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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice
I dnes začnu svůj článek informací o průběhu přístavby školy. Pomalu se dostáváme
„ze země“, což je asi ta nejsložitější a nejdůležitější část stavby.
Podali jsme tři žádosti o dotaci a zdá se,
že v jednom případě jsme byli úspěšní. Nyní
ještě čekáme na v ydání tzv. Rozhodnutí

o přidělení dotace, kterým se dotace stane
skutečností. Bližší informace podám snad
v příštím Zpravodaji.
Měl jsem dost velké obavy, jak to kolem
staveniště bude vypadat z hlediska dopravy,
parkování, hluku a prašnosti. I díky Vaší disciplinovanosti (především rodičů s dětmi
a nejbližším sousedům) je vše v pořádku
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – září 2016.
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Dětské hřiště
Tak jak bylo slíbeno, bylo dětské a dětské
dopravní hřiště dovybaveno dalšími herními prvky a začal jeho skutečný první rok
provozu. Hřiště se každý den uzamyká, kontroluje a uklízí. Některé detaily se prozatím
dolaďují. Hřiště je pro veřejnost přístupné ve
všední dny od 16 do 20 hodin, během sobot
a nedělí a o prázdninách celodenně od 9 do
20 hodin. Vstup dětí je možný pouze s dospělou osobou, která po celou dobu pobytu
na dítě dohlíží a zodpovídá za ně. Žádáme
rodiče, aby se seznámili s návštěvním řádem,
poučili své děti a řád dodržovali. Děkujeme.
Ve všední dny v době od 8 do 16 hodin
využívá hřiště školka a družina, což je většina
dětí. Domníváme se, že tento způsob provozu (který byl dohodnut již před výstavbou
a areál je k tomu uzpůsobený) je ekonomický
a dostatečný pro všechny.
To ovšem neznamená, že pokud se najde
nějaké vhodné místo, nemůže vzniknout
„něco malého“ trvale přístupného. Velký
problém však vidím s udržením pořádku
a osobně si myslím, že střed obce je již nyní
tak zatížený hlukem, provozem aut i průchodem lidí, pořádáním různých akcí, že
umístění dalších takovýchto zařízení je problém a vhodný prostor se hledá těžko. I zde
bydlí lidé, kteří chtějí mít svůj klid.

a nezaznamenali jsme větší problémy. Děkuji
a jen tak dále.
Psi
Zato s volně pobíhajícími psy máme problémy velké. Už to došlo tak daleko, že pes
zaútočil na člověka a zranil ho (viz článek
uvnitř Zpravodaje). Proč mnoho psů nemá
známku? Asi proto, aby nemohlo dojít k identifikaci. Beru to jako bezohlednost držitelů
psů zůstat v případě problémů v anonymitě.
Pokusme se dodržovat alespoň základní pravidla slušnosti a odpovědnosti. Děkuji.
Další práce v obci
- Kromě v ýstavby školy jsme dokončili
(dokončujeme) v nitř ní rekonstr ukci
bývalé školy v Měrkovicích (viz fotogalerie uvnitř Zpravodaje). Kromě výměny
oken jsme veškeré práce provedli vlastními pracovníky (krb, kuchyňská linka,
obklady, dlažby, omítky…).
Další využití je na rozhodnutí zastupitelstva, ale jistě budou tyto prostory sloužit
ke krátkodobým pronájmům občanům
a spolkům k různým posezením, schůzím,
oslavám..., jak již bylo předběžně projednáno. Budeme Vás informovat.
- Provedli jsme kompletní obnovu vodovodu na horním konci v celkové délce
cca 600 m. Děkujeme všem dotčeným za
vstřícnost.
- Probíhá výměna oken v budově zdravotního střediska. Víte, že tato budova má
neskutečných 52 oken?
- Provádějí se drobné oprav y místních
komunikací (technologie JET).

Vandalismus
Asi víte, že byla poničena socha P. Marie
Karmelské (mj. jedná se o kulturní památku).
Objevily se na ní nápisy ZNK - v překladu pro
nás neznalé „život není krásný“- a další čmáranice. Tyto nápisy se objevují i na naší zástavce
Střed, dopravních značkách atp. (viz foto
uvnitř Zpravodaje). Zadejte si na internetu do
vyhledávače heslo „ZNK“ a uvidíte, o co jde.
Upozorňuji autory, že jsou více méně známí
a žádám je, ať to sdělí svým rodičům, kteří doufám přijdou celou záležitost vyřešit. Neradi
bychom to řešili prostřednictvím policie.
Na závěr si dovolím citovat odstavec z loňského Zpravodaje, který dle mého názoru
stále platí.

Odpady
Znov u př ipomínám, že sběr ný dv ůr
je od dubna otevřený v definované hodiny
a je s obsluhou, která Vám případně poradí
a pomůže. Provozní hodiny jsou Út, Čt: 7
– 12, 14 – 18 hodin a v So: 8 – 14 hodin.
Kontejnery na trávu a větve jsou přístupné
stále. Prozatím se zdá, že se tento systém
osvědčil.
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Začínají prázdniny, což je mimo jiné čas
grilování a jiných venkovních radovánek, které
se mnohdy protáhnou do pozdních večerních
hodin. Během celého roku jsou snad jen tři
nebo čtyři větší akce, které jsou trochu hlučnější. Jedná se o koncerty nebo zábavy, kde
bývá velká návštěvnost a jsou to akce žádané.
Je dobré se jednou za čas sejít, poklábosit a společně se pobavit. Samozřejmě, že ne každý se
akcí účastní a ne každý tomu fandí. Domnívám
se ovšem, že při troše dobré vůle se to dá tolerovat. Nechci se dožít doby, kdy budou tyto
zábavy probíhat virtuálně prostřednictvím
počítače a my budeme sedět doma a „civět“
na monitor. Pak bude na vesnici absolutní klid.

Daleko více je akcí domácích, ale i tady to
při troše ohleduplnosti jde. Vzpomeňte si na
tato slova, až po půlnoci vyrazíte do ulic nebo
začnete odpalovat ohňostroj, že tu jsou Vaši
sousedé a spoluobčané, kteří „třeba“ chtějí
klidně spát. Děkuji.
Hezké prázdniny a dovolené.
S přáním „nechte sekačky o nedělích
a svátcích odpočívat“
Ing. Miroslav Tofel,
starosta dědiny valašských vojvodů a dnes
už i „zmrzlinového království“.
Napsáno: 9. 6. 2016

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

paní Miroslava Jalůvková 83 let
paní Anežka Fojtíková 83 let
paní Františka Krpcová 83 let
paní Ludmila Lichnovská 84 let
paní Ludmila Jurková 84 let
paní Anežka Závodná 84 let
paní Božena Červenková 85 let
paní Imelda Prašivková 85 let
paní Ludmila Žvátorová 85 let
paní Jarmila Adamčíková 85 let
paní Marie Pustková
86 let
pan Alois Nedvěd
86 let
paní Ludmila Laníková 86 let
paní Jiřina Boráková
87 let

paní Marie Konečná
87 let
paní Marie Krpcová
87 let
paní Anežka Kahánková 88 let
paní Anna Juřicová
88 let
paní Antonie Valentová 89 let
paní Božena Smržová 90 let
pan Rudolf Pustka
91 let
paní Anežka Krpcová 96 let

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

Od poloviny března do začátku června zemřeli:
ve věku 70 let pan Jaroslav Krpec
ve věku 96 let paní Zdenka Pustková
ve věku 77 let pan Stanislav Zeman
ve věku 59 let pan Václav Šindelář

ve věku 101 let
paní Marie Strakošová

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od poloviny března do května se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Václav Janák
Štěpán Nezhoda
Adam Hašek

Rodičům přejeme při jejich výchově
hodně radosti a trpělivosti a dětem
hodně štěstí do života.
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Přivítali jsme 17 malých občánků
Příchod malého človíčka do rodiny je
radostnou událostí především pro rodiče a blízkou rodinu. Stejně tak radostně vítáme malé
občánky mezi občany Kozlovic při slavnostním
vítání občánků.
V pátek 6. května jsme přivítali hned
sedmnáct nových občánků. Byli to: Lukáš
Kryštof, Gabriel Gonda, Petr Medřík, Bedřich
Šindelka, Filip Seknička, Vanesa Zemanová,
Klára Muchová, Jan Zahradník, Nela Fizková,
Karolína Morisáková, Kryštof Velký, Tomáš
Chlebek, Vojtěch Mužík, Daniela Chudjaková,
Kryštof Kovář, Výclav Janák a Adam Hašek.

Za obec přivítali malé občánky, jejich rodiče
a příbuzné starosta obce Ing. Miroslav Tofel,
ředitelka školy Mgr. Hana Ulčáková a matrikářka Věra Pustková. O program a hudební
doprovod se tradičně postaraly děti a muzička
souboru Valášek a jejich vystoupení ještě více
umocnilo atmosféru této slavnostní chvíle. Na
závěr obřadu se přítomní zapsali do Pamětní
knihy obce a převzali si dárky.
Přejeme, ať malí kozlovičtí občánci přinášejí
rodičům, svým blízkým a také obci jen samou
radost.
OÚ - Pustková

Vítání občánků, autor Klementová

POPLATKY
Několika zapomnětlivým domácnostem a občanům opětovně připomínáme, že:
- vodné za r. 2015 je (bylo) splatné nejpozději do 31. 5. 2016,
- poplatek za psa na r. 2016 nejpozději do 31. 3. 2016,
- poplatek za odstraňování komunálních odpadů („za popelnice“) na rok 2016 stanovený
v obecně závazné vyhlášce ve výši 492,-Kč/rok/osobu je splatný nejpozději do 31. 10. 2016 !
Věříme, že ti, kterých se tato poznámka týká, dají své závazky neprodleně do pořádku.
OÚ - Kahánek
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Žádost o spolupráci
Obecní úřad se obrací na občany s žádostí
o součinnost při zjišťování stavu vodoměrů pro
účely výpočtu stočného za 1. pololetí 2016.
Pověření pracovníci obce budou provádět
opisy a v případě, že nebudete zastiženi doma,

nahlaste obratem zjištěné hodnoty telefonicky
na 602 264 153, e-mailem na kahanek@kozlovice.cz nebo osobně. Děkujeme.
OÚ - Kahánek

Dotace spolkům
Rada obce na svém zasedání 7-2016 dne 11. 5. 2016 schválila individuální
dotace spolkům. Jedná se o dotace do 50 tis. Kč.
Dotaci nad 50 tis., o kterou požádal FC Kozlovice, musí posoudit
dle platné legislativy zastupitelstvo.
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Měrkovice
739 47, Kozlovice 550
IČ: 65494181
Účel užití dotace:
Pořádání 41. ročníku fotbalového turnaje
MiniCup v Měrkovicích - ceny a doprovodný program.
Výše schválené dotace: 20.000,- Kč

Výše schválené dotace: 50.000,- Kč
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda
73947, Kozlovice 343
IČ: 60781785
Účel užití dotace:
Údržba, pořízení a obnova krojových součástí
a hudebních nástrojů.
Výše schválené dotace: 50.000,- Kč

Sport pro všechny – Kozlovice
739 47, Kozlovice 638
IČ: 27041093
Účel užití dotace:
Sportovní aktivity, podpora rodiny a pohybu dětí
(jóga, taneční oddíl junior, senior cvičení, kostýmy,
rekvizity, nářadí, hudba, přívesnický tábor).
Výše schválené dotace: 40.000,- Kč

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice
739 47, Kozlovice 550
IČ: 64122697
Účel užití dotace:
Na pořádání akce pro širokou veřejnost „Jsme
v bezpečí“ a ostatní činnost spolku.
Výše schválené dotace: 50.000,- Kč

Myslivecký spolek KOZLOVICE
739 41, Palkovice 324
IČ: 26626438
Účel užití dotace:
Nákup medikamentů, krmiva, oprava a údržba
mysliveckého zařízení.
Výše schválené dotace: 10.000,- Kč

Hokejový klub Kozlovice
739 47, Kozlovice, Restaurace Na Koupališti č. p.
65
IČ: 683344583
Účel užití dotace:
Pronájem ledové plochy, příprava a zajištění hraní
městské hokejové ligy, rozhodčí.
Výše schválené dotace: 20.000,- Kč

DFS Valášek
739 47, Kozlovice 343
IČ: 22896236
Účel užití dotace:
Koncert cimbálových muzik, 2x dvoudenní
soustředění, natáčení CD v rozhlase, propagační
materiály, pojištění, účast na festivalu, zhotovení
krojů, obuvi, zájezd pro děti na folklorní festival,
oprava hudebních nástrojů.

FbC Kozlovice
739 47, Kozlovice 671
IČ: 22814990
Účel užití dotace:
Činnost klubu, startovné do soutěží a turnajů,
pronájem hal, mantinelu, vybavení, soustředění,….
Výše schválené dotace: 25.000,- Kč
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Český svaz včelařů, základní organizace
Kozlovice
739 47, Kozlovice 1009
IČ: 68334206
Účel užití dotace:
Vybavení Dětské včelí farmy (chovatelské potřeby
a vnitřní vybavení klubovny, elektroinstalace,
skladovací prostory, pozemní úpravy).
Výše schválené dotace: 35.000,- Kč

Účel užití dotace:
Dovybavení technického zázemí - reflektory,
audio technika, dovybavení kulisárny, půjčovné na
kostýmy.
Výše schválené dotace: 20.000,- Kč
Paint Western Riding Club
739 47, Kozlovice 928
IČ: 66739446
Účel užití dotace:
Nákup cen pro umístění v Mistrovství ČR WCR
dospělých a Mistrovství ČR ČJF v reiningu - poháry,
stužky, šerpy, deky.
Výše schválené dotace: 30.000,- Kč

Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří
739 43, Staříč 429
IČ: 61963879
Účel užití dotace:
Náklady na energie a údržbu a opravy klubovny
a dalšího majetku spolku. Pořízení nového majetku
včetně táborového vybavení.
Výše schválené dotace: 45.000,- Kč

Stolní tenis Kozlovice
739 47, Kozlovice 186
IČ: 05071372
Účel užití dotace:
Dospělí: Zajištění dlouhodobých soutěží, účast
na turnajích (startovné, dopravné, registrace...),
materiální zabezpečení (potahy, míčky, dresy, nájem).
Mládež: Zajištění dlouhodobých soutěží mládeže,
účast na bodovacích turnajích mládeže (cestovné,
startovné, registrace), dresy, potahy, trenéři, nájem.
Výše schválené dotace - dospělí: 20.000,- Kč
Výše schválené dotace - mládež: 15.000,- Kč
Výše schválené dotace celkem: 35.000,- Kč

Český kynologický svaz ZKO Kozlovice - 100
739 47, Kozlovice
IČ: 49591398
Účel užití dotace:
Údržba zeleně a klubovny a další činnost klubu,
vč. provozních nákladů a vybudování vodovodní
přípojky.
Výše schválené dotace: 34.000,- Kč
Spolek rodičů a přátel Základní školy a Mateřské
školy Kozlovice
739 47, Kozlovice 186
IČ: 70920559
Účel užití dotace:
Spolufinancování Dne dětí - atrakce a dárky pro
děti.
Výše schválené dotace: 40.000,- Kč

Ski klub Kozlovice
739 47, Kozlovice 665
IČ: 05071356
Účel užití dotace:
Zajištění skokanských závodů Kozlovice Open
2016, nákup sportovního vybavení a potřeb pro
skokany, údržba areálu, výcvikové tábory.
Výše schválené dotace: 50.000,- Kč

Slavík Moravia
739 47, Kozlovice 394
IČ: 26626021
Účel užití dotace:
Nákup notového materiálu, doplnění zvukové
aparatury, opravy a údržba aparatury a hudebních
nástrojů.
Výše schválené dotace: 2.700,- Kč

Volejbal Kozlovice
739 47, Kozlovice 842
IČ: 05071364
Účel užití dotace:
Dospělí: Zajištění účasti v mistrovských soutěžích
a turnajích (dresy, cestovné, materiální zabezpečení,
startovné…).
Výše schválené dotace - dospělí: 30.000,- Kč
Výše schválené dotace - mládež: 20.000,- Kč
Výše schválené dotace - celkem: 50.000,- Kč

Divadelní společnost Kozlovice
739 47, Kozlovice 632
IČ: 70305552

OÚ - Kozlovice
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Potoky
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, říká, že je
zakázáno poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat
do vodních toků předměty, kterými by mohlo
dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví
nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny
do vod. Fyzická osoba, která toto poruší, se
dopustí přestupku, za který bude obecním úřadem uložena pokuta do 50.000 Kč.
Proto by si občané, kteří na břehy potoků
a pod mosty ukládají rostlinné zbytky, posečenou trávu a zbytky větví, měli uvědomit, že
jim nejen hrozí takováto pokuta, ale že svým
jednáním mohou způsobit perné chvíle svým
sousedům. Anebo někdo, kdo bydlí nad nimi,

jim samotným. Takovéto situace vznikly letos
na začátku června. Měli bychom se řídit pořekadlem „jaké si to uděláš, takové to máš“ a vést
k zodpovědnému jednání i naše děti a hlavně
- být jim příkladem.
V současné době máme v obci 370 domácích
kompostérů (které obec bezplatně zajistila)
a dva velké kontejnery umístěné před sběrným
dvorem na trávu, větve a jiné rostlinné zbytky,
které jsou přístupné 24 hodin denně. Takže
rostlinné odpady je kam dávat a není důvod
je sypat na břehy potoků. A především - je to
zakázáno zákonem. Děkujeme za pochopení.
OÚ - Boráková

Potoky, archiv obec

Kovárka
Z Kovářova lesa se nám stává černá skládka.
I za tento přestupek obecní úřad uloží pokutu
dle zákona o přestupcích do 50.000 Kč. V případě předání spisu České inspekci životního
prostředí hrozí fyzické osobě, která soustřeďuje
odpad, nebo s ním jinak nakládá na místech
nebo v objektech, které nejsou zařízeními
určenými k nakládání s odpady (dle zákona
o odpadech), pokuta do 1.000.000 Kč.
Proto si dobře rozmyslete své jednání a použijte obecní kontejnery. Děkujeme.
OÚ -Boráková

Kovárka, archiv obec
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RADARY V NAŠÍ OBCI
Radar u Vinotéky směr Frýdek-Místek

Radar u fary směr Frenštát

Březen 2016 - celkem projelo 47 060 vozidel
rychlosti nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
12 669
50
11 383
50 – 60
11 343
60 – 70
10 795
70 <
870
- 50 km/h překročilo 49%
- maximální rychlost 5. 3. 20:26 107km/h,
26. 3. 19:03 105 km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 96
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 122 vozidel.

Březen 2016 - celkem projelo 48 950 vozidel
rychlosti nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
18 139
50
13 788
50 – 60
14 912
60 – 70
1 934
70 <
177
- 50 km/h překročilo 35%
- maximální rychlost 16. 3. 19:43 95km/h,
27. 3. 16:36 97 km/h
Průměrně projelo mezi 7 a 8 hodinou 92
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 140 vozidel.

Duben 2016 - celkem projelo 51 000 vozidel
rychlosti nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
14 218
50
12 186
50 – 60
19 083
60 – 70
4 592
70 <
921
- 50 km/h překročilo 48%
- maximální rychlost 3. 4. 18:05 104km/h,
28. 4. 16:30 102 km/hm
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 97
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 132 vozidel.

Duben 2016 - celkem projelo 54 185 vozidel
rychlosti nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
20 325
50
15 283
50 – 60
16 271
60 – 70
2 014
70 <
270
- 50 km/h překročilo 34%
- maximální rychlost 6. 4. 08:40 114 km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 104
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 150 vozidel.
Květen 2016 - celkem projelo 58 295 vozidel
rychlosti nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
23 035
50
16 466
50 – 60
16 368
60 – 70
2 174
70 <
252
- 50 km/h překročilo 32%
- maximální rychlost 8. 5. 23:53, 9. 5. 22:50
101 km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 107
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 168 vozidel.

Květen 2016 - celkem projelo 55 400 vozidel
rychlosti nad 30 km/h.
Km/h
Počet průjezdů
do 50
15 736
50
13 192
50 – 60
20 485
60 – 70
4 976
70 <
1 011
- 50 km/h překročilo 48%
- 100 km/h překročilo 10 vozidel!!!!
- maximální rychlost 5. 5. 22:26, 25. 5. 02.35
a 26. 5. 17:59 106 km/h
Průměrně projelo mezi 7. a 8. hodinou 101
vozidel, mezi 14. a 15. hodinou 127 vozidel.

OÚ - Kozlovice
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Informace pro majitele kotlů,
kamen nebo krbů na pevná paliva
Za nesplnění této povinnosti hrozí provozovateli spalovacího zdroje pokuta až 20 tisíc Kč.
Dále pak od 1. 1. 2022 všechny kotle budou
muset splňovat parametry třetí a vyšší emisní
třídy. Kotle první a druhé emisní třídy již není
možno od 1. 1. 2014 na našem trhu koupit a od
roku 2022 je nebude možno ani provozovat.
Pokud provozovatel uvedeného spalovacího
zdroje tuto povinnost po uvedeném datu splňovat nebude, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun.
Důvodem přísnějších požadavků jsou
problémy s kvalitou ovzduší v České republice z hlediska emisí prachu a polycyklických
aromatických uhlovodíků, které se do ovzduší
dostávají především právě ze spalování uhlí
a dřeva v zastaralých kotlích.

Upozorňujeme všechny majitele provozující
kotle, kamna nebo krby na pevná paliva, o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, na novou povinnost, kterou jim ukládá
zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Nejpozději do 31. 12. 2016 je třeba zajistit
první kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího zdroje servisním technikem. Tato
kontrola se musí následně provádět každé dva
roky. Provádět ji může pouze servisní technik,
který je proškolen výrobcem spalovacího zdroje
a má od něho uděleno oprávnění k jeho instalaci,
provozu, údržbě a kontrole technického stavu.
Na vyžádání Magistrátu města Frýdek-Místek,
odboru životního prostředí a zemědělství, bude nutné tento doklad o kontrole předložit.

OÚ-Tobolová

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti
levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat
na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče
to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let
totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě
potěší možnost cestovat po většině států Evropy

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
9
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doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu
– nejčastěji činí požadovaná minimální doba
platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Informace z knihovny
Pasování na čtenáře
Tak jako každým rokem, tak i letos se v naší
knihovně uskutečnilo slavnostní „Pasování
na čtenáře“. Prvňáčky v knihovně přivítal král
s královnou z Písmenkové říše. Děti byly po
krátkém programu, ve kterém nám předvedly
znalost abecedy a čtenářskou dovednost,
starostou obce pasovány na čtenáře obecní
knihovny. Slavnostního okamžiku se zúčastnila

také ředitelka ZŠ a rodinní příslušníci. Pasovaní
čtenáři obdrželi průkazku do knihovny na rok
zdarma, pamětní list, šerpu čtenáře 2016,
čtenářský pas, do kterého si budou zapisovat
knihy, které přečtou a drobné dárky. Akce se
zúčastnilo 41 prvňáčků z obou tříd, kterým
bych nakonec chtěla popřát „Ať kniha zůstane
jejich přítelem po celý život“!

10
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Novinky z knihovny
Knihovna začala v rámci projektu „Do
knihovny nejen pro knihu“ půjčovat i stolní
hry. V nabídce zatím máme 26 her, které si
můžete přijít vypůjčit nebo zahrát přímo
v knihovně. Budu se na vás těšit. Knihovní
fond se také obohatil o další knihy z výměnného regionálního souboru - cca 100 knih.

Prázdninový provoz knihovny platný
od 1.7. 2016 do 31. 8. 2016:
Út 9.00 – 17.00 h
Čt 9.00 – 17.00 h
V týdnu od 15. 8. do 19. 8. 2016 – zavřeno.
Přeji všem hezké prázdniny a mnoho krásných chvil strávených s knihou.

Opět apeluji na čtenáře o včasné vrácení
knih, vždyť i jiní mají nárok si přečíst knihy,
které se tímto nemůžou půjčovat.

Markéta Navrátilová, knihovnice

Pes zaútočil na ženu
do nemocnice, kde jí musely být rány zašity.
V současné době čeká na výsledky, zda nebylo
zvíře infikováno vzteklinou.
Jedná se zřejmě o psa, který byl viděn v okolí
Kříže pobíhat již v minulosti. Majitelé volně
pobíhajících psů by si měli uvědomit, že zodpovídají za činy svých psů se všemi důsledky!
Napadená žena chce touto cestou poděkovat
neznámé řidičce auta za pomoc a ochotu při
převozu k lékaři i domů.

V pátek 27. 5. ve 12:15 došlo k napadení ženy,
která byla na procházce se svým psem. Když procházela kolem domu pana Eliáše na Malé Straně
pod Křížem, přiběhl směrem z dolního konce
dospělý, vzrostlý vlčák s obojkem a zaútočil na
ženu a jejího psa. Při útoku se ženě zakousl do
stehna a povalil ji na zem. Naštěstí právě přijíždělo auto, které zabránilo dalšímu napadení,
a pes se dal na útěk. Posádka vozu poraněnou
převezla na vyšetření k paní doktorce Machalové
a poté domů. Z domova byla odvezena k ošetření

OÚ - Boráková

KALENDÁŘ AKCÍ
25.06.2016 Fotbalový turnaj Mini Cup 2016
27.06.2016 Cvičení s Lenkou
30.06.2016 Rozloučení s deváťáky
18.07.2016 Tábor
23.07.2016−24. 07.2016 Reiningové závody ČJF a oblastní mistrovství
29.07.2016 Letní večer s Trifidem II
30.07.2016−31. 07. 2016 Westernové závody WCR
13.08.2016 Střelecká soutěž u hasičárny
03.09.2016 44. ročník pohárové soutěže
10.09.2016 OBECNÍ SLAVNOST 2016
24.09.2016−25. 09.2016 Mistrovství ČR WCR dospělých
11
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Odpady - informace
Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá
ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při
mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který

EKOLAMP, ilustrační foto

tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé
naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře v Kozlovicích č. p.
1003, nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky
do specializovaných recyklačních firem, kde jsou
z nich pro opětovné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další
kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací
dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek
se používá jako technický materiál nebo i pro
výrobu nových zářivek.
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a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu.
Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014
recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek.
To představuje 26 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále
téměř 60 % českých domácností nerecykluje

OÚ - Boráková

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa
získaného z vyřazených elektrospotřebičů,
které u nás lidé za posledních 10 let předali
k recyklaci, by se takových rozhleden dalo
postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo
ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří
získat zpět a znovu využít kolem 90 procent
materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je
z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 %
plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství,
to je dobře vidět zejména posledních 10 let,
kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN,
který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského
sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr
a následnou recyklaci více než 15 milionů
spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za
druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl
krát vyskládat po obvodu státní hranice České
republiky.

se design, základní technologické principy ale
zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum,
který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více
než polovina dotázaných by si vzala lednici
dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život
Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit
90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi
rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány paměťovými
médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě
nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou
to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších
pochutin, které se naposledy masově vyráběly
ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou
dokonce stejnou značku, je pravděpodobné,
že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních
firemních muzeích.
NOVINKA MADE IN EU
I když tedy není většina běžně používaných
spotřebičů v českých domácnostech žádnou
novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich
životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly
opravit, zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich
pořízení totiž představovalo tak velkou investici,
že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo
v českých zemích docházet až v 60. letech
minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se

STOLETÍ VYTRVALCI I JEPIČÍ ŽIVOT
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly
zabydlovat už začátkem 20. století. Patří
mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače.
Souviselo to s vlnou masového připojování ke
vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil
13
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ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před
deseti roky, kdy se do české legislativy promítla
tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit
na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze
pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová
povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.

Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta
odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho,
že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne.
Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny
znovu použít.
Zdroj: Elektrowin
OÚ - Boráková

Elektrowin, ilustrační foto
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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. 1-2016 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 16. 3. 2016
v 17.00 hodin v budově OÚ

- Hlavní pozornost se nyní soustředila na zahájení výstavby přístavby školy – viz samostatný
bod tohoto jednání.

Přítomno: 12 členů zastupitelstva
Omluveno: 3 členové (Mgr. Gola Lukáš, Pustka
Kamil, Ulčák Tomáš)
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 3 občané
obce.

4/2016 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 11 : 0 : 0
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor nezasedal, k tomuto bodu
nebylo přijato usnesení.

1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Lesní škola v Měrkovicích nebude – žadatelka
sdělila, že se přihlásilo mnoho dětí (cca 40)
a prostory v Měrkovicích by nevyhovovaly.
- Pokračuje vnitřní rekonstrukce na bývalé
škole v Měrkovicích – úprava bývalé třídy
(krb, kuchyňka, okna, interiér).
- Dnes byly pokáceny dvě lípy před školou
v Měrkovicích – velmi špatný stav, narušování
statiky budovy. Bylo provedeno posouzení
stavu stromů ŽP. Zároveň probíhá diagnostické měření statiky budovy.
- Dotace z ROPu na školku nebyla stále
vyplacena (máme potvrzeno, že jsme dodali
všechny potřebné dokumenty).
- Postupně se všechny smlouvy obce přizpůsobují NOZ (nájmy, odpady podnikatelé…)
- SSMSK připravuje projektovou dokumentaci
na rekonstrukci mostu naproti OÚ - „Silnice
III/4848 Kozlovice – rekonstrukce mostu
ev. č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici“. Obec
se snaží uplatnit své připomínky ke vzhledu.
Je hotová dokumentace k ÚŘ.
- Odpadové hospodářství – v tisku je informační leták pro občany, sběr objemného
a nebezpečného odpadu 2x ročně po obci
zůstane, sběrný dvůr je otevřený 3x týdně a je
s obsluhou.

2.2 Finanční výbor
Pan Eliáš: Finanční výbor zasedal v tomto
roce již 2 krát.
Na prvním zasedání dne 11. 1. 2016 měl na
programu nominaci zástupce FV jako člena hodnotící komise k výběrovému řízení na zhotovitele
stavby Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice.
Po diskuzi nominoval FV Václava Holuba jako
člena hodnotící komise a Ludvíka Konečného
jako náhradníka.
Na svém druhém zasedání dne 11. 3. 2016
jsme měli na programu 4 body.
FV se seznámil s inventarizační zprávou
k 31. 12. 2015.
Druhým bodem byla informace k dokládání
daňových příjmů územního samosprávného
celku za účelem pojištění vkladů od 1. 1. 2016.
K tématu proběhla krátká diskuze. Jako obec
máme daňové příjmy vyšší než 500 000 EUR,
proto jsme je přestali mít pojištěné. Vklady
máme rozložené u několika bank, aby se snížilo
riziko ztráty vkladů. V následujících letech vlivem
výstavby školy se částka uložená u bank pravděpodobně sníží.
FV provedl analýzu návrhu rozpočtu obce
Kozlovice na rok 2016. Seznámil se s navrženým
15
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Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje radu
obce schvalováním rozpočtových opatření do
výše 700 tis. Kč v jednotlivém případě (u jednotlivé položky nebo paragrafu).
Hlasování: 12 : 0 : 0

rozpočtem na rok 2016, se všemi kapitolami rozpočtu na příjmové i výdajové straně. FV se usnesl
doporučit navrhovaný rozpočet ke schválení.
Posledním bodem byly měsíční odměny neuvolněných zastupitelů obce. FV doporučuje zastupitelstvu schválit s účinností od 1. 4. 2016 zvýšení
měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů
v návaznosti na nařízení vlády č. 352/2015 Sb.

3. Rozpočet obce na rok 2016
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
práce, které jsou v návrhu uvedeny.
- Rozpočet řeší především akci Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice.
- Rozpočet koresponduje s rozpočtovým
výhledem.
- Návrh rozpočtu byl projednán v radě obce
a byl zaslán finančnímu výboru, který doporučuje jeho schválení.
- Z řad občanů ani zastupitelů jsme neobdrželi
žádnou připomínku nebo návrh na změnu.

4. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice –
postup prací
Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Zakázka byla přidělena firmě Beskydská stavební
a.s. Cena stavebních prací činí 29 969 298,61
Kč s DPH. K této ceně je potřeba připočíst cenu
inženýrských činností (TDS, AD, BOZP), přeložek a především cenu vnitřního vybavení, které se
odhaduje na cca 2 mil. Kč. Prozatím neproběhlo
výběrové řízení.
Dne 15. 3. 2016 bylo v souladu se smlouvou
předané staveniště a práce mohou začít.
Stavba si vyžádá jistá omezení vstupu do školy.
Rodiče i děti byli poučeni vedením školy a další
informace byly zveřejněny na webu obce a budou
rovněž ve Zpravodaji. Starosta požádal o součinnost (spolupráci) policii ČR při problémech, které
by mohly vzniknout při zahájení stavby s dopravou
– především ráno, když děti chodí do školy.
Byla vypracována a dne 11. 3. 2016 podána
žádost o dotaci do IROPu. Případná dotace se
bude vztahovat jen na část stavby, která bude
sloužit MŠ. Dotační titul výstavbu ZŠ nepodporuje. Složitým způsobem se musel přepracovat
rozpočet na položky, které jsou jen pro MŠ, částečně pro MŠ (koeficientem) a které jsou pro ZŠ.
Zároveň je mnoho nezpůsobilých výdajů u vlastní
MŠ. Žádost je velice složitá – má cca 30 příloh.
Už jsme ji několikrát předělávali, protože se mění
podmínky. Dotace (pokud budeme úspěšní) se
bude vypočítávat ze způsobilých výdajů, které dle
nás činí cca 11,5 mil. Kč. Dotace tedy může činit
cca 10,5 mil. Kč.
Prozatím ještě stále neznáme výsledek u žádostí
o dotace, které jsme podali na MŠMT a MF.

6/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet Obce Kozlovice na rok 2016
ve výši 65.093.900,- Kč – viz příloha zápisu.
Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření minulých let.

7/2016 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty o postupu prací na akci Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0

5/2016 - Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy finančního výboru na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 11 : 0 : 0
Před projednáváním bodu 3 se do zasedací místnosti dostavil Bc. Petr Pavlát.
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5. Výstavba chodníků horní konec
Na projekt Chodníky Kozlovice – horní konec
(I. a II. etapa) je konečně vydané stavební povolení
s nabytím právní moci. Na část horní konec směr
Tichá (II. etapa) je vypracovaný rozpočet, který činí
cca 4,8 mil. Kč. Rozpočet I. etapy bude obdobný.
Současná finanční situace, především nejistota, zda získáme dotaci na školu, nám neumožňuje zahájit výstavbu obou etap. Z našeho
pohledu je důležitější z hlediska bezpečnosti
etapa směr Tichá, protože vede kolem silnice
s daleko větším provozem, než na horní konec.
Je otázka, zda zahájit výstavbu II. etapy
z vlastních zdrojů (rozpočet s tím počítá), pokusit se vypracovat žádost o dotaci nebo počkat, jak
dopadne dotace na školu.

9/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místních
poplatcích s účinností od 10. 4. 2016.
Hlasování: 12 : 0 : 0
7. Záměr prodeje a směna pozemků
7.1 Směna – K.
Na minulém zasedání ZO byl usnesením číslo
73/2015 schválen záměr směny pozemku parc.
č. 3927/7, ostatní plocha, ostatní komunikace ve
výměře 288 m2 ve vlastnictví obce za pozemek
parc. č. 387/2, ostatní plocha, neplodná půda
ve výměře 288 m2 ve vlastnictví pana K. Nově
vzniklé pozemky byly odměřeny geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 2853-90/2015.
GP byl vyhotoven na náklady žadatele o směnu.
Záměr obce směnit nemovitý majetek byl řádně
zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední
desce ve dnech 6. 1. 2016 - 26. 1. 2016, nikdo
nepodal připomínku.

Pan starosta: Chodník ve směru na horní
konec chceme budovat svépomocí, chodník ve
směru na Tichou prostřednictvím firmy. Jedná se
o stavbu u silnice III. třídy, za vysokého provozu,
což nebude jednoduché.
Pan Cviček: Provoz na Tichou je opravdu
vysoký. Jako krizový u chodníku ve směru na
horní konec považuji cca 100 metrový úsek
v zatáčce u p. Urbiše.

10/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
směnu pozemku parc. č. 3927/7, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 288 m2
ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 387/2
ostatní plocha, neplodná půda ve výměře
288 m2 ve vlastnictví pana J.K., bytem 742 21
Kopřivnice. Nově vzniklé pozemky byly odměřeny geometrickým plánem č. 2853-90/2015.
Pro vyměření daně z převodu nemovitosti
(obci) bude sloužit výpočet směrné hodnoty dle pokynů finančního úřadu. Směrná
hodnota obcí převáděného pozemku činí
24.171,-Kč.

8/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu Chodníky Kozlovice – horní
konec I. a II. etapa (nový nemovitý majetek
obce). Termín zahájení podle vývoje finančních možností.
Hlasování: 12 : 0 : 0
6. Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích
Navrhujeme vydat OZV č. 1/2016, kterou
se doplňuje OZV č. 3/2015 o místních poplatcích v čl. 22 o odstavec 2 a to o možnost hradit
poplatek ze vstupného paušální částkou ve výši
300 Kč.
Dotaz občané: Nemůže obec odpustit úhradu
poplatku ze vstupného místním občanům?
V některých okolních obcích tyto úlevy mají.
Pan starosta: Obec dělá pro spolky v obci
mnoho, dostávají dosti vysoké dotace. Myslím
si, že 300 Kč zase není tak vysoká částka.

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou
směnnou smlouvu a pověřuje starostu jejím
podpisem a všemi dalšími kroky k provedení
schválené směny.
Hlasování: 12 : 0 : 0
7.2 Záměr prodeje – Z.
Byla předložena žádost paní D. Z., bytem
739 47 Kozlovice o koupi obecních pozemků
a to části parc. č. 4170, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 82 m2 a části parc.
č. 4050/8, ostatní plocha, ostatní komunikace
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8. Různé
8.1 Odměňování neuvolněných zastupitelů
V podkladech jste obdrželi nařízení vlády
ze dne 14. prosince 2015, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů. Finanční výbor doporučuje
schválit maximální odměnu dle tohoto nařízení.

o výměře cca 46 m 2 , oba k. ú. Kozlovice.
Pozemky přiléhají k č. p. 319, jsou obecní, ale
užívá je žadatelka.
Stavební komise doporučila prodej částí
pozemků parc. č. 4170 a 4050/8 k. ú. Kozlovice
za cenu stanovenou podle schváleného metodického postupu ve výši 245 Kč/m2, po zajištění
nového GP žadatelkou, jelikož došlo k přečíslování parcel.
Z předloženého není zastupitelstvu zcela
jasné, kde jsou skutečné hranice pozemků
v terénu s ohledem na katastrální mapu.

13/2016 - Zastupitelstvo Obce Kozlovice
schvaluje s účinností od 1. 4. 2016 zvýšení
měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů
Obce Kozlovice v návaznosti na nařízení vlády
č. 352/2015 Sb. takto:

11/2016 - Zastupitelstvo obce požaduje
vypracování polohopisného zaměření na
podkladě katastrální mapy, včetně vyznačení
skutečných hranic plotů, komunikací a zpevněných ploch.
Hlasování: 12 : 0 : 0
7.3 Záměr prodeje – M.
Byla předložena žádost manželů Ing.
O. a P. M., oba bydlištěm 739 41 Palkovice,
o koupi obecního pozemku parc. č. 1873/13,
ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Kozlovice
o výměře 225 m2.
V územním plánu je tento pozemek veden
jako plocha zemědělská.
Stavební komise doporučuje odprodej
pozemku 1873/13 k. ú. Kozlovice, který je
plochou zemědělskou a sousedí s pozemkem
parc. č. 1873/5, který vlastní žadatelé a který
je v územním plánu obce zahrnut jako plocha
smíšená obytná (SO). Pozemkem neprochází
sítě ve vlastnictví obce a není zatížen věcným
břemenem.
Cena podle schváleného metodického
postupu obce činí 308 Kč/m2
(200 + 90 + 90 + 50 + 10 × 0,7).

Při souběhu funkcí se celkové odměny schválené pro jednotlivé kategorie sčítají.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8.2 Darovací smlouva COOP spotřební družstvo
Obdrželi jste návrh darovací smlouvy na
pozemky před nákupním střediskem COOP.
Jako problematické vidím body 2 a 3 článku V.
návrhu.
(2) Budou-li na darovaných pozemcích
v budoucnu konány společenské, kulturní
či sportovní akce spojené s poskytováním
služeb pro veřejnost (např. akce typu jarmarků, dožínek, odpustů, poutí, vánočních
či zemědělských trhů, obecních oslav apod.),
zavazuje se obdarovaný darované pozemky
nebo jejich jakékoli části najímat či dávat
třetím osobám do užívání jen s předchozím
písemným souhlasem dárce. Předchozí
písemný souhlas dárce vyžaduje i jakákoli
činnost samotného obdarovaného spojená
s prodejem jakéhokoli druhu zboží na darovaných pozemcích. Tím spíše vyžaduje předchozí
písemný souhlas dárce i jakákoli prodejní

12/2016 - Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 1873/13,
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 225 m2
v k. ú. Kozlovice manželům Ing. O. a P. M.,
bytem 739 41 Palkovice, předběžná cena
308 Kč/m2.
Hlasování: 12 : 0 : 0
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našeho Zpravodaje jsem obsáhle tuto problematiku opět popsal. Citace:

činnost obdarovaného či třetích osob na
darovaných pozemcích, měla-li by být konána
mimo zmíněné jednorázové společenské akce.

Bezpečnost nadevše
Občas se mi na stole objeví žádost, že je potřeba
vybudovat přechod pro chodce „někde“ v prostoru
mezi autobusovou zastávkou Kozlovice Střed a AZ
U Váhy. Nutno podotknout, že si místo přechodu
představuje každý někde jinde. Když pomineme
to, že přechod je z hlediska nehodovosti docela
nebezpečná věc (hlavně díku tomu, že tu kdysi
začaly sdělovací prostředky šířit mylnou informaci
o absolutní přednosti chodců), tak ve jmenovaném
úseku skutečně není místo, kde přechod smysluplně
umístit. Tam, kde by z hlediska norem možná vyšel
(rozhledové trojúhelníky), je z hlediska funkčnosti
naprosto nesmyslný a nikdo by ho nepoužíval. To
už vůbec nehovořím o velice přísných požadavcích,
kdy přechod nesmí být v kuse delší než 6 m – proto
jestli si všímáte, staví se uprostřed vozovek ostrůvky. Kdybychom takový ostrůvek postavili, zase
nám nevyjde požadovaná šířka jízdního pruhu
silnice. Toto nejsou rozumy moje, ale odborníků,
kteří mají tuto problematiku na starosti a tyto
úpravy schvalují – dopravní policie a odbor dopravy
magistrátu. Ve spolupráci s nimi bylo navrženo (a
příslušnými orgány schváleno) řešení ve smyslu
maximum možného – co nejlépe informovat řidiče
o nebezpečí velkého pohybu dětí a dalších chodců
v daném úseku. Byly instalované dva inteligentní
měřiče rychlosti, přemístěné dopravní značky
a doplněné nové značky vodorovné.
Pan Konečný: Přechody pro chodce jsou svým
způsobem nebezpečné.
Pan starosta: Retardér na silnici III. tř. nepřichází v úvahu. Po vyhodnocení dat z radarů za
měsíce leden a únor se ukázalo, že se provoz
zklidnil, snížila se rychlost projíždějících aut.
Padesátku překročilo 30 procent projíždějících
řidičů. V minulém měřeném období to bylo
50 procent řidičů.
I někteří rodiče umí ohrozit bezpečnost svých
dětí. Několikrát jsem si všiml, že rodiče, vozící
děti do školy, nechávají nepochopitelně své děti
vystupovat z vozidel směrem do silnice.
Dalším problematickým úsekem, co se týká
bezpečnosti, je cesta kolem hasičárny na Lhotku.

Smyslem tohoto smluvního ujednání je oprávněný zájem dárce, aby na darovaných pozemcích
nebyla provozována konkurenční činnost ve
vztahu k jeho vlastnímu podnikání.
(3) Pokud by obdarovaný porušil svůj závazek
dle druhého odstavce tohoto článku, činí obě
smluvní strany nesporným, že by to zakládalo
důvod pro odvolání daru pro nevděk.
Pan starosta: Omezení a požadavky na obdarovaného (obec) v bodě 2 se prakticky nedají
splnit. V praxi to chodí tak, že přijede drobný
prodejce, nechá si vyhlásit prodej zboží a ihned
začíná prodávat. Zkusíme ještě vyjednávat o lepších podmínkách.
Pan Eliáš: Pokud pozemek získáme, měli
bychom se domluvit i na převodu pozemku s paní
Žáčkovou a panem Šnajdrem.
14/2016 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu dalším jednáním s COOP spotřebním
družstvem a vyjednáním výhodnějších podmínek darovací smlouvy.
Hlasování: 12 : 0 : 0
8.3 Dopis zastupitelům
Ing. L.F., bytem 739 47 Kozlovice, zaslal
zastupitelstvu obce dopis, ve kterém žádá
o řešení dopravní situace před školou – zpomalení rychlosti automobilů. Navrhuje vybudování
zpomalovacího retardéru nebo přechodu s ostrůvkem. Je to v pořadí již druhý dopis. Na první
bylo odpovězeno.
Obec je ta poslední, která by nechtěla bezpečnou situaci před školou, potažmo v celé
obci. V této věci už bylo podniknuto nemálo
kroků – chodník kolem restaurace U Viléma,
chodníky vlevo i vpravo vč. míst pro přecházení, umístění svislého i vodorovného dopravního značení a instalace měřičů rychlosti.
Vše bylo provedeno na základě doporučení
a schválení dopravní policií a Magistrátem
MFM, odboru dopravy. Ve druhém čísle 2015
19

Obecního úřadu v Kozlovicích

už stála. Stavebník nám slíbil, že komunikaci,
po které okolo našeho domu jezdí ke skládce,
zpevní. Zatím se nic neděje.
Starosta: Mám potvrzeno ze stavebního
úřadu, že stavebník (Biskupství ostravsko-opavské) podniká kroky k legalizaci stavby.
Tato stavba není v rozporu s územním plánem
obce. Stavebník nás sám požádal, zda může
cesty opravit, zavázal se také cesty před opravou
vytýčit. Opravu poškozených cest si pohlídáme.
Osobně je pro mě velkým zklamáním, že k této
situaci vůbec došlo.
Občan: Co zamýšlíte s tenisovými kurty, které
obec přijala darem od TJ Sokol Kozlovice?
Starosta: Zatím na řešení není čas. O jeden
kurt se starají volejbalistky, pro druhý kurt hledáme využití. Budu rád za každý návrh ze strany
obyvatel. Pozemek i oplocení budeme udržovat.

Pokusím se s policií dojednat možnosti zpomalení v tomto úseku.
Před hlasováním o bodu 8.3 opustili zasedání zastupitelstva Ing. arch. Václav Cviček
a Bc. Lenka Nevludová.
15/2016 – Tato otázka byla v minulosti již
několikrát diskutována a byly provedeny
všechny možné kroky na základě schválení
a doporučení dopravní policie i Magistrátu
MFM odboru dopravy.
Hlasování: 10 : 0 : 0
8.4 Diskuze
Občan: Dostavil jsem se z důvodu řešení
komunikace vedoucí ke skládce dřeva na horním konci. Stavba skládky vznikla v rozporu se
stavebním zákonem, lesním zákonem apod., vše
se buduje načerno. O zahájení stavby jsme byli
informování ze strany stavebníka v době, kdy

Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:10 hodin, poděkoval všem za účast.

Zápisy ze zasedání rady obce
Zápis č. 6-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 20. 4. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové
rady
Omluven: Josef Klímek

Zápis č. 5-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 30. 3. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Kontrola usnesení, informace starosty
2. Pozvánka na valnou hromadu České spořitelny, a.s.
3. Pořízení velkoobjemového kontejneru
4. Zakoupení stroje – dlabačky (vřetenová
vrtačka) do stolařské dílny na Základně
5. Sídlo spolku – Včelaři
6. Pozemky bývalého zahradnictví
7. Technické vylepšení internetové sítě kozlovice.net
8. Smlouvy na poskytování IT služeb a správu
webových stránek obce
9. Ceník 04/2016 – Úhrada nákladů spojených s užitím obřadní síně na Fojtství
10. Ceník 05/2016 - Kopírování písemností
pro veřejnost
11. Nájemní smlouvy – byty
12. Domovní řád
13. Obecní les – nucená těžba dřeva

1. Kontrola usnesení, informace starosty
2. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice (stavba, dotace, VŘ vybavení)
3. Kontrola plnění rozpočtu – rozbor hospodaření 1-3/2016
4. Dopravní obslužnost – dodatek Arriva
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
(Střálka, Sýkora)
6. Smlouva o zřízení věcného břemene –
SmVaK (kanalizace)
7. Oprava chodníků u bytových domů č. p. 635
– 638
8. Studie - nástavba, přístavba a stavební
úpravy zdrav. střediska
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8. Opravy místních komunikací – metodou
JET
9. Souhlas se stavbou na obecním pozemku
(vodovodní řád Rybí)
10. Darovací smlouvy (charity, domovy důchodců, záchranná stanice…)
11. Schválení individuálních dotací spolkům
12. Rozpočtové opatření č. 1/2016

Zápis č. 7-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 11. 5. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Kontrola usnesení, informace starosty
2. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice (zrušení IROP, žádost o vydání rozhodnutí na
MF)
3. Výměna oken na budově zdravotního střediska – schválení dodavatele
4. Výzva k podání nabídky ke koupi dřevní
hmoty nastojato – návrh Kupní smlouvy
5. Prodej dříví – Ostravské městské lesy
6. Jmenování povodňové komise
7. Veřejnoprávní smlouva výkonu přenesené působnosti se Statutárním městem
Frýdek-Místek

Zápis č. 8-2016 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 20. 5. 2016
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
1. Prodej dřeva - poptávkové řízení na prodej
dřevní hmoty nastojato

Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola
zdokonalení prstového cvičení, pozornosti,
správný úchop psací potřeby a také správné
sezení při psaní.
Ke Dni matek žáci divadelního kroužku
sehráli v sále OÚ představení „O buchtách
a štěstí“ a vystoupili žáci školní družiny s country tanci a hezké písničky pro maminky zazpíval
malý sboreček školy. Rovněž děti ze školní družiny připravily pro své maminky dárek v podobě
kulturního vystoupení – zahrály divadlo, zatančily, zarecitovaly a zazpívaly a své maminky
odměnily krásnou kytičkou.
Ve dnech výročí konce 2. světové války
žáci 8.A a 9.A navštívili koncentrační tábor
v Osvětimi v Polsku a prohlédli si historické
město Krakov.
700 let výročí narození českého krále Karla
IV. si žáci připomněli dvoudenním projektem – žáci se se svými učiteli vrátili do slavné
epochy našich dějin, ocitli se v době gotiky,
urozených pánů i prostých lidí. Potřebné
informace o této době získávali četbou,

Před Velikonocemi proběhl v jednotlivých třídách projekt „Poselství křesťanských
Velikonoc“, ve kterém si žáci připomněli historické kořeny a význam velikonočních svátků.
22. dubna proběhl pod patronací kozlovických skautů již tradiční Den Země – pro žáky
2. stupně byly připraveny soutěže na atraktivní
ekologická témata.
Koncem dubna se žáci 8. ročníku zúčastnili
v rámci volby povolání exkurze do SOŠ a v dílnách ve Frýdlantu nad Ostravicí absolvovali
workshop, v němž si mohli vyzkoušet některé
praktické úlohy jako obrábění kovů, vrtání,
přezouvání auta …
Během března a dubna proběhla ve škole
tři setkání předškoláků a jejich zákonných
zástupců s vyučujícími 1. tříd. Setkání byla
zaměřena na matematické představy, rozvoj
motoriky, sluchového a zrakového vnímání,
cvičení výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby,
pravolevou orientaci a schopnost souvislého vyjadřování, trénování paměti, myšlení,
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prohlížením publikací, obrázků, vyprávěním.
Malovali, stříhali, vyšívali, tančili, pracovali
se dřevem, s kovem, s drátem, poslouchali
hudbu. V pracovních dílnách vznikly životopisy, rodokmeny, portréty, klenoty, jídelníčky,
oděvy, modely staveb, meče, dýky, štíty,
erby, korouhle a jiné zajímavé věci – výstupy
projektu jsou vystaveny na chodbách školy.
Projektové dny byly ukončeny stylovým obědem ve školní jídelně, která byla vyzdobená
gotickými okny s erby pánů a rozsvícenými
mozaikovými lampami. K tomu hrála středověká hudba a do jídelny strávníky uváděla
pážata. Projekt byl doplněn představením
divadelního kroužku hrou o Karlu IV.
V Den dětí byli žáci školy v kině ve Frenštátě
p. R., na dopravu jim Rada rodičů přispěla
částkou 6 000 Kč, od školy dostali žáci malou
sladkost.
Žáci 4. a 5. tř. absolvovali druhou část
dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře
a několik páťáků si po úspěšném zvládnutí
závěrečných testů odneslo průkaz cyklisty.
Žáci 5. A, B navštívili CHKO POODŘÍ,
jmenovitě její část – přírodní rezervaci Kotvice.
Během komentované prohlídky se seznámili
s ekosystémem lužního lesa a jeho faunou
a florou, při procházce přes hráze přilehlých
rybníků mohli pozorovat množství vodního
ptactva, které v této době vyvádí svá mláďata
v jedinečném prostředí kaskády rybníků, jež je
základem chráněné krajinné oblasti začleněné
do soustavy Natura 2000 – chráněných ptačích
oblastí a evropsky významných lokalit.
Od konce května do poloviny června jezdí
žáci na školní výlety, na které každé třídě přispěla Rada rodičů částkou, která se rovná
70 Kč × počet žáků ve třídě.

• Fyzikální olympiáda - úspěšným řešitelem
kategorie F se stal Filip Krpec (8.A), v kategorii G obsadila Karolína Šáchová (7.A)
výborné 3. místo a Adéla Krpcová (7.A) je
úspěšnou řešitelkou.
• Soutěže ve sportovní gymnastice - pěkný
výkon podaly Nela Eliášová (1.B) a Veronika
Jarotková (4.A).
• Soutěže Matematický klokan - Karolína
Šáchová (7.A) obsadila v kategorii Benjamín
1. místo a Martin Prokop (9.A) v kategorii
Kadet 2. místo.
• Matematická olympiáda - v kategoriích Z6 –
Z8 dosáhli naši žáci v konkurenci základních
škol a žáků odpovídajících tříd víceletých
gymnázií velmi dobré výsledky: Karolína
Šáchová a Anna Hlisnikovská (7.A) 7. místo
a Barbora Raganová (6.A), Adéla Krpcová
(7.A) a Filip Krpec (8.A) byli úspěšnými
řešiteli.
• Výtvarná soutěže Požární ochrana očima dětí
- Kristýna Mazurová (8.A) získala krásné
1. místo.
• Turnaje Mc Donald´s Cup v kopané - družstvo žáků ve složení: Oliver Hrnčárek (1.A),
Šimon Tončík (2.A), Lukáš Skýba (2.A),
Marek Škrobal (2.B), Patrik Bílek (3.A),
Filip Laník (3.A), Josef Žáček (3.A), Radek
Weissmann (3.A), Daniel Chýlek (3.B),
Matěj Velký (3.B) a František Langer (3.B)
vybojovalo bronzové medaile.
• V letošním ročníku pěvecké soutěže Talent se
mezi nejlepší zpěváky Moravskoslezského
kraje probojovali Hynek Pindel (3.B)
a Amálie Velká (1.A) s písničkou Buchet
je spousta, Markéta Němcová (6.A) a Filip
Krpec (8.A).

Výsledky soutěží:
Okresní kola:
• Pěvecká soutěž Loutnička - naši žáci dosáhli
v silné konkurenci škol z Frýdku – Místku ve
svých kategoriích krásných úspěchů: Amálie
Velká (1.A) – 2. místo, Hynek Pindel (3.B)
2. místo a Anežka Tabachová (9.A) zlaté
1. místo.

Krajská kola:
• Soutěž Matematický klokan - Karolína
Šáchová (7. A) obsadila výborné 9. místo.
• Soutěž Tuta Via Vitae - družstvo žáků ve
složení: Iva Boráková (9.A), Jakub Lepík
(8.A) a Matouš Pustka (9.A) získalo krásné
1. místo a v květnu reprezentovalo v Praze
v celostátním finále Moravskoslezský kraj.
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Výborného výsledku dosáhli naši sportovci v lehkoatletických závodech škol Povodí
Ondřejnice. Mladší žáci po delší době vybojovali 1. místo a získali putovní pohár. Starší
žáci obsadili také velmi pěkné 3. místo. Mezi
nejlepší sportovce naší školy patří:
1. tř.: Nela Eliášová (1.m. v hodu, 2.m.
ve skoku), Oliver Hrnčárek (2.m. ve sprintu,
2.m. ve skoku), Jan Čarnoký (1.m. ve skoku),
2.tř.: Veronika Sobková (1.m. v hodu), Jakub
Krpec (3.m. v hodu), 3.tř.: Sofie Maierová
(1.m. ve sprintu, 2.m. ve skoku), Julie
Čajánková (1.m. ve skoku, 1.m. v hodu),
Radek Weissmann (3.m. v hodu), 4.tř.: Matěj
Jarotek (1.m. ve sprintu, 2.m. v hodu a 2.m.
ve skoku), Filip Krobot (3.m. ve skoku), 5.tř.:
Šimon Krpec (1.m. ve skoku, 2.m. v hodu

a 2.m. ve sprintu), Natálie Křenková (3.m.
v hodu), 6.tř.: Martin Skoták (1.m. ve sprintu,
1.m. v hodu, 1.m. ve skoku a 3.m. ve vytrvalostním běhu), Markéta Němcová (1.m.
v hodu), Adriena Fojtíková (3.m. ve skoku),
7.tř.: Adéla Krpcová (2.m. ve sprintu, 3.m.
v hodu), 8.tř.: Tomáš Blažek (1.m. ve sprintu,
1.m. ve skoku, 1.m. ve vytrvalostním běhu),
Adam Korček (1.m. v hodu), Patrik Šuba
(2.m. ve sprintu, 3.m. ve skoku), 9. tř.: Jakub
Dudek (1.m. ve vytrvalostním běhu, 2.m. ve
sprintu a 3.m. ve skoku), Natálie Pěluchová
(1.m. ve vytrvalostním běhu) a Ondřej
Zahradníček (2.m. ve skoku).
Mgr. Jaroslava Minksová, zástupkyně ředitele

Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz.

Přijímací řízení
V letošním školním roce musela většina žáků 9. ročníku vykonávat písemné
přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které připravila společnost
CERMAT. Naši deváťáci k tomuto úkolu
přistoupili zodpovědně a pravidelně
navštěvovali ve škole kroužky, které se
věnovaly přípravě na tyto testy. Je nutno
podotknout, že pravidelná příprava se
vždy vyplatí, což se potvrdilo i letos. Již
v prvním kole přijímacího řízení měli
všichni žáci odevzdány
Zápisové lístky na svou
střední školu. Jak v letošním roce naši žáci uspěli,
to nám ukazují následující grafy.
Kromě žáků devátého
ročníku nás letos opustí
z důvodu přijetí na víceleté gymnázium také jedna
žákyně sedmého ročníku.
Všem vycházejícím
žákům blahopřeji k jejich
přijetí na střední školu
a přeji jim hodně úspěchů
a vytrvalost při náročném
studiu na střední škole.

Mgr. Zdenka Krpcová, VP
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Mateřská škola
Školní rok 2015/2016 je skoro za námi
a my víme, že než se nadějeme, budeme opět
vítat v MŠ děti v roce dalším. Přestože nám
počasí na jaře moc nepřálo, v naší mateřské škole jsme se rozhodně nenudili. Hned
po Velikonocích proběhl zápis nových dětí
do mateřské školy. Děti měly také možnost spousty kulturních zážitků, jako třeba
divadelní představení „O malé čarodějnici“
divadélka Bonbon, nebo taneční a hudební
představení s veselou pohádkou „O buchtách
a štěstí“, kterou si připravily děti divadelního
kroužku, školní družiny a děti pěveckého
kroužku naší základní školy. Taky divadlo se
zaměřením na dopravní výchovu se dětem
velice líbilo. Velmi zajímavá byla i beseda se

psovody Policie ČR, kde děti mohly vidět, jak
probíhá výcvik policejních psů, a dokonce
i vyhledání a zadržení pachatele. Ke Dni
dětí dostaly hezký dárek. Bylo to představení divadélka Šikula. Jako každý rok jsme
nezapomněli ani na maminky a jejich svátek
a připravili jsme pro ně přání formou besídek. Veselý a příjemný byl i výlet do Frýdlantu
nad Ostravicí, kde děti navštívily filmové
představení a prohlédly si areál letiště.
Teď už se jen těšíme na poslední akci, na
které ukápne slzička nejedné mamince, a to
pasování předškoláků na školáky, a pak přivítáme prázdniny.

Besídka pro maminky

Dopravní pohádka

Tradiční vaječina na zahradě

Výlet letiště, archiv škola

Třída Skřítků
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Rada rodičů – správně Spolek rodičů a přátel
Základní školy a Mateřské školy Kozlovice
Dětský den v policejním stylu
Tak jako loňský rok po náročných přípravách Rady rodičů nastal den D – Dětský den
v policejním stylu, který se konal 28. 5. 2016.
Pro všechny návštěvníky areálu u hasičárny
byl připraven bohatý program. Všichni se mohli
vyřádit na nejrůznějších atrakcích (skákací
hrady, horolezecká stěna, moucha), zajezdit si
na koni či v kočáře nebo si nechat namalovat
obrázek na obličej včetně paruky a podobně.
Kdo měl zájem, absolvoval osm soutěžních
disciplín, po jejichž splnění je čekala odměna.
Zasoutěžit si mohli také rodiče a to nejenom
v policejním kvízu či v soutěžích rodiče s dětmi.
Nechyběl i výtvarný koutek, ve kterém děti
vytvořily spousty krásných obrázků.
Vzhledem k tomu, že Dětský den byl
v policejním stylu, tak nemohla chybět policie. Součástí byla i ukázka policejní techniky
a výcviku policejních psů. Děti si mohli vyzkoušet techniku odběru otisků prstů nebo si nechat
udělat policejní fotografii ze tří stran. Svou
účastí nás poctil i mluvčí policie pan Vlastimil
Starzyk.
Zajímavý program probíhal také samozřejmě na pódiu. Jako první vystoupil Sboreček
ZŠ, následovali ANTONIO - Latinskoamerické tance, Taekwondo, Taneční oddíl

SPV Kozlovice a Hasiči Kozlovice. Vystoupení
kozlovských kroužků doplnilo vystoupení dětí
z Dětského domova z Frýdku-Místku, které přijali naše pozvání a doufáme, že jsme jim udělali
hezké odpoledne.
Připraveno bylo samozřejmě bohaté občerstvení k zahnání hladu, ale i žízně pro děti
i dospělé. Nechyběly výrobky našich maminek,
které měly opět velký úspěch.
Závěrečným losováním, do kterého byly
zařazeny všechny přítomné děti, jsme chtěli
potěšit maximální množství dětí a věříme, že
nikdo neodešel s prázdnou. Jediné, co se opět
bohužel nepodařilo naplánovat a připravit, bylo
počasí. Také letos nám naše snažení o dokonalý
průběh akce pokazilo.
Na závěr bychom chtěli hlavně poděkovat Obci Kozlovice za finanční podporu při
pořádání akce a Sboru dobrovolných hasičů
za zapůjčení areálu. Děkujeme také všem níže
uvedeným sponzorům, díky jejichž finančním
příspěvkům jsme si mohli také dovolit připravit
zajímavý program.
Activa spol. s r.o., Alfa-Tex Martin Šrubař,
Bike Fun International s.r.o., Coop Beskydy,
Cukrárna Lucie, David Šindelář Pivovar
Kozlovice, Drogerie u Švrčka, HAST, Chodura,

Nechyběla ukázka policejní techniky,
foto Kateřina Pavlisková

Ani ukázka policejní práce, foto Ilona Hromádková
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Beskydské uzeniny a.s, Lekosstavby, spol s r.o., Květiny Žáčková,
Lanex a.s., Linera s.r.o., Lumpíkov,
M u d r. A d a m c o v á , M u d r.
Machalová, Nejlevnější nábytek.cz, SmartShop s.r.o., Okna
a dveře Navrátil, Obec Kozlovice,
Paint Horse, Potraviny u Drobka,
R e s t a u r a c e Na Ko u p a l i š t i ,
Restaurace U Fandy, Restaurace
U Váhy, Salón Sedmikráska,
Sámoška Pavel Švrček s.r.o., Sbor
dobrovolných hasičů Kozlovice,
Candle-lite.cz, Šmíra print, Tomáš
Kubečka-přípravné práce pro
Návštěvníci dětského dne, foto Ilona Hromádková
stavby, Večerka u kostela, Vinný
sklep Fojtík.
Tento rok se nám podařilo pořídit velkou
Nesmíme však zapomenout poděkovat
hromadu fotografií, a jakmile vše zpracujeme,
všem těm, kteří nás podporovali, drželi palce,
tak opět fotografie budou uvedeny na: http://
rodinným příslušníkům, že to s námi v těchto
rrkozlovice.rajce.idnes.cz/
náročných dnech zvládli, a všem, kteří jste na
Markéta Opělová
Dětský den přišli.

Policejní dětský den 2016, tým pořadatelů, foto Ilona Hromádková
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Sloupek (nejen) na léto
se vám uleví. Poctíte svobodu, vytvoříte prostor
a čas, ve kterém se lépe dýchá, lépe žije.
Nebude to hned. Nejdříve je třeba zjistit, co
je pro vás skutečně důležité, co vám skutečně
přináší radost. Dejte si na to dost času, protože
to je základ, na kterém stavíte svůj život. Potom si
můžete dovolit nějaký čas prožít ve vzteku a lítosti
nad tím, že velkou část času věnujete úplně jiným
věcem, než jsou vaše priority. Pravděpodobně to
jsou činnosti, o kterých jsme se v dětství dozvěděli, že “se to tak má”, “normální lidé” tak žijí
apod. “Normální život” pak může vypadat jako
chození do práce, která vás nijak zvlášť nebaví,
abyste si mohli koupit věci, které nepotřebujete,
o které se musíte starat, přemisťovat je, čistit a nakonec znečistí prostředí na skládce nebo v kouři
ze spalovny.
Potom začnete ubírat činnosti a předměty.
Toto je velmi náročná část procesu odlehčování.
Můžete zvolit radikální nebo pozvolnou cestu,
důležité je vytrvat a vydržet s novým prostorem
a časem. Bude vás to lákat zaplnit ho něčím novým nebo alespoň utéct k nějakému rozptýlení.
Naše společnost má propracovaný systém odvádění pozornosti od svých pocitů a myšlenek,
nabízí nespočet zábavných prostředků - mezi
oblíbené patří televize, rádio, internet, časopisy,
chytré i hloupé mobily, jídlo. Zkuste odolat touze
uchýlit se k plnému diáři, plné skříni nebo komoře. Jeden dílek čokolády si vychutnáte více než
celou tabulku. Jednou za čas se můžete ponořit do
sledování filmu a určitě si ho zapamatujete lépe
než televizní pořady při každodenním konzumování televizní zábavy.
Dovolte si nudit se. Není nuda jako nuda.
Nudit se můžete při činnosti, která vás nebaví.
Děti říkají, že se nudí, když nemají, co dělat. A
tak nedělají nic. Zkuste to taky - nedělejte nic.
Nedělejte nic a nechte vypnutý mobil, televizi,
počítač, zavřenou knihu i ledničku. A po určitém
nepohodlí ze znovu objevených pocitů si můžete užívat v dobré společnosti - sami se sebou.
Dlouhé letní večery jsou k takovým okamžikům
jako stvořené.

Nalehko
Na léto by to chtělo něco lehčího. Takové odlehčení je ale pořádně těžká věc. Vnést do svého
života lehkost a prostor je v podstatě jednoduché.
Stačí si uvědomit, co je pro vás důležité, bez čeho
se neobejdete. Všeho ostatního se zbavte, pusťte
to, vyhoďte, darujte … a buďte v prostoru, který
jste vytvořili.
Lidé si někdy myslí, že “jednoduché”, “snadné” a “lehké” znamená to stejné. Jednoduché
věci ale často vůbec nejsou snadné. Zbavit se
zbytečných věcí a činností obvykle bolí.
Potýkáme se při tom se svojí minulostí.
Snažíme se udržet vzpomínky živé prostřednictvím předmětu, který se k nim váže. Vstupenku
z kina se svojí první láskou chráníme, jako by
nám s ní mohlo zase být sladkých sedmnáct a s
nimi naděje a odvaha mládí. Opatrujeme otlučený hrnek po prababičce jako bychom se spolu
s ním zříkali i prababičky. Moje prababička má na
náhrobku napsáno “Nehledejte mě zde, hledejte
mě ve svém srdci.” V srdci je našim vzpomínkám
nejlépe a nepotřebují k tomu ani žádné “upomínkové předměty”.
Druhá veliká skupina zbytečných věcí se týká
budoucnosti, přesněji řečeno strachu z nedostatku v budoucnosti. Patří sem cokoliv, co “se bude
někdy hodit”. Možná už vaše zásoby do budoucna přesáhly kritickou hranici, kdy už vlastně
nevíte, co vše vlastníte. Jiná varianta zahlcení
zbytečnými předměty se vyznačuje marným hledáním předmětu, jehož čas konečně přišel, a teď
by se hodil. Zvláštní kategorie (především pro
dámy) obsahuje oblečení, do kterého zhubnete.
Jestli stále doufáte, tak oblečení na štíhlejší časy
zabalte do krabice a počkejte rok. Když jste se bez
něčeho rok obešli, s největší pravděpodobností se
bez toho obejdete i v následujících letech.
Odložit věci a činnosti znamená čelit svému
strachu z nedostatku nebo smutku z mizející minulosti. Obojí, věci z minulosti i z budoucnosti,
nás mají chránit před strachem ze smrti, před
sebou, odvést naši pozornost.
Proč bychom měli podstupovat něco tak nepříjemného nebo dokonce bolestivého? Protože

Tereza Odstrčilová
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Naše farnost
Zprávy z farnosti
„Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec,…“
Těmito slovy začíná modlitba papeže
Františka pro Svatý rok milosrdenství, který
zahájil loni 8. prosince právě Svatý otec
otevřením svaté brány roku milosrdenství
v Římě, a vybídl všechny věřící k plnému
prožití tohoto mimořádného roku. A tak se
většina událostí (nejen) v naší farnosti spojuje s tématem „milosrdenství“.
Před Velikonocemi, v době postní, vyrazil
otec Stanislav s dětmi z náboženství z osmé
a deváté třídy na dvoudenní výlet do Prahy.
Vrátili se plni úsměvů a zážitků, což dokazují fotky na farních internetových stránkách
(http://farnostkozlovice.cz). Ve stejném

termínu se uskutečnila v jídelně základní školy
postní duchovní obnova chlapů s názvem
„Milosrdenství a co já s ním…“. Setkání se
zúčastnilo 30 chlapů různého věku z Kozlovic
i celého okolí a s nimi přijel i otec Jiří Ramík,
kněz z Kopřivnice, který obnovu vedl. Duchovní
program doplnilo bubnování, běžný „chlapský
pokec“ i závěrečné zhodnocení u piva.
Stejně jako každý rok, i letos na přelomu
dubna a května vyrazili naši farníci spolu
s otcem Stanislavem na pouť na Svatou Horu
a o měsíc později se rodiny z naší farnosti připojily k diecéznímu setkání rodin ve Zlatých
Horách, na krásném poutním místě Panny
Marie Pomocné (Maria Hilf), kde byla také
otevřena další svatá brána roku milosrdenství.

Pouť na Svatou Horu, foto farnost
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Se svátkem Nejsvětější Trojice (letos
22. 5.) je u nás spojeno první svaté přijímání.
Letos k němu přistoupilo 15 dětí (10 chlapců
a 5 dívek). Jejich radost z tohoto dne podpořilo i krásné počasí, které vydrželo i na jeden
z největších svátků liturgického roku – svátek
Těla a krve Páně (postaru svátek Božího Těla).
Průvod s Nejsvětější svátostí, doprovázený
hudbou a družičkami prošel kolem tří krásně
nazdobených oltářů, kde nechyběly také květinové koberce. A u každého z oltářů jsme prosili
za konkrétní úmysly – za mír, za rodiny atd.
V pátek 28. května ve večerních hodinách vyrazilo 6 odvážlivců na pěší pouť z Kozlovic na Svatý
Hostýn (4 se přidali nad ránem ve Valašském
Meziříčí). I přes velmi nepříjemné bouřky dorazili všichni v sobotu kolem 15 hodiny v pořádku
do cíle – k bazilice, i když notně unaveni. Bodejť,
v nohách měli 72 km!

Školní rok sice končí (a s ním i páteční dětské
mše svaté), ale aktivity v naší farnosti rozhodně
nekončí! V plném proudu jsou již přípravy na
den farnosti (19. 6.) a také na farní tábor, který
se uskuteční v prvním červencovém týdnu.
Mladí také začínají trénovat, aby mohli s otcem
Stanislavem letos opět vyrazit do rakouských
Alp a pořádně se zapotit při dlouhých i obtížných
túrách. V srpnu pak vyrazíme s celou farností na
každoroční pouť na Svatý Hostýn, tentokrát spojený s projitím svaté brány roku milosrdenství.
Víte, že? … Letos uplyne 110 let od narození
a 30 let od úmrtí pátera Stanislava Dubiny, kněze,
který se nesmazatelně vryl do srdcí mnohých
z nás. Slavnostní bohoslužba k uctění památky
tohoto významného kněze, za účasti generálního
vikáře ostravsko-opavské diecéze Mons. Martina
Davida, proběhne v neděli 26. června.

Pouť rodin ve Zlatých Horách, foto Magda Strakošová

Výlet do Prahy pro 8. a 9. tř., foto Stanislav Kotlář

Jiřina Pindelová

Kulturní a sportovní život obce
Soustředění tanečního oddílu SPV Kozlovice
Koncem května malé tanečnice z tanečního
oddílu SPV Kozlovice vyrazily na třídenní soustředění do Kunčic pod Ondřejníkem. Na chatu
Českých drah došly holky z Kozlovic pěkně po
svých, a jestli si myslíte, že byly unavené?...
nebyly. Po obědě je čekal tvrdý trénink na
vystoupení, promíchaný spoustou her a soutěží,
večer pak ukázky a nácvik s profi juniorskou
tanečnicí Zuzkou. V průběhu pobytu si děvčata
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samy vyrobily kostýmy pro vystoupení na DD
a v sobotu večer připravily „PARTY V TRÁVĚ“
pro vedoucí. V neděli před obědem jsme se
všichni rozloučili a těšili se na maminky.

V letošním roce můžete naše malé tanečnice
vidět ještě v září na Obecních slavnostech u hasičárny s choreografií „PIRÁTI a KOZLYstreet“.
Lenka Nevludová

Soustředění, archiv SPV

Talk show Zdeňka Trošky a Yvetty Blanarovičové
kin připravuje nová komedii, jejíž název zní
Dalším diváckým úspěchem v Kozlovicích
Strašidla. Na závěr jsme si všichni společně
se stala talk show Zdeňka Trošky a Yvetty
s účinkujícími zazpívali známou písničku
Blanarovičové, která proběhla v pátek 1. dubna
z pohádky Princezna ze mlejna.
ve vyprodaném sále OÚ. Slavný režisér, který
Po představení jsme se přesunuli do místního
má na svém kontě nejen veselohry a pohádky,
pivovaru, kde ochutnali naše pivo a koleno (na
ale také pozoruhodné filmy typu Bota
které se těšili již během představení).
jménem Melichar, Zkouškové období nebo
Tímto také děkujeme restauraci U Fandy,
Poklad hraběte Chamaré, měl v Kozlovicích
kde byli naši hosté ubytování, za velmi milé
velký úspěch. Spolu s populárním režisérem
a profesionální přijetí.
vystoupila Yvetta Blanarovičová, která
Petra Krpcová
pořad vyplnila písničkami. Místo hodiny
a půl bavili přítomné
publikum téměř tři
hodiny nejrůznějšími
historkami nejen
z natáčení. Publikum
se tak dozvědělo i o
operách, které Zdeněk
Troška režíruje, ať už
v Národním divadle
nebo ve Státní opeře.
Došlo i na mnohé
otázky z publika,
například na režisérovo
někdejší studium
a pobyt ve Francii
nebo na jeho rodné
Hoštice. Vedle toho
režisér svěřil, že se do Talk show, foto Veronika Šimůnková
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Valášek informuje
z Frýdku-Místku, Adéla Řiháková ze SvatobořicMistřína, Alžběta Mičková z Moravského Písku,
Adam Trávníček z Brna a Lucie Kovářová
z Jablonce nad Nisou (bez pořadí). Předseda
poroty na závěr ještě ocenil dva velmi zdařilé
výkony těchto Zpěváčků: Markéta Varmužová
ze Svatobořic-Mistřína a Štěpán Pospíšil ze
Vsetína. Odměnou těmto dětem byla nabídka
spolupráce s BROLNem. První společná akce
bude letošní ročník MFF Strážnice 2016, kde
se představí v pořadu Zpěváčci v neděli 26. 6.
2016 od 10:30 hod v amfiteátru Zahrada (pořad
přímým přenosem vysílá ČRo Brno).
Zpětně ještě nutno zmínit, že v soutěži
Zpěváček velmi zdařile reprezentovali i další
členové souboru, kterým patří pochvala:
Sofie Klementová, Ema Tabachová, Adrianka
Mazochová, Eliška Šidlová, Amálka Velká, Filip
Muroň, Alžběta Závodná, Matěj Velký, Barča
Témová, Yannick Rokyta, Anička Šmiřáková,
Natálie Stonavská, Markéta Němcová. Těsně
před branami finálové dvacítky skončila Danka
Rokytová. Tímto mi dovolte poděkovat za perfektní spolupráci při vokálních zkouškách panu
J. Rokytovi, který se také postaral o hudební
úpravy písní znějících z úst valáškovských
Zpěváčků.

Neděle 5. června 2016 patřila ve vsetínském
Domě kultury dětským zpěvákům lidových
písní. 20 nejlepších Zpěváčků z Čech, Moravy
a Slezska poměřilo svůj pěvecký um v rámci celostátního kola soutěžní přehlídky Zpěváček 2016
- Děti a píseň. Sedmičlenná porota v čele s Janem
Rokytou to letos obzvlášť neměla jednoduché,
jelikož věkové rozmezí 10-15 let bylo letos prvně
rozšířeno o 16ti leté děti - tedy povětšinu šikovné
a „zkušené“ zpěváčky, kteří v rámci této soutěže
nezpívali poprvé. Jednou z nich byla i kozlovická
Sára Kokešová z Valášku, která díky rozšíření
věkové kategorie odzpívala svou 10. sezónu ve
Zpěváčkovi. Všechny děti ve Vsetíně doprovázel
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
(BROLN) pod vedením primáše Petra Varmuži.
Porota ve složení: Jan Rokyta (předseda poroty)
z Ostravy, Zdeněk Bláha a Václav Švík z Plzně,
Zuzana Kmoníčková z Pardubic, Magdalena
Múčková z Hroznové Lhoty, Klára Obručová
ze Vsetína a Václav Kovářík z Brna se po dlouhé
debatě usnesla na deseti oceněných Zpěváčcích
(bez udělení pořadí). Pro rok 2016 jsou nejlepší
finálová desítka: Tereza Kašparová ze Vsetína,
Patrik Hradecký z Domažlic, Sára Kokešová
z Kozlovic, Veronika Kachlová z Bohumína,
Petra Lukůvková ze Vsetína, Lucie Fizerová

Zpěváček 2016 - Děti a píseň, finále Vsetín 5.6.2016, foto Petra Prašivková
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Kompletní soubor však také nezahálel
a během května a června absolvoval již 4 celosouborová vystoupení. Dále máme v plánu
uspořádat každoročně úspěšné Cimbály
na ulici (začátek července) a již nyní Vás
všechny srdečně zveme na MFF Soláň 2016,
kde vystoupí kompletní soubor 13. 8. 2016

odpoledne a hned následující sobotu 20. 8.
2016 nás můžete vidět a slyšet na Sochových
národopisných slavnostech ve Lhotce. Přesný
harmonogram vystoupení a hraní naleznete na
www.valasek-kozlovice.cz.

Dětský den s Schäfer school 4. 6. 2016

Dětský den s Schäfer school 4. 6. 2016, kluci, foto Lucie Michalčíková

Petra Prašivková

Zlatá včela 2016
Ve dnech 7. a 8. května 2016 proběhlo
v Příboře oblastní kolo Moravskoslezského
kraje vědomostní soutěže malých včelaříků Zlatá včela. Soutěže se zúčastnilo osmdesát
sedm soutěžících z patnácti kroužků.
Soutěž probíhala ve znalostech prověřených
písemným testem, mikroskopováním, znalostech včelařských pomůcek, botanice, včelařské
praxi a byla rozdělena na dvě věkové kategorie.
Včelařský kroužek Kozlovice reprezentovali
- Jan Cviček, Tereza Krčová, Ondřej Krpec,
Veronika Zemanová.
V kategorii starších žáků se umístil Ondřej

Krpec na velmi pěkném čtvrtém místě a Jan
Cviček na dvanáctém místě. V mladší kategorii
se umístila na pěkném pátém místě Tereza
Krčová a Veronika Zemanová se umístila na
třicátém osmém místě.
Součástí soutěže byl doprovodný program
- prohlídka města s průvodcem, prohlídka
muzea S. Freuda, muzea v Příboře, piaristických zahrad a návštěva Technického muzea
v Kopřivnici. Soutěžící si odnesli nejen ze soutěže, ale i z doprovodného programu spoustu
zajímavých zážitků a nových informací.

Mladí včelaři, foto S. Ulčák

Včelařský kroužek, foto S. Ulčák

J. Barták, vedoucí včelařského kroužku
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Hasiči Kozlovice
To proběhlo hladce a vítězným týmem se stali
muži z Palkovic a ženy ze Lhotky. Následující
den, v neděli 8. 5., proběhla mše svatá za živé
i zemřelé hasiče. Pro členy bylo poté připraveno občerstvení v hasičské zbrojnici.
Již tradičně nemohlo chybět stavění a kácení
Májky. To bylo letos spojené s jarní brigádou,
kdy se uklidila hasičárna, připravil se areál
a nachystala veškerá technika. Všem členům
děkujeme za pomoc a dětem přejeme hezké
prázdniny.

Mladší i starší žáci na jaře absolvovali řadu
soutěží ve hře Plamen. I přes velkou konkurenci se našim dětem dařilo a v celoročním
hodnocení obsadily hezká místa – mladší
žáci 4. místo (z 23 týmů) a starší 7. místo
(z 28 týmů). Gratulujeme!
V dubnu nelenili ani naši reprezentanti
Lukáš Tabach, Jan Vyvial a Pavel Krpec, kteří
se zúčastnili Mistrovství ČR v požárním sportu
dobrovolných a profesionálních hasičů. Za
největší úspěch považujeme 2. místo týmu ve
štafetě 4×60 m.
V květnu jsme v areálu za Kovářovým lesem
zorganizovali Okrskové kolo v požárním sportu.

Stavění májky

Kateřina Toflová

Okrsková soutěž

Mše svatá za hasiče, foto R. Toflová
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Mládežnický fotbal v Kozlovicích
Mladší přípravka – zde hrají děti
ročníku 2007 a 2008, které nás
reprezentují zejména v rámci tzv.
Brušperské ligy. Jsou sestaveni do
dvou družstev, které si vedly více než
dobře a z celkového počtu 36 týmů
skončili na celkovém 5. místě. Je
to veliký úspěch a před nás se dostaly
týmy pouze z velkých sportovních center
jako je Frýdek-Místek nebo Havířov. V sezóně
je vedli Roman Vaverka a Kamil Vašenda.
Starší přípravka – zde se jedná o ročníky
2005 a 2006 a rovněž hrají Brušperskou ligu,
kde slaví neméně velký úspěch jako jejich
mladší spoluhráči. Z celkového počtu 32 týmu
skončili na 6. místě. V sezóně je vedl Petr
Žáček.
Mladší žáci – žáky se nám po delší odmlce
podařilo znovu přihlásit, zde hrají ročníky
2004 a mladší a vede se jim rovněž velice dobře,
v tabulce skončili na 3. místě. V sezóně je vedli
Petr Eliáš a Rostislav Křístek.
Během celé sezóny se nám podařilo také
uspořádat spoustu turnajů, a to v různých
věkových kategoriích, které se sebou nesou
spoustu organizačních starostí, se kterými nám
hodně pomáhali rodiče našich svěřenců, za což
jim patří po zásluze velké poděkování.
Konečné umístění všech mládežnických
družstev je jednoznačným ukazatelem velice
kvalitní a obětavé práce všech, kteří se tomu
věnují, v tomto směru patříme k nejlepším
nejen v našem okrese!!!

DOROST:
Sezóna 2015/2016 byla pro
naše dorostence velice problematická, a to zejména k nízkému
počtu hráčů. Podzimní část jsme
zvládli velice dobře a z celkového
počtu 8 týmů, které okresní přebor hrají, jsme skončili na 3. místě.
V Jarní části to bylo o poznání horší
a většinu zápasů jsme odehráli v 8 hráčích
se snahou sezónu dohrát, jak se říká, se ctí.
Nakonec jsme v tabulce obsadili celkově
5. místo a za zmínku stojí fakt, že i v 8 hráčích jsme dokázali některá utkání vyhrát.
Klukům tímto patří veliké poděkování za
odhodlanost a obětavost, se kterou letošní
sezónu dohráli. Dorostence vedli a trénovali
Josef Piskoř a Tomáš Nezhoda. Bohužel je
to pro dorostence sezóna poslední, jelikož
nízký počet hráčů nám nedovolí přihlásit se
do nové sezóny. Je to pro nás všechny velké
zklamání, jelikož zázemí, ve kterém trénujeme a hrajeme, je velice pěkné a neustále se
pracuje na dalším vylepšování a zkvalitňování
našeho fotbalového areálu. Všichni věříme, že
v dohledné době se počty kluků navýší a my
si budeme moci zase užívat dorosteneckého
fotbalu.
PŘÍPRAVKY:
Předpřípravka - v sezóně 2015/2016
postupně začínají přicházet nové děti, tentokráte ročníky 2009 a 2010, se kterými pracuje
René Podraský. Práce se mu daří a my mu přejeme mnoho elánu do příští sezóny.

Tomáš Nezhoda
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Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz, mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.
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Dětské hřiště
(archiv škola)

Dětské hřiště
(archiv škola)

Dětský den
(foto Jaroslav Fojtík)

foto Klementová

foto Klementová

foto Petra Prašivková

foto Klementová

Vítání občánků

Práce na obnově vodovodu na horním konci
(archiv obec)

Vnitřní rekonstrukce bývalé školy v Měrkovicích
(archiv obec)

Přístavba ZŠ - postup výstavby
(archiv obec)

Přístavba ZŠ - postup výstavby
(archiv obec)

archiv obec

foto J. Peloušek

archiv obec

foto J. Peloušek

Vandalové

Traktoriáda, archiv obec

Mše u P. Marie Karmelské a následné posezení u včelařů, foto S. Ulčák)

Beskydský pohár stopařů, foto J. Jambor

Mše u P. Marie Karmelské a následné posezení u včelařů, foto S. Ulčák
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Garážová vrata – www.vrata‐ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč

www.ploty‐ostrava.cz

STAVÍME PLOTY







www.PLOTY‐OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

BROKER TRUST a.s.

AKČNÍ SLEVA NA POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Navštivte naší pobočku na Obecním úřadě každé pondělí v měsíci

v úředních hodinách = 14.00 - 17.00 hod. a nechte si přepočítat

své pojištění majetku – rodinný dům, domácnost, pojištění auta !!!

Budete jistě příjemně překvapeni úsporou na Vašem pojištění !!!!!!

Na Vaši návštěvu se těší 1. a 2. pondělí = Milena Kubaláková

3. a 4. pondělí = Romana Polášková
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Přejeme Vám krásné prožití léta!

foto J. Fojtík

foto J. Peloušek
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