná, pod horami, foto archiv obec
Vydává Obec Kozlovice. • Reg. zn. 0380202287.
Šéfredaktor Mgr. Hana Ulčáková ve spolupráci s Obecním úřadem Kozlovice.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – září 2014. • Za správnost příspěvku odpovídá autor.
Vyrobila Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek.
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