1
èíslo

Z PRAVODAJ

Obecního úřadu v Kozlovicích
www.kozlovice.cz

e-mail: kozlovice@kozlovice.cz

bøezen 2019

Probouzí nás každé ráno svým zpěvem, autor V. Ulčák

Slovo starosty
Vážení Kozlovjané a Měrkovjané,
snad máme po zimě a dále nás čekají už jen
samé „prosluněné“ dny.
Letos jsme se pokusili připravit na asfaltovém
multifunkčním hřišti ledovou plochu pro bruslení.
Byť to stálo nemálo námahy, bruslilo se jen dva dny.
Bohužel, počasí jsme opět neporučili. Nicméně,
rád bych velice poděkoval panu Láďovi Kuchařovi,
který se celé akce ujal a odpracoval ji. Díky.

I když obec ještě nemá schválený rozpočet
pro tento rok (proběhne na jednání zastupitelstva dne 21. 3. 2019), věřím, že Vás můžu
alespoň ve zkratce o plánu některých letošních
akcí informovat. Podrobně je to vidět v návrhu
rozpočtu, který visí na úřední desce. Co tedy
máme pro letošní rok naplánováno?
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 10. červen 2019.
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Jako nejdůležitější vidím hned ten první bod,
a to vypracování Programu rozvoje, který by
nám všem měl dát obrázek o tom, kam budou
Kozlovice směřovat, a co můžeme čekat.
Během zimních měsíců jsme pracovali na
rekonstrukci bývalé ordinace zubaře na zdravotním středisku, aby mohla vzniknout ordinace
rehabilitací. Vše se podařilo a s potěšením
můžu oznámit, že rehabilitace (plně hrazené
zdravotními pojišťovnami) již fungují. Více
uvnitř Zpravodaje.
Zhruba před rokem byla dána do užívání
Klubovna seniorů (vedle restaurace U Váhy).
Klubovnu jsme ještě postupně dovybavili.
Znovu Vás chci informovat, že klubovna slouží
zcela bezplatně všem seniorům obce (nebo těm,
kteří se tak cítí) a můžete ji kdykoliv využít.
Stávající obsazenost moc velká není!
Došla nám trpělivost a rada obce schválila
nařízení o zákazu podomního prodeje. Pokud
Vás bude někdo „otravovat“, volejte přímo
policii nebo obecní úřad. Dávejte si pozor na
sjednávání schůzek s prodejci po telefonu.
Pokud se schůzkou budete souhlasit, pak tím
mohou „prodejci“ naše nařízení obejít!
Slíbil jsem, že se pokusíme využít naši novou
audiovizuální techniku v rekonstruovaném
sále na OÚ k promítání filmů pro veřejnost.
Dvě promítání již proběhla a nyní Vás chci
pozvat na film Bohemian Rhapsody. Promítání
proběhne začátkem dubna – sledujte web či
facebook obce.
Měrkovjanům přeji vše nej k letošnímu
230. výročí založení jejich osady Měrkovice.

- zastupitelstvo si dalo za úkol vypracovat
Program rozvoje obce
- zateplení budovy staré MŠ a rekonstrukce
kotelny
- zpevnění plochy + rampa ve sběrném dvoře
- opravu stávajícího multifunkčního asfaltového hřiště
- vybudování malého dětského hřiště nad
nákupním střediskem COOP
- vybudování pískoviště na školní zahradě
- úprava prostranství před bývalou školou
v Měrkovicích
- rekonstrukce WC na zdravotním středisku
- dětské oddělení
- zadotování a pomoc s rekonstrukcí běžecké
dráhy na fotbalovém hřišti (tartan + nové
doskočiště pro skok daleký) – dráha bude
přístupná škole i spolkům
- chodník v urnovém háji na hřbitově
- výtah na OÚ
- rekonstrukce autobusových zastávek Kovaček a Rybí
- další obnova vodovodu
- nákup pojízdné dílny (skříňový užitkový
automobil s vestavbou)
- projektovou dokumentaci pro rekonstrukci
antukových kurtů u hřiště
- internet věcí (gate way)
- a mnoho dalšího …
Ne všechno výše uvedené během roku asi
zvládneme, ale budeme se snažit (finančně s tím
rozpočet počítá).

S pozdravem
Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno 7. 3. 2019
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci lednu až březnu oslavili
nebo teprve oslaví:
pan Jaromír Pustka
paní Marie Křížová
paní Milada Vašutová
paní Milada Tabachová
paní Ludmila Urbišová
paní Irena Kovářová
pan Vojtěch Vojtek
pan Stanislav Prašivka
pan Jan Tabach
pan Jiří Halža

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

pan František Boháč
paní Danuše Šmiková
pan Zdeněk Zeman
pan Jaromír Tomek
paní Ludmila Toflová
paní Vlasta Tkáčová
paní Pavla Tkáčová
paní Vlasta Skalová
paní Marta Tabašková
paní Marie Jalůvková

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

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

paní Anna Nedvědová
paní Ludmila Juřenová
paní Anna Benová
paní Anežka Harabišová
pan Josef Juřica
paní Libuše Miková
paní Marie Papíková
paní Naděžda Vašendová
paní Františka Žabenská

86 let
87 let
89 let
89 let
89 let
90 let
91 let
92 let
93 let

OÚ – Pustková

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

Od prosince 2018 do konce února 2019 zemřeli:
ve věku 82 let paní Marie Zemanová
ve věku 80 let pan Josef Ulčák
ve věku 63 let paní Libuše Kahánková
ve věku 59 let paní Helena Ranochová

ve věku 57 let pan František Kalus
ve věku 57 let pan Stanislav Žáček
ve věku 38 let pan Miroslav Wirth
OÚ – Pustková

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od prosince do února se obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Štěpán Kubečka, Filip Marček, Michael Kutnar, Adam Míček,
Filip Kupec, Michal Procházka, Anna Chýlková, Tereza
Richterová a Pavel Kokoruda.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ – Pustková
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Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2018 v grafech
Celkem

Průměrný věk

Osoby

3048

40,56

Muži

1515

39,73
41,39

Ženy

1533

Děti do 15 let

563

Děti 15-18 let

73

Občané 18-59 let

1668

Občané 60 let a více

744
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Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2018
Celkem

Kozlovice

Měrkovice

Průměrný věk

Osoby

3048

2817

231

40,56

Muži

1515

1406

109

39,73

Ženy

1533

1411

122

41,39

Děti do 15 let
- chlapci
- dívky

563
287
276

518
266
252

45
21
24

Dorostenci
15 - 17 let
- chlapci
- dívky

73
33
40

65
29
36

8
4
4

Občané
18 - 59 let
- muži
- ženy

1668
850
818

1538
786
752

130
64
66

Občané
60 let a více
- muži
- ženy

744
345
399

696
325
371

48
20
28

Kocian – Kociánová
Chýlek – Chýlková
Zeman – Zemanová
Žáček – Žáčková
Tabach Tabachová
Tkáč – Tkáčová

Přehled změn v roce 2018
Počet narozených
– chlapci
– dívky		
Počet zemřelých
– muži		
– ženy		

47
29
18
32
15
17

Počet přihlášených k trvalému pobytu
Počet odhlášených z obce

50
62

Nejčastěji se v obci setkáme se jmény
Jan (90), Marie (88), Petr (82), Jiří (81),
Jana (73), Pavel (64), Martin (54), Josef (53),
Tomáš (52), Anna (50), Ludmila (50),
Jakub (43), Miroslav (41), Zdeněk (39)

Počet sňatků v matričním obvodu Kozlovice 48
(36 v Kozlovicích, 12 ve Lhotce)
– z toho církevních
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Nejstarší občankou je paní Marie Koníčková,
nejstarším občanem pan Rudolf Pustka.

Nejčastěji vyskytovaná příjmení v obci
Pustka – Pustková
Krpec – Krpcová

80
61
56
56
50
48

OÚ - Pustková

117
108
5
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Dotace obce pro rok 2019
Obec každoročně podporuje činnost místních spolků a organizací. Nedílnou součástí
této podpory je poskytování finančních dotací.
I v letošním roce budou poskytovány tzv. individuální dotace na základě podané žádosti.
Žádost musí bý t podána na schváleném

formuláři (viz web), který splňuje podmínky
zákona č. 24/2015 Sb., § 10a odst. 3.
Termín podání žádosti: 15. 4. 2019
Bližší informace na webu obce pod odkazem
Spolky/Dotace.
OÚ-Boráková

Svoz popelnic o Velikonocích
Svoz popelnic o Velikonocích bude místo pondělí 22. 4. 2019 proveden v sobotu 20. 4. 2019.
OÚ-Boráková

Nové kontejnery na elektroodpad
V obci jsou umístěny 3 nové kontejnery na
elektroodpad – baterie a drobné elektrozařízení. Najdete je na točně autobusu naproti pile,
před COOPem a v kontejnerovém hnízdě „Chýlek“. Pět starých kontejnerů od fy Elektrowin
bylo již v dezolátním stavu a jsou zrušeny. V případě potřeby umístění větších elektrozařízení

využijte sběrný dvůr
na adrese Kozlovice
č. p. 1003 v úterky,
čtvrtky a soboty.
OÚ-Boráková

Množství odpadů - Obec Kozlovice
rok
směsný komunální odpad (t)
objemný odpad (t)
separovaný+nebezpečný (t)
zpětný odběr (elektro) (t)
odpad v obci celkem (t)

2007
797,10
64,70
88,20

2008
735,90
120,92
118,99

2009
725,44
86,10
122,00

2010
750,00
170,00
120,00

2011
749,03
324,65
118,50

950,00

975,81

933,54

1 040,00

1 192,18

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

Příjmy (Kč)
Náklady (Kč)
Ztráta (Kč)

1 829 616 1 656 290 1 705 367 1 723 189
2 189 832 3 061 418 2 759 619 2 822 947
-360 216 -1 405 127 -1 054 252 -1 099 758

2 081 546
2 689 832
-608 286

2 073 244
2 723 237
-649 993

rok
směsný komunální odpad (t)
objemný odpad (t)
separovaný+nebezpečný (t)
zpětný odběr (elektro) (t)
odpad v obci celkem (t)

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

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

2015
602,59
131,07
230,19
14,606
978,46

2016
608,91
98,03
302,544
23,343
1032,827

2017
626,78
83,81
380,621
23,989
1 115,20

2018
658,90
82,81
430,493
18,519
1 190,72

Příjmy (Kč)
Náklady (Kč)
Ztráta (Kč)

2 261 701
2 799 242
-537 541

2 216 901
2 047 424
169 477

2 394 203
2 204 051
190 152

2 470 944
2 966 216
-495 272

2 457 428 2 555 589
3 123 761 3 570 398
-666 334 -1 014 809
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Sběr objemného odpadu (velkoobjemu) již nebude
Objemný odpad můžete celoročně
3x týdně vozit přímo do sběrného dvora
(Kozlovice č. p. 1003).
/Omlouváme se za mylně uvedené datum
svozu, které je uvedeno v kalendáři./
OÚ-Boráková

Od letošního roku již nebude probíhat
sběr objemného odpadu do kontejnerů rozestavěných po obci a to z důvodu, že se v nich
objevovalo hlavně to, co tam být nemělo.
Celý systém to neúměrně prodražovalo
a komplikovalo.

Sběr nebezpečného odpadu
Dále pak rozebrané, či rozbité elektrospotřebiče.

Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu
6. dubna 2019 proběhne sběr nebezpečného
odpadu. Nebezpečné odpady se budou svážet
z níže uvedených stanovišť. Je potřeba vyčkat do
příjezdu sběrného automobilu a odpad osobně
předat! Nikoliv ho odložit a odjet.

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

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

Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u bývalých garáží ČSAD

07:30 - 07:40 hod.

Horní konec u bývalého obchodu

07:45 - 07:55 hod.

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č. p. 153, p. Uhrová

08:00 - 08:10 hod.

U čekárny ČSAD „U váhy“

08:15 - 08:25 hod.

Kozlovice u hasičárny

08:30 - 08:40 hod.

U Lhotky na „Kolbeřáku“ u rod. domku č. p. 291, p. Borák

08:45 - 08:55 hod.

U bývalého sklenářství

09:05 - 09:15 hod.

Restaurace „Ve Dvoře“

09:20 - 09:30 hod.

U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí)

09:40 - 09:50 hod.

Měrkovice u hasičárny

10:00 - 10:10 hod.

Střed obce - sběrný dvůr

10:20 - 10:30 hod.

Celoročně je možné nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře (v provozní době).
OÚ-Boráková
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TŘÍDÍM - TŘÍDÍŠ - TŘÍDÍME
Víte, kam patří obaly např. od kávy?

I když je uvnitř obal podobný kovu, je vyroben z plastů,
takže prázdný obal vhoďte do kontejneru PLASTY!

Autobusem s kartou ODIS
Karta na MHD zdarma (zelená) bude v autobusech MHD fungovat do prosince 2019, poté
již odbavovací zařízení kartu nepřečte. Ovšem
již od 1. 9. 2019 nebude možné na tuto kartu
nahrát roční kupón na MHD zdarma. To bude
možné pouze na ODISku.
S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného
levnější a pro cestování v rámci Integrovaného
systému Moravskoslezského kraje již postačí
jeden typ čipové karty (stejně jako při přestupování z městského na příměstský autobus).
Na ODISku lze nahrát roční kupón na MHD
zdarma, dlouhodobé časové jízdenky, ale taky
vložit hotovost a používat ji jako elektronickou
peněženku a uplatňovat tak levnější jízdné
v regionálních autobusech i vlacích. Na ODISku
lze v některé ze železničních stanic nahrát také
Kartu ČD a využít ji tak pro levnější cestování
všemi vlaky Českých drah. Více o výhodách
karty ODIS na https://www.kodis.cz/cz/
dopravni-infocentra/odiska/.

Soukromý dopravce ČSAD Frýdek-Místek,
který zajišťuje městskou hromadnou dopravu ve
Frýdku-Místku, přechází na centrální přepravní
systém Moravskoslezského kraje, pro který
bude zajišťovat také meziměstskou přepravu.
A protože krajský koordinátor dopravy v rámci
zachování integrace dopravy v Moravskoslezském kraji nově připouští odbavování pouze
čipovou kartou ODIS nebo bankovní kartou,
mění ČSAD Frýdek-Místek ve svých autobusech
odbavovací zařízení. Cestující si tak musí vyřídit kartu novou, tak zvanou ODISku. Ta už je
nutná pro odbavení v příměstských (krajských)
autobusech.
Odbavovací zařízení, která se používají
v rámci Moravskoslezského kraje a která jsou
instalována také do autobusů provozovaných
společností ČSAD Frýdek-Místek, již nepřečtou starší typy čipových karet, přesněji karty
s černým, modrým a také žlutým podkladem.
Tyto jsou již neplatné.
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nahrán roční kupón na MHD zdarma v rámci
MHD Frýdek-Místek (bezdlužnost lze doložit
až při vyzvednutí ODIS karty)
• v případě zájmu lze nahrát také finanční hotovost do tzv. elektronické peněženky (v rámci
ODIS lze použít při platbě v příměstských
autobusech nebo platbě vlakové jízdenky)

Jak na to?
Kdo karty mění? Společnost ČSAD Frýdek-Místek a.s.
Kde? V přepravní kanceláři na autobusovém
nádraží ve Frýdku, na ulici Na Poříčí.
Kdy? V pracovní dny od 6 do 18 hodin, v sobotu
od 6 do 11.30 hodin.
Musím něco zaplatit? Jednorázový poplatek
– 130 Kč.

Příklad č. 3
Nejsem držitelem žádné karty, chci si vyřídit
kartu ODIS a využívat možnost MHD zdarma
ve F-M.
• vyplněnou Žádost o vydání ODISky a Souhlas
se zpracováním osobních údajů (lze vyzvednout na místě nebo stáhnout z webu ČSAD
- viz příklad 1)
• fotografii o rozměrech 35x45 mm  (dle sdělení
ČSAD postačí např. vystřižené barevné foto ze
skupinové fotografie, vytištěné na fotografickém papíru)
• průkaz totožnosti, v případě studentů doklad
prokazující studium
• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu – viz
příklad č. 2

Co mít s sebou?
Příklad č. 1
Měním kartu na MHD zdarma za ODISku:
• vyplněnou Žádost o vydání ODISKY (lze
vyzvednout na místě nebo stáhnout z webu
ČSAD https://www.3csad.cz/media/files/45/
file/fm-zadost-o-vydani odisky.pdf spolu se
Souhlasem se zpracováním osobních údajů
https://www.3csad.cz/media/files/41/file/fm-souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju.pdf )
• fotografii o rozměrech 35x45 mm (dle sdělení
ČSAD postačí např. vystřižené barevné foto
ze skupinové fotografie, vytištěné na fotografickém papíru)
• průkaz totožnosti – OP
• při převzetí nové karty ODIS předložíte také
dosud užívanou kartu na MHD zdarma
(zelenou)
• roční kupón na MHD zdarma vám bude přehrán na kartu ODIS

Jak dlouho bude vyřízení ODISky trvat?
Doba pro vydání ODISky je 21 dnů.
Od 10. 12. 2019 bude možné cestovat
v autobusech ČSAD Frýdek-Místek a.s. pouze
s čipovou kartou ODIS.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro cestující je
nejvýhodnější co nejdříve přejít na čipovou kartu
splňující standardy čipové karty ODIS, neboť tuto
čipovou kartu mohou využít v městské hromadné
dopravě, tak i v příměstské autobusové dopravě,
a využít tak výhod jak městského tarifu, tak i tarifu
ODIS.
Přepravní a tarifní podmínky společnosti
ČSAD pro MHD ve Frýdku-Místku na https://
www.3csad.cz/media/files/50/file/prepravni-podminky-1-10-2018.pdf.

Příklad č. 2
Jsem již držitelem karty ODIS, MHD zdarma
jsem zatím nevyužíval, ale mám o to zájem.
• je nutné vyřídit si potvrzení o bezdlužnosti
vůči městu
• potvrzení vydává na počkání magistrát, ulice
Radniční 1148, Frýdek
• k vystavení potvrzení magistrátu je nutné předložit průkaz totožnosti (OP, pas), za nezletilé
děti vyřizují potvrzení o bezdlužnosti rodiče
a na magistrátu předkládají rodný list dítěte
nebo jeho kartičku zdravotní pojišťovny
• vystavené potvrzení o bezdlužnosti následně
předložíte v přepravní kanceláři na autobusovém nádraží, kde vám bude na kartu ODIS

Zdroj: Internetové stránky Statutárního města
Frýdku-Místku, sekce – občan.
OÚ - Tobolová
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Zákaz podomního prodeje v Kozlovicích
Rada obce schválila Nařízení Obce
Kozlovice č. 1/2019, Tržní řád, kterým se
zakazuje podomní a pochůzkový prodej,
jako obrana před nekalými prodejci, kteří
se Vás snaží přesvědčit o koupi nějakého
produktu nebo služby (např. energií) u Vás
doma.

Nařízení je účinné od 20. 2. 2019. Od
tohoto data můžete na takovéto prodejce
upozornit Policii ČR, ev. zavolejte na OÚ.
Tel.: 558 656 174 (Policie Palkovice)
Tel.: 558 697 205 (obecní úřad)
Děkujeme za spolupráci.

OÚ-Boráková

REHABILITACE HRAZENÉ ZDRAVOTNÍMI
POJIŠŤOVNAMI V KOZLOVICÍCH
Nově zřízené rehabilitační oddělení v obci
Kozlovice v prostorách Zdravotního střediska
čp. 500 (bývalé zubní oddělení) je otevřeno
od 18. 2. 2019.
Provádějí se zde tyto procedury:
Fyzikální léčba:
• UZ, TENZ, DD proudy, Trebertovy proudy,
IF dvoupól, čtyřpól, iontoforéza, galvanizace,
Magnetoterapie, Rebox, stimulace oslabeného svalstva, parafínové zábaly.
Léčebná rehabilitace:
• poúrazové, neurologické, chronické diagnózy.
Objednávejte se na tel.: 731 276 800
REVITA Ondryášová, s.r.o.

Provozní doba:
Pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7 - 15 hod.
7 - 17 hod.
7 - 15 hod.
7 - 15 hod.
7 - 13 hod.
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI:
prosinec 2018 – únor 2019
Radar u fary

Radar nad školou

směr Frenštát pod Radhoštěm
Prosinec 2018
celkem projelo 51 401 vozidel nad 30 km/h
Km/h

směr Frýdek-Místek
Prosinec 2018
celkem projelo 55 048 vozidel nad 30 km/h

Počet průjezdů

Km/h

Počet průjezdů

30 - 50
50

32 510
3 109

30 - 50
50

28 445
2 102

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

12 965
2 817
105

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

18 984
5 517
99

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

110
31%

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

104
44%

Maximální rychlost 8. 12. 20:37 105 km/h

Maximální rychlost 16. 12. 18:28 101 km/h

Leden 2019
celkem projelo 57 989 vozidel nad 30 km/h

Leden 2019
celkem projelo 57 615 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50
50
50 - 60
60 <

Počet průjezdů
38 824
3 233
13 572
2 360

Průměrně projelo v 8 hod.

100

Průměrně projelo v 15 hod.

105

50 km/h překročilo

28%

Počet průjezdů

30 - 50
50

35 126
3 200

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8. hod.

16 117
3 172
100

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

106
33%

Maximální rychlost 10. 1. 21:14 100 km/h

Maximální rychlost 2. 1. 21:49 100 km/h

Únor 2019
celkem projelo 47 390 vozidel nad 30 km/h

Únor 2019
celkem projelo 55 516 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

Počet průjezdů

3 0- 50
50

28 251
2 682

30 - 50
50

37 265
2 883

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

14 156
2 561
110

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

12 632
2 736
115

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

118
34%

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Maximální rychlost 22. 2. 20:55 106 km/h

Maximální rychlost 5. 2. 22:13 91 km/h
11
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Informace z knihovny
V pondělí 21. 1. 2019 jsme v knihovně přivítali psycholožku Mgr. Terezu Ostrčilovou, se
kterou jsme probrali téma pochvaly a tresty.
Myslím, že beseda pro nás, rodiče, byla velmi
přínosná.
V pondělí 1. 4. 2019 v 18.00 hod proběhne
tradiční cestovatelské setkání s manžely Márovými, tentokrát na téma Barma a Vietnam.
Při povídání o expedici po Barmě a Vietnamu vám Alena a Jirka Márovi prozradí tolik
exotických zážitků, že budete jen nevěřícně
kroutit hlavou. Vysvětlí vám, jak se žije na
plovoucích ostrovech, a proč rybáři pádlují
nohama. Uvidíte videozáběry z balónu na krajinu plnou chrámů i ranní rozcvičku důchodců
v ulicích Hanoje. Dozvíte se zajímavosti ze
života obyčejných lidí i o císaři, který měl 300
manželek. Nahlédnete do skvělých asijských
kuchyní, ale také uslyšíte, jak lehce se dá jídlem
otrávit.

Knihovna v naší obci je často navštěvovaným místem a přispívá ke kulturnímu dění
v obci.
V roce 2018 navštívilo knihovnu 3 432
čtenářů (2890 místních a 542 z okolních vesnic). Registrovaných čtenářů k 31. 12. 2018
je 388, z toho 224 děti do 15 let. Vypůjčilo
se 9 178 knih, 526 časopisů a 135 her. Knihovní fond byl v roce 2018 obohacen o 340
nových přírůstků z finančního rozpočtu obce
a výměnných souborů, což je dalších 250 knih
z regionálního oddělení Městské knihovny ve
Frýdku – Místku. Tyto soubory jsou cirkulační,
v knihovně zůstávají 2 roky a pak jsou vráceny
zpět. V rámci projektu Česká knihovna 2018
jsme obdrželi z nabídky titulů uměleckých
děl české literatury zdarma 41 knih v hodnotě
8.741 Kč. Proběhly také akce, jako cestovatelské
besedy, fotografický kurz, pasování prvňáčků,
mediální gramotnost, skautská pošta a den pro
dětskou knihu.

Markéta Navrátilová, knihovnice

KALENDÁŘ AKCÍ
25. - 27. 3.
29. 3.
30. 3.
4. 4.
12. 4. - 31. 5.
13. 4.
14. 4.
3. 5.
15. 5. a 16. 5.
1. 6.
8. 6.
8. 6.
22. 6.
22. 6.
23. 6.
29. 6.
29. 6.

Bazar dětských věcí
Vítání občánků
Zdeněk Izer - Na plný coole.
Zápis do 1. třídy
Výstava – 110. výročí založení SDH Kozlovice (hasiči)
Javorníky západ - turistický zájezd
Hobby závod koní
Závody FEI-CRI3*
Školní akademie
Dětský den
Open air party
Traktoriáda
Diskopříběh
Beskydský pohár ve skoku na lyžích
Farní den
Diskopříběh
Mini Cup 2019 - oslava 230 let založení Měrkovic
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Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz, mobil: 721 222 633, tel.: 558 697 205.
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Život na vesnici v 50. a 60. letech minulého století
Práce žen v domácnosti
Protože jsme neměli v domku zavedený
vodovod, museli rodiče vodu tahat ze studny
hákem a putnou. Voda z putny se přelila do
kýblů a nosila se do kuchyně na vaření, umývání
nádobí, na koupání a mytí. Hodně vody vypilo
i domácí zvířectvo, a také se muselo počítat
i s praním prádla – obvykle 1 krát za 14 dnů.
Nevím, kolik kýblů to mohlo denně být, ale
určitě to nebylo jednoduché. Nyní bych chtěla
popsat, jak probíhalo koupání a praní prádla.
Koupání probíhalo vždy v sobotu, a to tak, že
otec s matkou nachystali na kamna do velkých
hrnců vodu, která se musela ohřát, a mezitím
přemístili z prádelny, kde se netopilo, vanu do
kuchyně a postupně jsme se vykoupali. Voda se
nevyměňovala, pouze se dolévala, takže jsme
se vykopali já a můj bratr, pak matka a nakonec otec. Takto využitá voda ještě posloužila
na namočení otcových špinavých montérek.
Na praní se rovněž muselo nanosit a nahřát
dostatečné množství vody. Ta se pak přenášela
do prádelny, nalila se do pračky a postupně se
pralo od světlého po tmavé prádlo. Důležitou
součástí praní ložního prádla, ručníků a utěrek
byla vyvářka, která se prováděla ve velkém
hrnci na kamnech. Aby se ušetřila voda, chodili
jsme v teplejších měsících máchat prádlo do
Ondřejnice. I po tak dlouhé době vidím matku,
jak naložila prádlo do koše a na trakaři odvezla
k potoku. Na nohou měla gumáky a pracně
snášela koš s prádlem po schůdkách k vodě.
Jako malá jsem jí chodila „pomáhat“. Byl to pro
mne hezký zážitek, ale dnes si uvědomuji, že
to muselo být pro matku hodně těžké, a vůbec
si nedovedu představit, že by to dnešní ženy
v době automatických praček a sušiček musely
někdy dělat. Také si velice živě vzpomínám, když
jsem poprvé držela v ruce splachovadlo na WC
a mohla jsem spláchnout. Bylo tomu přibližně
v roce 1965. Do té doby jsme museli používat
suchý záchod v kůlně.

Ráda se občas probírám vzpomínkami svého
raného dětství a uvědomuji si, jak těžký život
měly tehdy ženy, které zajišťovaly chod domácnosti a pečovaly o rodinu.
Když se na to podíváme z dnešního pohledu,
kdy máme zajištěn dostatek vody, práci za
nás dělají elektrické spotřebiče (automatická
pračka, pekárna, kuchyňské roboty, automatické vysavače, ponorné mixéry atp.), existují
jednorázové pleny, vaří se na elektrických nebo
plynových sporácích, topíme plynem nebo
elektřinou, popř. ústředním vytápěním na tuhá
paliva s různými zásobníky, které umožňují přikládat pouze několikrát za týden, uvědomujeme
si, že byly hospodyně v každodenním zápřahu
a musely tvrdě pracovat od rána do večera
a neměly čas na sebe a na odpočinek.
Mám před sebou svoji matku, která brzy
ráno vstala, zatopila v kuchyni ve sporáku,
uvařila bílou kávu z mléka a černé kávy z cikorky
a žitovky, kterou musela umlít v ručním mlýnku.
Tu vůni, která vycházela z hrnce, když ji vařila,
si dosud pamatuji. Měli jsme s bratrem štěstí,
že šla matka do práce, když už jsme byli větší.
Vůbec nevím, jak by to všechno stíhala bez
pomoci babiček a při pracovním vytížení
našeho otce. Celoročně se topilo v kuchyňských
kamnech, kde se muselo neustále přikládat, aby
nevyhasl oheň a uvařil se oběd, pekly se buchty
a připravovala se večeře. První elektrický vařič
jsme měli až v roce 1959 a byla to velká pomoc
hlavně na ohřívání nápojů a jídla pro otce, který
vstával ve 4 hodiny ráno a jezdil do práce o půl
páté, a ještě se netopilo. Přes den byl kuchyňský sporák jediným zdrojem tepla. V ložnici
se zatápělo až navečer, takže jsme prakticky
žili jenom v kuchyni. Obývací pokoj se vytápěl
přepouštěním tepla z kuchyně a topilo se zde
pouze v sobotu, v neděli a o svátcích, když přišla návštěva. Nebylo zvykem mít všude stálou
teplotu, jako je tomu dnes. Na chodbě jsme
v zimě naměřili maximálně 10 stupňů a od pusy
šla někdy pára.

Pokračování v červnovém Zpravodaji.
Marie Eliášová, kronikářka obce
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Motoskijoring 2019
(archiv obec)

Poohlédnutí za Souzněním 2018
(autor R. Zdražil)

Kluziště

(archiv obec)

(autor R. Zdražil)

Výroční schůze Klubu seniorů 5.12.

Poohlédnutí za Souzněním 2018

(archiv obec)

Rekonstrukce na zdravotním středisku - nové rehabilitace
(archiv obec)

Rekonstrukce na zdravotním středisku - nové rehabilitace
(archiv obec)
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Starosta předal slovo předsedovi KV panu
Pustkovi.
Pan Pustka: Kontrolní výbor nezasedal, schůzka
proběhne asi v lednu příštího roku.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Zápis č. 5-2018 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 18. 12. 2018
v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva, p. Červenka
se dostavil před projednáváním bodu 1
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili občané
obce.

2.2 Finanční výbor
Starosta předal slovo předsedovi FV panu
Eliášovi.
Pan Eliáš: FV se zabýval dvěma body jednání:
1) Odměny neuvolněných zastupitelů - Dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. ze dne 4. září 2018
se změnil způsob odměňování neuvolněných
členů zastupitelstva. Zvýšily se maximální částky
odměn pro neuvolněné zastupitele. Zároveň díky
nárůstu počtu obyvatel obce, naše obec nově
spadá do kategorie (nad 3.000 obyvatel), pro
kterou jsou určeny vyšší částky maximálních
odměn. FV doporučuje ZO schválit odměny ve
výši, jako je schválilo ZO na svém jednání 14. 12.
2017. Tedy fakticky nezvyšovat tyto odměny
s účinností od 1. 1. 2019.
Pan starosta: Odměny budou projednány
v samostatném bodě dnešního jednání.
2) Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob – Obec je pojištěna proti škodám
vzniklým svou činností. Jelikož obec vlastní
a provozuje vodovod, který je potenciálně velkým zdrojem rizik, či provozuje vlastní technické
služby s množstvím techniky, doporučuje FV
limit pojistného plnění zvýšit.
Pan starosta: Oslovil jsem pojišťovacího agenta,
se kterým spolupracujeme, a ten poslal nějaké
nabídky, které probereme v Radě.
70/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0

1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Úspěšně proběhlo rozsvícení vánočního
stromu i vánoční jarmark a MF Souznění.
- Obec vlastnila 3.200 ks prioritních akcií ČS
a.s. na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč. Rozhodnutím hlavního akcionáře Erste Group Bank AG došlo
k nucenému přechodu akcií na tuto společnost. Hlavní akcionář poskytnul ostatním
akcionářům protiplnění v hodnotě 1.328 Kč
za prioritní akcii na jméno v zaknihované
podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč. Příjem
rozpočtu viz bod 3. tohoto jednání.
- SSMSK byla dotázána, zda v roce 2019 dojde
k rekonstrukci mostu naproti OÚ (4848/15).
Dle odpovědi k rekonstrukci nedojde.
- Dále byla podána informace o postupu
při koupi inženýrské sítě. Tento „obchod“
schvaluje rada obce – viz § 85 zákona
o obcích.
- Probíhá rekonstrukce bývalé ordinace zubní
lékařky na ZS za účelem zbudování rehabilitační ordinace. Veškeré práce provádějí naši
zaměstnanci.
- Další informace jsou uvedeny v zápisech
rady.
69/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
20
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3. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 6
Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu
obce k 30. 11. 2018 a návrh rozpočtového opatření č. 6. Starosta jednotlivé změny vysvětlil.
71/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 6-2018 v celkové výši
5.650.500 Kč. Podrobně viz přílohy tohoto
zápisu.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0

73/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
předložené rozpočtové provizorium obce na
rok 2019 ve výši 16 mil. Kč, viz příloha zápisu.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0

Pan Pustka: Zhodnocují se nějak finance na
účtech? Existují bezpečné produkty, mohl bych
kontaktovat nějakého odborníka.
Pan starosta: Kdysi jsme to probírali, nakonec
jsme to vzdali. Peníze se na účtech pohybují
nahoru a dolů, my ale vždy musíme mít na
účtech dostatek peněz na financování stavebních
a jiných akcí, které zrovna probíhají. Určitě by
se o tom ale dalo uvažovat.

5. OZV – o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce
Kozlovice
Vzhledem k tomu, že novelou zákona byly mezi
tříděné komodity odpadů zařazeny jedlé oleje
a tuky, které mimochodem my už nějakou dobu
sbíráme, měla by být vydána nová OZV. Další
změny jsou v článku ohledně svozu objemného
odpadu. Tady nám zákon povinnost svozu neukládá. Při každém svozu (sběru velkoobjemu)
bývá v kontejnerech mnoho odpadu, který tam
být neměl, a vzhledem k tomu, že máme v obci
kontejner na objemný odpad přístupný celoročně
na sběrném dvoře, bylo by dobré OZV upravit, aby
byl sběr pod kontrolou a sběr objemného odpadu
po obci do přistavených kontejnerů zrušit. Další
úpravy jsou v článku ohledně stavebního odpadu.
74/2018 – Zastupitelstvo obce vydává podle ust.
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Kozlovice s účinností
od 1. 1. 2019.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0

4. Rozpočtové provizorium obce na rok 2019
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2019
(prozatím nemáme k dispozici dostatek přesných podkladů) bude obec hospodařit podle
rozpočtového provizoria – viz § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Rozpočtové provizorium na
rok 2019 je navrženo ve výši 16 mil. Kč – běžný
provoz obce – mzdy, energie, plyn, PHM, údržba
MK, neinvestiční výdaje, investiční výdaje, provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice,
splátky úvěrů a úroků. Rozpočet na rok 2019
bude předložen ke schválení v prvním čtvrtletí.

6. OZV – o místních poplatcích
Tato vyhláška se mění z důvodu: přidání čl. 22
odst. 2, který byl řešen další samostatnou OZV;
vložením věty, která zpřesňuje lhůtu pro dodání
podkladů pro osvobození od poplatku za odpady
a to do čl. 31, odst. 2 a čl. 34, odst. 2; aktualizace
údajů ve čl. 32, odst. 2 a aktualizace čl. 38, odst.
2, kde se ruší předešlé vyhlášky.
75/2018 – Zastupitelstvo obce vydává podle ust.
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018
o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2019.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0

Vzhledem k tomu, že další jednání ZO už do
konce roku nebude a ještě nejsou známy všechny
podklady pro ev. závěrečné rozpočtové opatření, by bylo vhodné, aby byla rada pověřena
úpravami rozpočtu roku 2018 v plném rozsahu
(do konce roku). Podobně tomu bylo i v roce
minulém.
72/2018 – Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje radu obce prováděním rozpočtových
opatření rozpočtu 2018 v plném rozsahu. Toto
pověření platí do 31. 12. 2018.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
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7. Žádost o prodej části obecního pozemku
parc. č. 569/1 a 3929
Na předminulém jednání ZO schválilo záměr
prodeje nově odměřených pozemků geometrickým plánem č. 2888-3/2016 ze dne 19. 5. 2016,
a to pozemku parc. č. 569/7, trvalý travní porost
o výměře 540 m2 a parc. č. 3929/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2, k. ú.
Kozlovice. Zjistilo se, že předložený GP pozbyl
z důvodu provedené digitalizace platnost, a tudíž
musí být vypracován nový. Záměr je potřeba
schválit znovu.
76/2018 – Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 39/2018.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0

Proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že ZO se
přiklání k variantě 1).
78/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
postup u převodů pozemků vodní plochy
toku Ondřejnice dle navrhované varianty č. 1,
tj. odprodej pozemků pod vodním dílem na
základě geometrického plánu.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0
9. Stanovení odměn neuvolněných
zastupitelů
Zastupitelstvu obce byl představen způsob
odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
dle Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., ze dne 4. září
2018, které změnilo Nařízení vlády č. 318/2017
Sb., respektive změnilo přílohu tohoto nařízení,
a tím se zvýšily maximální částky odměn pro
neuvolněné zastupitele. Zároveň díky nárůstu
počtu obyvatel obce, naše obec nově spadá do
kategorie (nad 3.000 obyvatel), pro kterou jsou
určeny vyšší částky maximálních odměn.

77/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr prodeje části pozemků parc. č. 569/1,
trvalý travní porost o výměře cca 540 m 2
a parc. č. 3929, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 m2, k. ú. Kozlovice za
cenu 300 Kč/m2.“
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0

Přítomným byla předložena tabulka se stávající
výší odměn (odměn bývalého zastupitelstva)
a maximální možnou výší dle nového nařízení
vlády. FV doporučil nezvyšovat odměny. Zastupitelé se po diskuzi rozhodli pro navýšení podle
Nařízení vlády č. 202/2018.

8. Žádost o stanovisko k převodu pozemků
vodní plochy – koryto toku Ondřejnice
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost Lesů
ČR, s. p., o stanovisko k převodu pozemků vodní
plochy tvořící koryto drobného vodního toku
Ondřejnice v katastrálním území Kozlovice. A to
z důvodu plánované rekonstrukce vodního díla
kvůli narušení stability opěrné zdi podél silnice
v délce 117 m a narušení konstrukce stávajících
stupňů a podélného kamenného opevnění na
dolním konci. Stavba je součástí pozemku,
tudíž Lesy žádají o převod vlastnictví pozemků,
které se nacházejí pod vodním dílem a nabízejí
3 varianty:
1) odprodej pozemků pod vodním dílem na
základě geometrického plánu,
2) odprodej pozemků v kultuře vodní plocha
v celé ploše v předmětném úseku – je nutno
provést zabřemenění nebo geometrické
oddělení jednotlivých mostů a křížení infrastruktury ve vlastnictví obce,
3) bezúplatný převod pozemků v kultuře vodní
plocha na správce toku.

Funkce
Člen rady
Předseda
výboru
Člen výboru
Člen ZO bez
dalších funkcí

Návrh v Kč NV 202/2018
v Kč
6.136
7.231
3.068
3.616
2.557
1.534

3.013
1.808

79/2018 – Zastupitelstvo Obce Kozlovice
stanovuje svým neuvolněným členům za
výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
Člen rady:		
7.231 Kč
Předseda výboru:		
3.616 Kč
Člen výboru:		
3.013 Kč
Člen zastupitelstva
bez dalších funkcí:		
1.808 Kč
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Odměna bude poskytována od 1. 1. 2019.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování: pro: 11, proti: 2, zdrželo se: 2

období, abychom to mohli zahrnout i do
rozpočtu.
Na to se rozvinula diskuze ohledně dopravní
situace v obci (ulice od hasičárny směr Lhotka,
Měrkovice, chodníky dolní konec, aj.)
Pan starosta: Toto je obsáhlý problém, kterým
se budeme zabývat někdy příště na samostatném jednání.

10. Různé - diskuze
Pan starosta: Určitě budeme muset svolat
nějakou pracovní schůzku ohledně činností
obce a pracovního plánu na toto volební

Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19:45 hodin, poděkoval všem za účast
a popřál klidné prožití Vánoc.

Rada obce – programy jednání
Zápis č. 20-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 5. 12. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

17. O d p u š t ě n í n á j m u s á l u n a v e ř e j n é
videoprojekce
Zápis č. 21-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 20. 12. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Cena vodného pro rok 2019
3. Cena stočného pro rok 2019
4. Mezinárodní festival Souznění a vánoční
jarmark – propočet nákladů
5. Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Kozlovice,
p. o.
6. Schválení příspěvku na dopravní obslužnost
- Arriva (od 9. 12. do 31. 12. 2018)
- MSK (od 1. 1. do 8. 6. 2019)
7. Žádost o spolupodílení financování pobytu
v domově pro seniory
8. Likvidace nepotřebného (vysloužilého)
movitého majetku – automobil Multicar, 2x
Babeta
9. Šéfredaktor Zpravodaje obce
10. Schválení smluv o nájmu hrobového místa
11. Cena odebrané pitné vody z SmVaK (přivaděč) – dodatek č. 27
12. Revize ceníku 01/2010 – Pronájem sálu
a přilehlých místností v budově OÚ
13. Smlouva o odpadech Dušan Vinklar –
HEROS, čerpací stanice IBEX
14. Odměna ředitelce ZŠ a MŠ Kozlovice p. o.
15. Dětský karneval
16. Rozpočtové provizorium na rok 2019

Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Kozlovice,
p. o. na rok 2019 a střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2020 a 2021
3. Odkoupení stavby vodovodu (inženýrské
sítě) před kolaudací
4. Přijetí finančního daru
Zápis č. 1-2019 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 9. 1. 2019
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Bodu č. 11 jednání se účastnil předseda FV pan
Ondřej Eliáš.
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Dohoda o narovnání - „Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice – Výukové vybavení fyzika a dílny – II.“
3. ČEZ – smlouva o smlouvě budoucí
– Kolbeřák
4. ČEZ – smlouva o smlouvě budoucí – K.
(Hůra)
23

Obecního úřadu v Kozlovicích

5. Dodatky nájemních smluv na zdravotním
středisku (dětské a gynekologické oddělení)
6. Smlouva o pronájmu obecního pozemku – T.
7. Pronájem prostorů v budově zdravotního
střediska – rehabilitace
8. Smlouvy o výpůjčce prostorů v budově OÚ
9. Žádost o pronájem vodní plochy – rybník
bývalého zahradnictví
10. Platový výměr ředitelky školy
11. Plán práce na rok 2019 – podklad pro rozpočet obce

5. ARPEX MORAVA - Smlouva o zřízení věcného břemene k zemní přípojce NN – Ch.
6. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou
– byt č. 10 v domě č. p. 350
Zápis č. 3-2019 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 21. 2. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Hosté: Ondřej Eliáš – předseda FV
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce r. 2019-2022
3. Pronájem – skleníky zahradnictví
4. Smlouva o poskytnutí finanční pomoci na
obnovu bytového fondu obce Kozlovice
5. Pronájem obecního bytu č. 10 v domě č. p. 350
6. Smlouva na GIS systém obce (firma DIGIS)
7. Nákup skříňového užitkového vozu – hodnocení nabídek
8. Nový knihovnický SW do knihovny – nabídky
9. Individuální dotace obce

Zápis č. 2-2019 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 30. 1. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Zateplení MŠ a modernizace kotelny – další
postup
3. Záměr pronájmu – skleníky zahradnictví
4. Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Ze života školy
Základní škola
škola, který převzal na této konferenci zástupce
naší školy.
V měsíci lednu se žáci zúčastnili výtvarné
soutěže na téma „Kostely, kostelíky a kapličky
v Beskydech“. Malovali reálné obrázky podle
fotografií a měli se svými pracemi velký úspěch.
Vítězové převzali ceny ve svých věkových kategoriích na vernisáži této výtvarné soutěže na
začátku března.
V úterý 15. 1. shlédli žáci 8. a 9. tříd v ostravském Divadle Jiřího Myrona taneční představení
„All that Jazz, Rock, Blues“. Před samotným
zahájením měli možnost vyslechnout dva tanečníky, kteří v představení účinkují. Uvedli žáky do
děje představení, upřesnili dětem, jaké písničky
v představení zazní, a co během tance sami herci
prožívají. Představení bylo mezinárodní, tanečníci byli také ze Španělska, Francie, Belgie, Itálie,

Naše škola se zapojuje do projektů, které
přispívají ke zlepšení efektivity výuky našich
žáků. Díky aktivitám pedagogického sboru byla
naše škola oceněna na konferenci konané v Praze
bronzovým Certifikátem Finančně gramotná

Karneval, archiv škola
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zajímavým programem
pro šesté a sedmé ročníky. Žáci se dozvěděli
spoustu informací z její
praxe a ujasnili si některé
právní aspekty, které se
týkají mládeže do 15 let.
5. 2. si žáci celé naší
školy užívali ledové
plochy na hokejovém
stadionu v Kopřivnici.
Nadšeně tančili při
hudbě, závodili, stříleli
na branky a někteří hráli
i hokej.
Ve středu 13. 2. byl
na přání žákovského
parlamentu uspořádán lyžařský zájezd na
Opálenou. Zájezdu se
mohli zúčastnit žáci z 6.
- 9. tříd. Počasí bylo příznivé, sněhové podmínky
téměř ideální, žáci si užili hezké dopoledne.
Ve čtvrtek 14. února proběhlo na naší škole
školní kolo pěvecké soutěže Loutnička. Žáci
soutěžili ve zpěvu lidových písní - celkem se této
akce zúčastnilo 47 dětí z 1. - 9. třídy. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v obvodním
kole ve Frýdku-Místku.

Ruska a Japonska. Naši
žáci se měli možnost
seznámit s různorodými
tanečními technikami
spojenými s akrobatickými prvky, z kterých,
nejen dětem, často „běžel
mráz po zádech“.
„Agresivita je v každém z nás, s ní se rodíme,
ale každý s ní umíme pracovat jinak.“To a mnoho
dalšího se v úterý 15. 1.
dozvěděli žáci 6. ročníku
na preventivní přednášce, která se věnovala
této problematice. Paní
lektorka si s žáky povídala o tématech spojených s agresivitou a jejím Adra, archiv škola
zvládání, o jejích příčinách a důsledcích. Žáci s ní mohli diskutovat
o konkrétních případech, které leckdy skončily i u
soudu, přestože se jednalo o nezletilé děti. Nechyběla ani zážitková hra. Žáci měli také možnost se
do diskuze aktivně zapojovat po celou dobu, kdy
pro ně byla paní lektorka k dispozici. V návaznosti na tuto přednášku navštívila v pátek 18. 1.
naši školu kurátorka pro děti a mládež s velmi

Lyžák, archiv škola
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kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Myslivci poděkovali našim žákům za jejich práci a všechny
děti, které se sběru zúčastnily, odměnili hodnotnými cenami.
8. března byla na slavnostním otevření mini
výstavy „Děti přejí Adře", konané v prostorách
Městské knihovny ve Frýdku – Místku, předána
zvláštní cena Adry žákyni naší školy, která
se zúčastnila výtvarné soutěže k příležitosti
15. výročí založení Dobrovolnického centra ve
Frýdku - Místku. Její výtvarná práce se stala
součástí propagace dobrovolnictví v našem
regionu. Další aktuální informace o dění ve
škole získáte na www.skola.kozlovice.cz .

V pátek 15. 2. připravili žáci deváté třídy
tradiční karneval pro děti z mateřské školy
a spolužáky z 1. - 3. ročníku. Děti si doma
připravily masky a potom ve školní tělocvičně
soutěžily, tancovaly a užily si spoustu zábavy.
V termínu 25. 2. – 1. 3. proběhl lyžařský
výcvik žáků 7. ročníku. Tradičně byl zvolen
lyžařský areál Rališka a ubytování v rekreačním
středisku Pekárny.
Žáci 5. – 9. ročníku se zúčastnili projektu
„ Zdravá5“ z nadace Albert a seznámili se se
zásadami zdravého stravování – správného složení jídelníčku, důležitosti dodržování pitného
režimu a také zdraví prospěšné konzumace
ovoce a zeleniny.
Na začátku března proběhlo ve spolupráci
s kozlovickými myslivci vyhodnocení sběru

Mgr. Jiří Brus,
zástupce ředitelky školy

Mateřská škola
Rok 2018 je za námi a máme tady nový rok
2019. Letos nám počasí nadělilo spoustu sněhu,
tak jsme si užili hromadu legrace při zimních
radovánkách. Ale ani jindy se v naší mateřské
škole rozhodně nenudíme. Hned začátkem

roku nás navštívilo divadélko Šikulka a proběhl
velice očekávaný karneval, kde děti předvedly
širokou škálu masek, ať už vypůjčených, nebo
doma maminkami zhotovených. Také jsme
si zazpívali s kytarou známé lidové písně ve

Ať žije karneval!, archiv škola

Lyžování na Bílé
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výchovném hudebním programu Zpívánky pro
děti s pohádkou. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese a zanesli jsme jim do krmelce žaludy
a kaštany, aby neměly v zimě hlad. V březnu
navštívili předškoláci obecnou školu, aby pak
při zápisu do základní školy měli možnost porovnat, jak se děti učily dřív, a jak jsou vybaveny
školní třídy dnes. Také letos se 28 našich dětí
zúčastnilo pětidenního lyžařského kurzu, který
proběhl v Dětském lyžařském parku na Bílé. Děti
tam nabyly nové zkušenosti a velice se jim tam
líbilo. Obrovskou radost, hlavně dětem z Hříbků
a Skřítků, udělaly nové prolézačky a skluzavka
na školní zahradě. Teď už se jen těšíme, že se
s letošní zimou rozloučíme tradičním vynášením
,,Mařeny“ a přivítáme jaro.
Třídy Hříbci a Skřítci

Lyžování na Bílé, archiv škola

Ten umí to a ten zas tohle!
Mezi námi žijí lidé, kteří zvládnou věci, na které ostatní nestačí z různých důvodů. Pokud umíte něco
výjimečného, jste domácí šikulové, kutilové, máte zlaté české ručičky, zlepšováky na různé aktivity…
a jste ochotni se o ně podělit s ostatními spoluobčany, máte zde příležitost tak učinit. Bude skvělé, když
se dozvíme, co všechno v té naší vesnici umíme!

Jak jsem postavil housle podle YouTube
– postavím housle. Takové, aby až tak nešlo
poznat, že je nedělal houslař.
Sedl jsem za internet a začal zjišťovat, že dneska
je na internetu skutečně všechno. Zjistil jsem,
že existují české eshopy s materiálem i nářadím
pro výrobce hudebních nástrojů. Dokonce vše
pro výrobu houslí koupíte na největším čínském
eshopu J. Pak jsem zkusil Youtube. To byste
nevěřili, kolik existuje videí, které dokumentují
detailní postupy houslařů. Na videích to vše
vypadá tak jednoduše, že to přece musí být
hračka. Tak jsem se do toho pustil.
Základní vybavení – pilku, duté dláto, pilník,
smirkový papír a zalamovací nůž jsem měl. A tak
jsem koupil první materiál a pustil jsem se do
toho. Začalo to v kuchyni. Obkreslil jsem si své
mistrovské housle, vystřihl šablonu a připravil
pomocnou šablonu lubového věnce. Nařezal
jsem si javorové pásky pro výrobu lubů, vařil

Můj děda Oldřich byl pravděpodobně prvním
a doposud jediným Měrkovjanem, který dokázal postavit housle. Podařilo se mu to v jeho
15ti letech s primitivním vybavením – pilkou,
nožem a kusem skla. Jako předloha a asi jediný
zdroj informací mu posloužily housle jeho bratra
Petra.
Děda neměl k dispozici rezonanční smrk, či
žíhaný javor. Sebral staříčkovi kus bukové fošny
ze stropu ve stodole, za což staříček, slušně
řečeno, nebyl rád.
Housle hrají docela slušně. Sice na první pohled
je patrné, že je nedělal houslař, ale o to větší
hodnotu pro nás mají. Můj bratr na ně hraje
často – dokonce je upřednostňuje před svými
jinými mistrovskými houslemi.
Když se mi blížil třicátý rok mého života a začal
jsem bilancovat, co jsem dokázal a co jsem
ještě nedokázal, měl jsem geniální myšlenku
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v srpnu. Strávil jsem na
nich cca 250 hodin práce.
Premiéru měly, když jsem
v srpnu s naší muzikou
zapíjel narození mého
syna Ondřeje.
Svůj cíl jsem splnil. Postavil jsem housle, u kterých
laik nepozná, že je dělal
amatér. A co se týče zvuku?
Je mnoho primášů, co hrají
na horší nástroj.
Tento článek jsem sepsal
na výzvu zasvěcených spoluobčanů. Chci demonstrovat, že internet může
být cenný sluha a každý
z nás může s jeho pomocí
dosáhnout i toho, co
zdravý rozum popírá.
Jsem druhým Měrkovjanem, co dokázal postavit housle, ale ještě před pěti lety bych si ťukal
na čelo. Tak do čeho se pustíte vy?
Nyní se rozhoduji, zda se pustím do opusu 2,
nebo zda si postavím cimbál. Nebo že by obojí
zároveň?

jsem je v hrnci s vodou, ale
všechny jsem je při ohýbání polámal. Zdemotivovaný jsem zajel za ostravským mistrem houslařem
Tomášem Pospíšilem se
trochu nachytřit. Ten mi
poskytl učebnici houslařství a poradil mi pár fint
„jak na to“. Objednal jsem
méně kvalitní materiál na
výrobu lubů a najednou to
ohýbat už šlo. Poté co jsem
vyrobil spodní javorovou
desku, objednal jsem si
z Číny člunkařský hoblík
a tloušťkoměr a pustil jsem
se do horní desky a krku.
Mým každodenním nejlepším přítelem byl stále
Youtube. Po neúspěšných pokusech o to uvařit
lak se mi houslař Tomáš Pospíšil přiznal, že on
i ostatní houslaři laky nakupují od houslařů, kteří
ještě kvalitní lak uvařit umí, a tak mi trochu laku
poskytl.
Stavba houslí mi trvala s dlouhými sezónními
přestávkami tři roky a dokončil jsem je loni

Ondřej Eliáš
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Farnost
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Kulturní a sportovní život obce
Klub seniorů Kozlovice
které už 11 let vede paní Alena Pustková.
Přijďte si s námi zacvičit, budete vítáni. Každý
čtvrtek se scházíme od 9 do 11 hod. v klubovně
u čaje, kde si povídáme a hrajeme různé stolní
hry.

Klub seniorů v Kozlovicích byl založen
v roce 1987. K dnešnímu dni máme 128 členů.
Výbor se schází jednou měsíčně v klubovně.
Každé pondělí v době od 10 do 11 hod.
probíhá cvičení žen v relaxačním sálu v ZŠ,

Plán činností KS na rok 2019:
Leden
- zdravotní přednáška na téma léky a jejich
užívání

Červenec
- přátelské posezení s hudbou u hasičské
zbrojnice (opékání)

Únor
- návštěva krytého bazénu ve Lhotce

Srpen
- poznávání památek Frenštátu p/R. a okolí
Září
- zájezd (bude upřesněno)
- návštěva divadla v Ostravě

Duben
- návštěva divadla J. Myrona v Ostravě –
muzikál Romeo a Julie – 9. 4. 2019
- zájezd do Polska - 24. 4. 2019

Říjen
- návštěva trhů v Polsku
- setkání s přáteli při pokrmášové zábavě

Květen
- exkurze do výrobny Krásno ve Val. Meziříčí
- beseda s členy SDH u příležitosti 110 let od
založení

Listopad
- Ondřejská pouť
Prosinec
- návštěva vánočních trhů
- povánoční posezení se členy KS v klubovně

Červen
- zájezd (bude upřesněno)

Klub seniorů - akce, archiv spolku
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Všechny termíny a místa akcí budou upřesněny na nástěnce KS, která je umístěna na
chodbě OÚ.

Dne 9. 4. 2019 pořádáme zájezd do divadla
J.Myrona v Ostravě na muzikál Romeo a Julie.
Cena vstupenky je 252,-Kč. Odjezd autobusu
bude od garáží ČSAD v 17 hod, zastavovat se
bude postupně na všech zastávkách v Kozlovicích.
24. 4. 2019 pojedeme do Polska. Odjezd
v 7 hod, cena 70,-Kč.
Prodej vstupenek do divadla a přihlášky na
zájezd do Polska se uskuteční v úterý 19. 3. 2019
od 13 do 15 hod. v klubovně.

Přijďte mezi nás a přesvědčíte se, že i v seniorském věku se dovedeme bavit, sportovat
a užívat si života.
Za výbor KS Kozlovice
Naďa Pustková

Dětský karneval
Dětský karneval proběhl letos poprvé v sobotu
12. ledna v sále obecního úřadu. Celé odpoledne
se neslo v duchu pohádkového lesa a pro děti byl
připraven bohatý program. Úvodem své taneční
umění předvedly mažoretky ze ZŠ Tichá, po
kterých následovala krátká scénka zajíce s liškou.
Na řadu přišla i animátorka Žabka Maruška,
která účastníky naučila pár tanečků. Kdo netancoval, mohl využít fotokoutek, dílničky nebo

si zasoutěžit. Načerpat síly bylo možno také
v "krmelci", kde nechyběly slané i sladké dobroty.
I letos jsme díky karnevalu a dobrým lidem
mohli někomu ulehčit život. Mobilní hospic
Ondrášek, který pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem a dospělým lidem strávit poslední dny
svého života doma, se nám zdál jako dobrá volba.
Na tento účel se podařilo vybrat krásnou částku
15 937 Kč - z toho 5 937 Kč činilo dobrovolné

Dílničky

Mažoretky
31

Obecního úřadu v Kozlovicích

vstupné. Částku 10 000 Kč věnoval za svou firmu
SmartShop, s. r. o., pan Jaroslav Smolka.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří
se na karnevalu dobrovolně podíleli - ať už

pomocnou rukou nebo sponzorským darem. Bez
vás by to opravdu nešlo. Děkujeme.

Soutěž o nejhezčí masku

Tančení s Maruškou, autor K. Toflová

Za organizátorky Kateřina Toflová

Valášek zve
společném pořadu s Valašským
Rok 2019 zahájila cimbáVojvodou.
lová muzička hned první lednoJsme velice rádi, že letos zrevou sobotu hraním na dětském
alizujeme i „zahraniční zájezd“
bálečku ve Frenštátě p. R. Další
Valášku a budeme mít možnost
veřejná produkce Valášku byla
účinkovat na Dětském folklorním
opět v podání naší cimbálové
festivalu Kolovrátok. Valášek se
muzičky, která s primášem Filitedy vydá ve dnech 25. - 26. 5.
pem Krpcem zahrála na besedě
2019 na Slovensko do obce Heľpa,
u cimbálu v Restauraci pod lipami
kde navážeme na dobrou spoluv Metylovicích. Muzička pravipráci s místním folklorním soubodelně nacvičuje a rozšiřuje svůj
rem, se kterým jsme se seznámili
repertoár písní o známé a oblí- Souznění 2018,
v Kozlovicích na Souznění 2018.
bené nejen folklorní písně, které autor Pája Prašivková
Všechny místní příznivce pak
s nadšením prezentují na čím dál
zveme na letošní již 6. ročník happeningové akce
častějších samostatných hraních. Jen tak dále.
Cimbály na ulici, která se bude v Kozlovicích
Tradiční akcí Valášku bude březnové Vítání
konat 22. 6. 2019 od 15:30 hod. Na prostranství
občánků v sále OÚ Kozlovice. Od února se také
u OÚ bude připraven cimbál, u kterého během
připravuje taneční složka souboru na připravoodpoledne budete moci slyšet nejen muzikanty
vanou Přehlídku dětských folklorních souborů,
místní, ale také přespolní ze spřátelených cimkterá bude ve formě koncertu pro veřejnost
bálových muzik.
v Ostravě dne 13. 4. 2019. Nejen velikonoční
Třetí sobota v srpnu bude patřit tradičním
pásmo Jarní obrázky budeme tancovat na
Sochovým národopisným slavnostem ve Lhotce
vystoupení v Místku na náměstí na Velký pátek
p. O. a věřme, že na podzim 2019 se opět po
19. 4. 2019 od 16:00hod, víkendovou „šňůru“
2 letech sejdou členové všech 5 cimbálových
pak zakončíme vystoupením v neděli odpoledne
muzik z Kozlovic na společném koncertě „Aby
21. 4. 2019 v Dřevěném městečku v Rožnově
zmy se dobře měli a písničky sobě pěli“.
p. R., kde budeme odpoledne účinkovat ve
32

číslo 1  březen 2019

O přesných termínech a dalších připravovaných akcích Vás budeme průběžně informovat.
Touto cestou mi ještě dovolte zmínit narození dalšího souborového „valáščete“ a naší

choreografce a vedoucí Verči popřát vše nejlepší k radostnému rozšíření novorozenecké
základny souboru.

Muzička na dětském bálečku ve Frenštátě,
autor Sandra Wesleyová

Muzička Pod Lipami, autor Pája Prašivková

Petra Prašivková

Skauti
proběhnout ve Frenštátě, kde jsou i na teplejší
podmínky lépe vybaveni. Ale ani cesta neodradila
většinu z nás, a tak jsme si mohli společně užít
program na ledě s příběhem ledového království
a zažít si dobrodružství při záchraně sněhuláka
Olafa.
Ale prvními dvěma měsíci náš rok teprve začal.
Připravujeme hru ve městě, výpravu na Ivančenu,
víkedovky (oddílové i družinové), Svojsikův závod
pro starší skauty a skautky a další. Čeká nás toho
opravdu hodně! Ovšem aby všechny naše akce
a schůzky mohly probíhat, je potřeba, aby existoval jejich plán. Ten vytvořili vedoucí v lednu na
víkendové akci. Během ní jsme udělali zpětnou
vazbu minulého půlroku, abychom věděli, co udělat jinak a co naopak zachovat. Na jejím základě
pak vznikl harmonogram následujícího půlroku.
Velká část naší porady byla věnována také táboru,
protože jde o největší akci celého skautského
roku a jeho příprava je poměrně náročná. Proto
se scházíme již v zimě, abychom měli dostatek
času vše připravit a děti si mohly užít pohodový
tábor plný her a dobrodružství. Druhá plánovací
porada proběhla hned o měsíc později v únoru,
kde jsme řešili už pouze tábor. Kromě něj jsme
měli také možnost sejít se celé vedení, užít si
společný víkend a něco nového se přiučit.

V zimním období může být někdy náročné
namotivovat se, aby člověk vyšel ven a aktivně
trávil čas. Pro nás však ani chladné počasí není
překážkou a stále se scházíme na pravidelných
družinových schůzkách, kde pro děti připravují
program na míru jejich stálí vedoucí (rádci). Ti
se jim snaží nabídnout nejen zábavné aktivity, ale
zajímavou formou také předat znalosti a dovednosti, které mohou děti využít jak v oddíle, tak
i mimo něj ve svém běžném životě.
Kromě družinových akcí se potkáváme také
v rámci celého oddílu. Od začátku roku jsme se
zatím sešli dvakrát. Poprvé to bylo na společném bobování, kde jsme si užívali naplno zimní
aktivity spojené se sněhem, sjíždění kopce v plné
rychlosti a dalších aktivity, které měli vedoucí
připravené. Společně jsme tak strávili odpoledne
v okolí Kozlovic a poprvé v tomto roce se potkali
s kamarády z oddílu.
Podobnou sportovnější akcí bylo oddílové
bruslení. Vedoucí, které ho měly na starost, se
letos rozhodly vzít to opravdu od základů. Kontaktovaly proto obec a vyjednaly možnost vytvoření
bruslící plochy přímo v Kozlovicích, která by
složila nejen nám, ale i veřejnosti. Realizace se
díky obci uskutečnila, ale počasí nám nepřálo,
a tak musela akce, díky teplému počasí, nakonec
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Se začátkem roku je také spojená oficiální
registrace všech členů do organizace Junák
– český skaut, z. s., která měla uzavírku na
konci ledna. Díky ní víme, že má náš oddíl
v letošním roce již 98 registrovaných členů,
což je o 13 více než v loňském roce. Z toho je
v něm 74 členů mladších 18 let a 24 dospělých. Jsme velmi rádi, že náš oddíl stále roste
a můžeme tak nabízet náš program většímu

množství dětí a tím jim pomáhat v jejich rozvoji
a posouvat je dál.
Chceme tímto také poděkovat rodičům, kteří
spolu s námi věří myšlence skautské výchovy
a podporují své děti v aktivní účasti na družinových schůzkách i oddílových akcích. Věříme, že
to má smysl…

Rádci se při workshopu učí, jak zlepšit své schopnosti
pro práci s dětmi, autor Alžběta Tkáčová

Sledování scénky před hrou , autor Alžběta Tkáčová

Společná fotka z bruslení, autor Filip Tkáč

Vaření oběda pro děti, autor Filip Tkáč

Výlet vedoucích v pauze mezi poradami,
autor Klára Holubová

Vysvětlování pravidel na ledě, autor Filip Tkáč

Za oddíl NASHURO Kozlovice
Alžběta Tkáčová (Cviky)
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Jaro je za dveřmi
A s ním je tam i otázka: Bude, jak je už
několik let zvykem, suché, krátké a hned přejde do léta? Doufejme, že po přiměřené zimě
bude i jaro přiměřené a nastartuje úspěšný
včelařský, zahrádkářský, hospodářský a vůbec
obecně dobrý rok.
V něm očekáváme kromě dobré medové
snůšky i vydaření se už obvyklých akcí pro
veřejnost v našem areálu: Některou květnovou
neděli tam bude vaječina, v sobotu 29. června
druhý Medový den Kozlovice a celoročně pak
zázemí pro včelařský kroužek.
Taktéž zpestříme svou účastí obecní slavnost
(725 let obce) i festival Souznění.
K těm méně příjemným aktivitám patří asistence veterinární správě při tlumení a likvidaci
nákaz včel. Zatímco hubení parazitů je měřitelné a metody jsou pochopitelné, mor včelího
plodu si žije mikrobiologickým životem a nad
kýmkoli ze včelařů se vznáší stín podezření i s

možným apokalyptickým řešením. Nepomohla
ani reportáž v TV.
K příjemnějším záležitostem patří to, že
letošní rok je pro spolek rekordní na počet
jubilantů: 5 sedmdesátníků a dále po jednom
zastoupení: 65, 85, 90 a 92 let.
Pevné zdraví a hodně štěstí nejen jim.
Stanislav Ulčák

Naše akce, archiv spolku
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Myslivecké předjaří
sběr kaštanů, pro skutečně pozitivní atmosféru
a zájem, jež z dětí a učitelů vždy vyzařuje. V loňském podzimu jsme byli pozváni dokonce do
mateřské školky k besídce o myslivosti, kde pro
naše počáteční obavy z reakce tak malých dětí
jsme se zpočátku věnovali besedě o lese, zvěři
a spíše se vyhýbali vážnějším oblastem jako např.
lovu, ale tyto obavy se ukázaly naprosto zbytečné.
Děti ukázaly svoji nemalou kuráž a i z jejich
pohledu jasný názor na např. zvěř myslivosti
škodící, na v přírodě nově se objevující velké
šelmy, a z jejich zvídavých otázek byl znát zájem
také o lov, trofeje i lovecké zbraně.
Jako myslivci máme skutečně radost z velice
pozitivního vztahu dětí k přírodě, zvěři i myslivosti, což je jistě výsledkem výchovy rodičů
a pedagogů, na kterou by si měli vzpomenout
také do lesů zbloudilí motorkáři. Celý náš Myslivecký spolek tímto děkuje za velice vstřícný
přístup naší obce, naprosté většiny všech našich
spoluobčanů a zejména vlastníků lesů a polí.

Také myslivci, jako jistě většina lidí, jsou
velice rádi, že paní Zima ztrácí pomalu svoji
vládu v přírodě, v níž se už objevují první náznaky
jara. Z pohledu chovu a hájení zvěře byl letošní
průběh zimy poměrně příznivý bez extrémních
mrazů a bez příliš vysoké sněhové pokrývky. Zvěř
z krmelců, jak říkáme, „brala" spíše kvalitnější
krmení než příliš vysoké objemové množství.
Myslivci mají snahu omezit škody způsobené
zvěří okusem stromů či rytím luk, které se nejvíce
objevují nyní v závěru zimy, právě také nyní podáváním kvalitního přikrmování - jádrem, starým
ovocem, osvědčily se nám také nadrcené, osolené
kaštany, které jsou pro zvěř vysoce výživné.
V této souvislosti znovu velice děkujeme
žákům a zaměstnancům naší základní školy za
skutečně vysoké množství kaštanů, které nám
v loňském podzimu předali dle níže uvedeného
vyhodnocení a fota.
Myslivci jsou vždy rádi za pozvání mezi děti
do školy pro alespoň částečné vyrovnání za

Vyhodnocení sběru kaštanů v ZŠ Kozlovice
Dne 5. března 2019 v Základní škole
v Kozlovicích proběhlo vyhodnocení
sběru kaštanů za rok 2018 jako již 6. roku
školního sběru. Za Myslivecký spolek
vyhodnocení provedli Ing. Václav Cviček
a Josef Zeman.
Žáci naší školy v loňském roce nasbírali celkem úctyhodných 2 565 kg kaštanů. Sběr ve škole proběhl pod vedením
pana učitele Mgr. Jiřího Bruse, pan školník Václav Holub prováděl vážení, skladování a evidenci podle jednotlivých žáků, Vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů, archiv spolku
kterých bylo zaregistrováno celkem 37.
Všichni žáci byli odměněni zajímavými
Na 1. místě se umístila žákyně Barbora Zemacenami, sladkostmi a drobnými dárky. Všem
nová se 400 kg, na 2. místě Lukáš Skýba s 305 kg,
žákům, kteří se zapojili do sběru kaštanů, jistě
na 3. místě Jiří Holub s 277 kg, na 4. místě Denisa
také panu učiteli Jiřímu Brusovi a panu školníKrkošková s 210 kg, na 5. místě Monika Tomková
kovi Václavu Holubovi za jejich veliké úsilí, patří
se 182 kg, na 6. místě Anna Slípková se 141 kg,
náš obrovský dík.
na 7. místě Vojtěch Juřica se 132 kg , na 8. místě
Jakub Moščák a na 9. místě Ondřej Kubečka se
Za Myslivecký spolek Kozlovice
100 kg kaštanů.
J. Zeman a M. Adamec
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Oslavy 110 let založení sboru SDH Kozlovice
5. května bude v kostele sloužena mše svatá
za všechny hasiče a po ní proběhne slavnostní
valná hromada.
I léto bude nabité – rádi bychom opět promítli
letní kino či vyzkoušeli divadlo pod širým nebem.
Na své si přijdou také fanoušci muziky, pro které
bude 20. července uspořádán RockFest. Slyšet
můžete skupiny Jaksi Taksi, Witch Hammer,
Denoi, kozlovický Teralodon a další.
Budeme rádi, když nás podpoříte svou účastí.
Těšíme se na Vás.

Již v prosincovém Zpravodaji jsme avizovali
blížící se oslavy sboru. První akce letošního
roku, Hasičský ples, je již úspěšně za námi a my
se pečlivě chystáme na další. Tou nejbližší bude
výstava v hasičské zbrojnici, která začne vernisáží přesně v den založení sboru – 12. dubna
a potrvá až do 14. května. K vidění bude mnoho
fotografií z historie i současnosti, cenné poháry,
uniformy a spousta dalšího. Pro zájemce bude
připraven i komentář z úst našich dlouholetých
členů.

Za SDH Kozlovice Kateřina Toflová

Barman v pekle, archiv spolku

Kapela Another Way

Taneční parket
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Soutěž v zatloukání hřebíků

Obecního úřadu v Kozlovicích

Fotbal
dávky v tělocvičně SRC a také výběhy po růzNáš fotbalový potěr, konkrétně mladší žáci,
ných částech obce, čehož jste ostatně mohli
reprezentovali naši malebnou vísku v „zimních“
být svědky. K několika tréninkovým jednotkám
měsících v Krajské zimní lize. Tabulka ligy čítala
využili zasněženou plochu za Kovářovým lesem.
celkem třicet družstev z celého kraje. Formou
Během února sehráli také 3 přípravná utkání
turnajů probíhala zápasová konfrontace mezi
na umělé trávě ve Frýdku – Místku s bilancí
týmy v tělocvičnách v Brušperku a Raškovicích.
jedné prohry (Raškovice) a 2 výher (Fryčovice,
Naši chlapci se srdnatě rvali o body. Tabulka
Kateřinice). S chutí si v těchto zápasech zastřílel
soutěže byla po celou dobu velmi vyrovnaná.
Lukáš Slanina, jenž vstřelil 9 branek. V březnu
Po kvalitních výkonech obsadili naši klučíci třetí
odehrají ještě dvě přípravná utkání (Kopřivnice,
místo v malém finále a celkově obsadili devátou
Lichnov), pak již zahájí jarní boje o postup do
pozici. V průběhu prosince 2018 se zúčastnili
kvalitně obsazeného
turnaje SMOPO v Brušperku. V konečném pořadí je dělil pouhý bod
od vítězství a konečné
druhé místo, za týmem
Brušperku, hráče i trenéry potěšilo. Předvedené výkony mužstva
jsou velkým příslibem
do jarní části sezóny,
kdy bude tým útočit
ze čtvrté příčky na medailové pozice, které
jsou cílem, jenž vytyčil
před začátkem sezóny
šéftrenér mládeže FC
Kozlovice Petr Žáček.
Hráči a celý realizační
Mladší žáci FC, archiv spolku
tým zve všechny příkrajské I. B třídy, konkrétně v neděli 31. 3. od
znivce na domácí utkání v jarní části soutěže,
15:30 s Nošovicemi.
kdy se můžou fanoušci těšit na spoustu branek,
K našemu velkému potěšení došlo v nedávné
pěkné fotbalové akce a vítězný pokřik.
době k navýšení počtu trenérů u mládežnických
Družstvo starších žáku odehrálo v rámci soukategorií. Společně s Romanem Vaverkou bude
těže 6 turnajů a umístilo se průběžně na 5. místě
rozvíjet fotbalové dovednosti starších přípravek
z 18 týmu, čímž si zajistilo účast ve finálovém
bývalý hráč FC Kozlovice Lukáš Němec. Souturnaji, kde postoupilo prvních 6 družstev. Kluci
časný kapitán mužského týmu Mirek Bednář se
se umístili na konečném 4. místě, 3. místo nám
také chopil nelehkého úkolu a bude se věnovat
při shodném počtu bodů těsně uniklo o horší
těm nejmenším, tzn. r. n. 2012 a mladší. Oběma
vzájemný zápas. Děkujeme klukům za předvepřejeme mnoho úspěchů ve výchově našich
dené výkony.
mladých nadějí!
Muži zahájili zimní přípravu v polovině
ledna, kdy střídavě vstřebávali tréninkové
Výbor FC
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Deset let v kraji kozlovických volejbalistů
mělo vyhnout, jelikož nad posledním týmem
Green Volley Beskydy z Frýdku-Místku mají
dostatečný náskok.
Za deset let bojů v kraji zůstala osa týmu
takřka nezměněna. Tahounem týmu je kapitán
a blokař Martin Pustka. Blokařskou dvojici zpravidla doplňuje velezkušený Radek Němec. Nově
se na klíčovém postu nahrávače etabloval srdcař
Jan Tkáč, který původně býval útočnou silou na
smeči. Letitý nahrávač Miroslav Bednář totiž
musí dělit čas a síly mezi rodinu, fotbal a volejbal, tudíž nemůže pravidelně nastupovat. Osu
týmu doplňují bratři Červenkové, smečař Radim
a opravdový univerzál Jan, který každou sezónu
pravidelně vystřídá všechny volejbalové posty,
což je unikát i v nižších soutěžích. Krajská soutěž
je náročná, takže za tým nastupují pravidelně
také Jakub Zerzavý ze Sedlišť a Jakub Peloušek
z bytovek. Ze zdravotních a časových důvodů se
už v poněkud menším počtu zápasů objevili Zbyněk Machala, Jan Kahánek a nově nastěhovaný
„kozlovjan“ Jiří Němec. Tým vytrvale koučuje
legenda kozlovického volejbalu Petr Tkáč.

Pro kozlovické muže letos vrcholí 10. jubilejní
sezóna v krajském přeboru ve volejbale mužů.
Volejbalisté po vítězných sezónách v okresních
soutěžích před cca deseti lety začali nastupovat
v prestižnější 2. výkonnostní třídě krajského
přeboru. V sezóně 2008/2009 obsadili muži
6. místo z 12. celků a od té doby „kraj“ neopustili, i přes značnou konkurenci vyspělejších týmu
z okolních měst. Doposud nejlepším umístěním
bylo 2. místo v sezóně 2009/2010. I přes všechno
úsilí se postup do 1. třídy kraje nikdy nepodařil
vybojovat, ale svým způsobem se ho hráči
dočkali v sezóně 2016/2017. Celorepublikový
trend přesunu volejbalistů z výkonnostních do
amatérských soutěží se nevyhnul ani moravskoslezskému kraji, což mělo a má za následek
úbytek týmů v mistrovských soutěžích. Krajským
funkcionářům tak nezbylo než obě výkonnostní
třídy kraje sloučit, a tak se kozlovští volejbalisté
již třetí sezónu potýkají s týmy, které hrály
původní vyšší soutěž.
Tomu odpovídá i současné umístění
v tabulce, kde Kozlovjané bojují o umístění na
10. - 12. místě. Poslední místo by se jim však

Radim Červenka

Jaro, autor V. Ulčák
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