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Slovo starosty
Milí čtenáři kozlovického Zpravodaje.
Čas letí šíleným tempem – opět je tu zima.
Rozsvítili jsme vánoční strom i nové vánoční
osvětlení v obci, proběhnul vánoční jarmark
a Vánoce jsou přede dveřmi. Byť je čas adventu
– očekávání, zklidnění - obávám se, že v klidu
je málokdo. Honem honem všechno dokončit,
večírky, nákupy dárků, pečení cukroví, stromeček, kapr, …

Nechci Vás proto ještě více zatěžovat nějakým složitým čtením. Snad jen malou informací,
že kromě stovek maličkostí jsme:
- Dokončili rekonstrukci našeho „Sběrného
dvora“, která spočívala především v realizaci
zpevněné plochy, odvodnění a stavby rampy.
Kontejnery na odpad jsou opět uvnitř areálu,
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 9. března 2020.
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zásadní rozdíly nejsou žádné a na těch drobných
se určitě dohodneme. Myslím, že to je dobrý signál pro fungování obce, a chci tímto zastupitelům
poděkovat.
Tradičně bych rád poprosil řidiče, aby své
„miláčky“ parkovali tak, aby nám umožnili
provádět zimní údržbu komunikací. Věřte, že za
tmy a sněžení to není tak jednoduché.
Stejně tak opět poprosím topiče – traviče, aby
své obydlí vytápěli tak, abychom mohli vycházet
ven a neničili si zdraví navzájem.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se letos
zasloužili o zajištění a zorganizování kulturních,
sportovních a společenských akcí v obci. Dále
děkuji těm, kteří pomohli radou i svojí prací.
Přeji Vám všem klidné Vánoce a spokojený
rok 2020.

a proto Vás žádám, abyste znovu začali dodržovat otevírací dobu, dbali pokynů obsluhy
a hlavně neodkládali odpad před plot. Děkuji
za pochopení.
- Zároveň jsme dokončili rekonstrukci dvou
kontejnerových hnízd – U Váhy a na Malé
Straně směr horní konec, kde budou na jaře
ještě dokončeny parkové úpravy. Součástí bude
i lavička k odpočinku.
- Zdárně proběhla stavba výtahu na obecním
úřadě. Nyní probíhá kolaudační řízení. Výtah
bude v provozu (snad od konce ledna) v době
úředních hodin OÚ a věřím, že podstatně ulehčí
přístup především starším spoluobčanům.
S plánem na příští rok Vás seznámím příště,
kdy už bude známý i rozpočet.
Je rok od komunálních voleb. Nové zastupitelstvo se několikrát sešlo na pracovních
schůzkách, kde „tříbilo“ své názory. Jsem rád, že

Napsáno 12/2019
Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci říjnu až prosinci oslavili nebo
teprve oslaví:
pan Miroslav Štefek
paní Jarmila Kahánková
pan Vladislav Pustka
paní Libuše Kociánová
paní Jarmila Ulčáková
paní Ludmila Tomková
paní Ludmila Pustková
pan Václav Juchelka
paní Růžena Zemanová

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

paní Jiřina Hořavová
pan Stanislav Urbiš
paní Anežka Červenková
pan Jan Krpec
pan Vladimír Šrámek
pan Jan Červenka
pan Jan Pustka
paní Anna Tomková
pan Alois Kocián

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

pan Antonín Jurek
86 let
pan Břetislav Tomek
87 let
paní Božena Cibulcová 87 let
paní Ludmila Pavlištíková 88 let
paní Marie Krpcová
89 let
paní Marie Stanková
91 let
pan Miroslav Tkáč
91 let
paní Ludmila Vyvialová 93 let
paní Marie Koníčková
98 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví,
spokojenost a životní pohodu.
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.
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Od září do listopadu zemřeli:
ve věku 69 let pan Štefan Čup
ve věku 72 let paní Marie Vyvialová
ve věku 75 let pan Svatopluk Jalůvka
ve věku 91 let pan Josef Červenka
ve věku 91 let pan Antonín Koza
ve věku 72 let paní Zdenka Wirthová
ve věku 61 let paní Jana Chýlková
ve věku 91 let paní Marie Papíková

ve věku 78 let paní Marie Tobolová
ve věku 91 let paní Anna Juřicová
ve věku 53 let pan Václav Ulčák
ve věku 85 let pan Jan Pustka
ve věku 90 let pan Josef Tkáč
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
OÚ – Pustková

Od září do listopadu se obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Dominik Jachan, Zuzana Vyoralová, Matyáš Zeman,
Dominik Kubiš, Šimon Svoboda, Mikuláš Maršálek,
Sára Machalová, Mariana Čajánková..
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ – Pustková

Vítání občánků
Ulčáková a předala slovo starostovi obce panu
Ing. Miroslavu Toflovi. Následoval zápis do
pamětní knihy. Rodiče si převzali od obce
peněžní dar 3000 Kč, knihu Pohádky se zvířátky,
maminky kytičku a od kolektivu Lékárny Kozlovice také dárkový balíček. Slavnostní akce byla
zakončena malým občerstvením. OÚ – Pustková

V pátek 18. října proběhlo v sále obecního
úřadu již třetí vítání občánků v tomto roce. Na
slavnostní uvítání mezi nejmladší občánky naší
obce bylo pozváno 8 dětí, a to 4 chlapci a 4 děvčátka. Slavnost zahájil svým vystoupením dětský
soubor Valášek za doprovodu malé muzičky. Proslov přednesla zastupitelka obce paní Mgr. Hana

Vítání občánků 18. 10. 2019, archiv obec
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Oznámení
Sdělujeme občanům, že od pondělí 23. 12. 2019 do úterý 31. 12. 2019
bude Obecní úřad Kozlovice uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
OÚ- Boráková

Služby občanům v roce 2020
5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8.,
26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11.,
2. 12., 16. 12. a 30. 12.

Bezplatné právní služby
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic
(formou ústních konzultací) v roce 2020 budou
poskytovány v zasedací místnosti obecního
úřadu každý sudý týden v úterý, v době od 15.30
do 17.30 hodin, dne: 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2.,
3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6.,
23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9.,
13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. a 22. 12.

Česká pojišťovna
Obchodní zastoupení České pojišťovny na
Obecním úřadě v Kozlovicích je v zasedací
místnosti každé první pondělí v měsíci v době
od 14 do 17 hodin, vyjma svátků.
Čištění komínů v roce 2020
3. 2.; 15. – 30. 6.; 16. 10.
Kontakt: Robert Welszar, tel. 721 168 804,
a Josef Papřok, tel. 728 073 808.

Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů bude
poskytovat v roce 2020 Ing. Tomáš Svoboda,
tel. č. 603 867 494, každý lichý týden ve středu
v době od 14.00 do 14.45 hodin, dne: 15. 1.,
29. 1., 12. 2., 26. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6.

OÚ – Pustková

Opisování stavu vodoměrů
V případě, že údaj o stavu vodoměru nebude
nahlášen v požadovaném termínu, bude spotřeba vody vypočtena podle odběru za předcházející období. Žádáme proto všechny občany
o pomoc na tomto úkolu (zpřístupnit, opsat si
vodoměr, nahlásit,…) a současně děkujeme za
spolupráci.

V průběhu prosince 2019 navštíví Vaše
domácnosti a ostatní odběratele zaměstnanci
obce za účelem opsání stavu vodoměru pro
výpočet vodného za r. 2019, popř. stočného
za 2. pololetí 2019. Nebude-li někdo zastižen
doma, zanechají lístek s žádostí o nahlášení
stavu vodoměru na obecní úřad s uvedením
kontaktního telefonu nebo emailu.

OÚ- Čarnoká

Ceny vodného a stočného pro rok 2020
Rada Obce Kozlovice schválila s účinností od 1. 1. 2020 ceníky pro:
• vodné 29,00 Kč/m3
• stočné 41,99 Kč/m3
Uvedené ceny se týkají vody odebrané nebo odvedené kanalizací od 1. 1. 2020 a jsou včetně
15% DPH.
OÚ - Čarnoká
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Odstávky elektřiny v obci
pod těmito chybnými čísly parcelními eviduje
některá odběrná místa v obci).

ČEZ Distribuce nám podává informace
o plánovaných odstávkách elektřiny v naší obci.
V dodaných seznamech nemovitostí, kterých
se vypínání bude týkat, bývají čísla popisná,
evidenční, ale také čísla parcelní. Tato oznámení s předstihem zveřejňujeme v aktualitách
na webových stránkách obce a na nástěnce ve
vstupu do budovy obecního úřadu.
Není však v našich silách kvůli nepřesnostem
v těchto seznamech informovat prostřednictvím
infokanálu jednotlivé domácnosti, že budou bez
elektřiny z těchto důvodů:
- v seznamu je uvedeno číslo parcely, což znamená, že majitelé novostaveb zatím nenahlásili po přidělení čísla popisného tuto změnu
na ČEZ,
- v seznamu jsou uvedeny parcely, které v naší
obci vůbec neexistují (problémem je, že ČEZ

Proto je potřeba vždy nahlásit na zákaznické
lince ČEZu nebo na jeho kontaktních místech
veškeré změny, týkající se vašich nemovitostí,
příjmení, trvalého bydliště apod.
Je důležité si také všímat oznámení o odstávkách na sloupech. Oznámení vylepují pracovníci ČEZu v dotčených lokalitách. Pro bližší
informace se můžete také obrátit telefonicky
na bezplatnou infolinku ČEZu – 800 850 860.
Nejlepším řešením je zřídit si službu zasílání informací o poruchách, plánovaných
odstávkách přímo na portálu ČEZu - https://
www.cezdistribuce.cz/odkaz Zasílání informací o odstávkách a poruchách.
OÚ - Tobolová

TŘÍDÍM - TŘÍDÍŠ - TŘÍDÍME
Víte, kam patří tříditelný odpad, který se nevejde do kontejnerů?
(větší plasty, dřevo, elektroodpad, kartony, nebezpečný odpad, velká skla,
pneumatiky, použitý jedlý tuk, …)

Před kontejnerová místa určitě NE!
Patří do kontejnerů ve SBĚRNÉM DVOŘE 
Pokud jej uložíte na zem u kontejnerových hnízd,
jedná se v podstatě o založení černé skládky.
Sběrné místo odpadu (sběrný dvůr) je otevřeno:
Út, Čt – od 7:00 do 12:00 hod
od 14:00 do 17:00 hod
So
– od 8:00 do 14:00 hod
Děkujeme za spolupráci!
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Zpráva velitele výjezdové jednotky za rok 2019
14. června. Tématem cvičení byl požár provozního objektu Obce Kozlovice (základna)
s dálkovou dopravou vody. Cvičení se zúčastnily
všechny jednotky okrsku.
V letošním roce jsme byli Integrovaným
Bezpečnostním Centrem Moravskoslezského
kraje povoláni k 26 událostem. Z toho bylo
10 požárů, 15 technických pomocí (likvidace
hmyzu, spadlé stromy, čerpání vody, záchrana
zvířat ze strže, pátrání po pohřešované osobě),
1 dopravní nehoda. Za posledních 5 let pak
jednotka vyjela k 127 událostem, z toho bylo
24 požárů, 102 technických pomocí, 1 dopravní
nehoda.
Mimo tuto činnost jednotka prováděla dovoz
vody, čištění kanálů, údržbu techniky a technických prostředků.

Rok 2019 je takřka u konce, takže můžeme
u výjezdové jednotky bilancovat.
V roce 2019 pracovala výjezdová jednotka
SDH Obce Kozlovice v počtu 18 členů. Z tohoto
počtu je 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev,
5 strojníků a 9 hasičů. Jako každý rok probíhalo školení všech členů jednotky a cyklické
školení velitelů. V letošním roce prošli členové
výjezdové jednotky periodickou zdravotní prohlídkou, kterou jsou povinni podstoupit jednou
za dva roky.
V lednu byla výjezdová jednotka dovybavena
zásahovými obleky od firmy Deva. Čtyřem
členům byl zaplacen kurz autoškoly k získání
řidičského oprávnění skupiny C.
U příležitosti 110 let založení našeho sboru,
jsme se rozhodli uspořádat námětové cvičení
okrsku č. 13. Termín byl stanoven na pátek

Tomáš Pavlát, velitel JSDHO

Členové JSDHO Kozlovice, autor Radmila Toflová
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Čipování psů
Jak jsme Vás již informovali, musí být od
1. 1. 2020 každý pes označený mikročipem.
Podle novely veterinárního zákona nebude pes
bez čipování v roce 2020 naočkován proti vzteklině. Toto očkování je povinné.
Číslo čipu nemá držitel psa povinnost nikde
hlásit (bohužel), takže to vlastně celé ztrácí
význam (čip neobsahuje informace o držiteli – je
to jen 15místný číselný kód).
Obec chce podpořit držitele psů tak, že kdo
nahlásí číslo čipu a doloží doklad o zaplacení
čipu, obdrží od obce příspěvek – dar ve výši

300 Kč. Platí zpětně na očipování psů od
1. 1. 2019.
Věříme, že tím zabráníme, aby po obci
pobíhali psi neočkovaní proti vzteklině, a my si
vytvoříme databázi, abychom v případě nálezu
psa, k němu mohli přiřadit držitele. Tak to bude
mít snad nějaký význam.
Žadatel o příspěvek musí být vůči obci
bezdlužný.
Žádáme i držitelé psů, kteří je mají čipované
již v minulosti, aby nám číslo čipu nahlásili.
Děkujeme za spolupráci.
OÚ - Boráková

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

Ostrava 5. listopadu 2019

Kontroly chatových oblastí
Ostrava 5. listopadu 2019

MS kraj – preventivní rady k zabezpečení

Kontroly
chatových oblastí
rekreačních objektů, aktualizace mobilní

MS
kraj – „Zabezpečte
preventivní rady
aplikace
se“k zabezpečení rekreačních objektů, aktualizace mobilní aplikace
„Zabezpečte
se“
V tomto období
již nastal čas, kdy „hlavní“

sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří
majitelé
již svá již
rekreační
obydlí
V
tomto období
nastal čas,
kdy„zazimovali“,
„hlavní“ sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří majitelé již
jiní toto právě činí nebo se připravují.
svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto právě činí nebo se připravují.
…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí
provést vloupání
dílnyvpoblíž
…dosud
neznámý
pachateldoměl
jednérekrez chatových oblastí provést vloupání do dílny poblíž
ační chaty a následně odcizit zahradní techniku.
rekreační chaty a následně odcizit zahradní techniku. Poté se měl vloupat také do uvedené chaty a
Poté se měl vloupat také do uvedené chaty a odcizit
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým
odcizit
z ní elektroniku
a potraviny.
Škoda
byla vyčíslena
na více než
třicet tisícna
korun…
z ní elektroniku
a potraviny.
Škoda byla
vyčíslena
sousedům“,
již policisté
několika místech
na
více
než
třicet
tisíc
korun…
v
kraji
realizovali.
Při
této
příležitosti
také příJe na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní nocležníci.
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti
tomným majitelům připomínali preventivní
Policisté
Moravskoslezském
kraji čiprovádějí
kontrolu
chatových oblastí,
a to i
majitelů vmohou
využít pachatelé
nezvaní nepravidelně
rady týkající
se zabezpečení
rekreačních
snocležníci.
využitím psovodů
se
služebními
psy.
I
v
rámci
běžného
výkonu
služby
policie
dohlíží
na
uvedené
Policisté v Moravskoslezském kraji
objektů:
provádějí
nepravidelně
chatových
- poblíž projektu
objektu nenechávat
zejména žebříky
lokality.
Několik
kontrol, kontrolu
také v rámci
celorepublikového
s názvem „Zabezpečte
se!
oblastí, a to i s využitím psovodů se služebními
či nářadí, které by mohlo usnadnit násilné
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, již policisté na několika místech v kraji realizovali. Při
psy. I v rámci běžného výkonu služby policie
vniknutí do chaty,
této
také přítomným
majitelům
preventivní
rady
týkající
se
dohlížípříležitosti
na uvedené lokality.
Několik kontrol,
také
-připomínali
řádně uzavřít
okna, zajistit
objekt
vhodnými
zabezpečení
rekreačních objektů:
v rámci celorepublikového
projektu s názvem
způsoby (okenice, mříže), s ohledem na
-

poblíž objektu nenechávat zejména žebříky
či nářadí, které by mohlo usnadnit násilné
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OstravaOstrava
5. listopadu
5. listopadu
2019

Kontroly
Kontroly
chatových
chatových
oblastíoblastí
Další
preventivní
informace
semobilní
lze dozvědět
hodnotu jeho zařízení
zvolit
vhodné
zabezMS kraj MS
– preventivní
kraj – preventivní
rady k zabezpečení
rady k zabezpečení
rekreačních
rekreačních
objektů,
objektů,
aktualizace
aktualizace
aplikace
mobilní aplikace
v
mobilní
aplikaci
s
názvem
„Zabezpečte
se“,
pečení chaty, „Zabezpečte
případně
i
elektronickými
„Zabezpečte
se“
se“
která byla představena již v loňském roce a na
prostředky,
podzim byla aktualizována, více na: https://www.
- pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci
V tomto
Vobdobí
tomto již
období
nastal
čas,
nastal
kdyčas,
„hlavní“
kdy „hlavní“
sezóna sezóna
chataření
chataření
se chýlí se
ke chýlí
konci.keNěkteří
konci. Někteří
majitelémaji
již
policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi(elektroniku, kola,
starožitnosti),
projižpřípad
svá rekreační
svá rekreační
obydlí „zazimovali“,
obydlí „zazimovali“,
jiní-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
toto právě
jiní totočiní
právě
nebo
činí
senebo
připravují.
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čísla hodn
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v terénu
chodcům
oblečení až na desetkrát menší. Realizace akce
vhodnost užití reﬂexníchpřístrojů
prvků přístrojů
iavvěcí,
obci.a(pozn.
věcí,
proběhla dnešního dne v ranních hodinách na
zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo
vícero
místech
v kraji.
Oslovení chodci reagovali
- objekt
- nepravidelně
objekt nepravidelně
navštěvovat
navštěvovat
i v zimním
i v období.
zimním
období.
obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo
na tuto preventivní činnost ze strany policistů
po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
velmi pozitivně.
veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na
30. dubna30.
24 dubna 24
728 99 Ostrava
728 99 Ostrava
pozemních komunikacích).
Důležitost užití reﬂexních prvků v silničním
974 722 232
Tel.: +420Tel.:
974 +420
722 232
provozu je zřejmá, neboť chodec je s nimi vidět
Email: lukas.kendzior@pcr.cz
Email: lukas.kendzior@pcr.cz

Změny jízdních řádů
vaný spoj nebude vyjíždět dříve nebo později.
Další novinkou je přejmenování linky
MHD č. 4 na č. 304.

Jako každoročně dojde v půlce prosince
k drobným úpravám v jízdních řádech autobusů. Zkontrolujte si na internetu nebo přímo
na vaší zastávce, jestli náhodou i vámi použí-

OÚ-Tobolová
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STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI:
září – listopad 2019
Radar u fary

Radar nad školou

září 2019
celkem projelo 53 285 vozidel nad 30 km/h

září 2019
celkem projelo 54 022 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

směr Frenštát pod Radhoštěm

směr Frýdek-Místek

Počet průjezdů

Počet průjezdů

30 - 50
50

33 795
3 189

30 - 50
50

25 406
3 391

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

14 101
2 200
93

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

19 220
6 005
98

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

115
31 %

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

110
47%

Maximální rychlost 14. 9. 23:20 92 km/h

Maximální rychlost 14. 9. 23:47 110 km/h

říjen 2019
celkem projelo 54 584 vozidel nad 30 km/h

říjen 2019
celkem projelo 56 008 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

30 - 50

Počet průjezdů
35 029

50
50 - 60

3 166
14 190

60 <

2 199

Průměrně projelo v 8 hod.

98

Průměrně projelo v 15 hod.

115

50 km/h překročilo

Počet průjezdů

30 - 50
50

26 515
3 213

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

20 171
6 109
113

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

30 %

121
47%

Maximální rychlost 30. 10. 05:14 91 km/h

Maximální rychlost 25. 10. 19:59 100 km/h

listopad 2019
celkem projelo 54 244 vozidel nad 30 km/h

listopad 2019
celkem projelo 55 991 vozidel nad 30 km/h

Km/h

Km/h

Počet průjezdů

Počet průjezdů

30 - 50
50

36 242
3 202

30 - 50
50

27 190
3 369

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

13 209
1 591
96

50 - 60
60 <
Průměrně projelo v 8 hod.

20 103
5 329
107

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

120
27%

Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Maximální rychlost 6. 11. 20:31 90 km/h

126
45%

Maximální rychlost 6. 11. 20:31 90 km/h
OÚ- Vašenda
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Informace z knihovny
katalogu knihovny můžete v klidu a pohodlí
svého domova vyhledat knihy, které potřebujete, a ty, které jsou momentálně v knihovně
k dispozici, si můžete nechat odložit.

V podzimním čase v knihovně proběhly dvě
besedy. V říjnu s paní psycholožkou Terezou
Odstrčilovou na téma digitální technologie
a děti. Rodiče se tak mohli dozvědět, jaké
nástrahy na naše děti čekají na internetu, sociálních sítích, a jak to může být pro ně nebezpečné.
V listopadu jsme v knihovně opět přivítali cestovatele Jiřího a Alenu Márovy. Tentokrát nás
zavedli do Indočíny, kde strávili 40 dní. V pestré
projekci nám představili nádherné barevné
chrámy, exotickou přírodu i život obyčejných
lidí. Dozvěděli jsme se, jaké má člověk pocity
při jízdě na slonovi, nebo když vám na hlavu
skočí opice.

Jak to funguje?
- Přihlásíte se do on-line katalogu.
- Vyberete si knížku, o kterou máte zájem, dáte
tlačítko získat - odebrat z poličky.
- Na email vám přijde potvrzení.
- Pak už jen stačí přijít a knížky si vyzvednout.
Provozní doba o Vánocích
V době vánočních prázdnin bude knihovna
uzavřena od 23. 12. – 6. 1. 2020. Posledním
výpůjčním dnem v tomto roce bude pátek
20. prosince. První výpůjční den v nastávajícím
roce bude úterý 7. ledna 2020.
Přeji příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů v roce 2020.

Nově - odložení knih v knihovně
Spěcháte a chcete si v knihovně jen rychle
vyzvednout knihy, které potřebujete, a hned
odejít? Dnes už do knihovny přijít nestihnete
a bojíte se, že do zítřka si Vámi vybranou knihu
vypůjčí někdo jiný? Pak si můžete nechat přichystat knihy podle vlastního výběru. V on-line

Markéta Navrátilová, knihovnice

KALENDÁŘ AKCÍ 2020
5. 01. 2020 Tříkrálový koncert
11. 01. 2020 Dětský karneval
11. 01. 2020 Hasičský bál
11. 01. 2020 Myslivecký ples
18. 01. 2020 Valašský bál
19. 01. 2020 Tereza Kostková -Talk Show
25. 01. 2020 Farní ples
01. 02. 2020 Hasičský bál
08. 02. 2020 Maškarní bál
14. 02. 2020 Ples PaS Production
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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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230. výročí od založení Měrkovic
jsou pak k dispozici četné, velmi podrobné
a pečlivě provedené archivní dokumenty.
Parcelace dvora byla provedena nadvakrát,
a to poprvé v roce 1789. Tento rok je tedy
brán jako rok vzniku Měrkovic. Noví osadníci si postavili na zakoupené půdě celkem
24 domků a byla jim přidělena domovní
čísla. Druhá parcelace pak proběhla v roce
1796. Při prodeji pozemků vystavila vrchnost
osídlencům řádnou kupní smlouvu, kterou
se zavazovali správně splácet určenou roční
částku ve čtvrtletních lhůtách, a že postaví
do dvou let na přiděleném pozemku svým
nákladem obytnou a hospodářskou budovu.
Pozemek dostali do dědičného nájmu a mohli
s ním libovolně nakládat po předchozím oznámení vrchnosti. Kdyby však nesplatili roční
nájem, který byl stanoven podle jakosti půdy,
byla by celá usedlost i s budovami prodána
v dražbě.
První usedlíci pocházeli z Myslíka, z Kozlovic, z Mniší, z Tiché, další pak ze Sklenova, z Vlčovic, Čeladné a z Frenštátu pod
Radhoštěm.
Měrkovice byly „přifařeny“ do Kozlovic,
což znamená, že matriční údaje (narození,
oddavky, úmrtí) se zapisovaly do matrik ve
farním úřadě v Kozlovicích. Usedlíci chodili
do kostela do Kozlovic a ti, kteří bydleli pod
Kazničovem pak na Hukvaldy.
Od počátku se vytvářely nové rodinné
vztahy, také vztahy sousedské a společenské.
Každý osadník musel s manželkou a dětmi
tvrdě pracovat na svých pozemcích, a tím si
zajistit obživu. Přebytky pak chodili prodávat na trh do města, a tím si zajistili finanční
prostředky na zakoupení potřeb pro domácnost, hospodářství, ošacení, obuvi a školních
potřeb. Také museli zaplatit pravidelný nájem
půdy, což je přinutilo hledat si další zdroj příjmu. Stávali se z nich dřevorubci, uhlíři, kameníci, závozníci při povoznictví, havíři v kozlovických štolách na železnou rudu a nádeníci
při stavbách. Bylo tu i několik domáckých
řemeslníků a živnostníků (švec, krejčí, kolář,

Před 30 lety jsem se zúčastnila oslavy, která
se uskutečnila při příležitosti 200. výročí založení Měrkovic v tehdejším areálu restaurace
„Pod Kazničovem“(objekt byl však již zbourán a na jeho místě dnes stojí nový rodinný
dům). Bylo to koncem srpna 1989 a sešlo se
zde hodně občanů jak z Měrkovic, tak i z Kozlovic. Pan učitel Jan Boháč, který sbíral historické materiály, chtěl k tomuto výročí vydat
brožurku. V té době však k tomu nebyly příhodné podmínky a brožurku se podařilo vydat
až o dvacet let později, až po jeho smrti, a to
v roce v roce 2009, kdy proběhly oslavy 220.
výročí vzniku obce. Materiály, které sesbíral
pan učitel Boháč z archivů a kronik, a také
vzpomínky pamětníků, kteří podali informace
z novodobé historie, jsem se pokusila dát do
elektronické podoby a na vydání této publikace
se pak ve spolupráci se starostou Kozlovic
ing. Miroslavem Toﬂem podíleli i paní Marie
Prudká, ing. František Borák, ing. Aleš Eliáš
a pan Lukáš Vašenda. Na jazykové úpravě pracovala Mgr. Markéta Vašendová.
Pan učitel Jan Boháč v archivech a kronikách mimo jiné zjistil, že počátky měrkovických dějin těsně souvisí s dějinami obce
Kozlovice. Na území nynějších Měrkovic se
kdysi rozkládal kozlovický panský poplužní
dvůr, na kterém robotovali obyvatelé Kozlovic a okolí. Přesné datum založení Měrkovic
však neznáme, víme jen, že tu poplužní dvůr
existoval již v 16. století. Byl lokalizován na
posledních kozlovických lánech a na pasekách
na severním levém okraji vesnice. O založení
Měrkovic je v první její matrice uveden tento
zápis: „Vesnice Měrkovice byla založena při
rozdělování kozlovického poplužního dvora
a své jméno dostala na počest tehdejšího
hukvaldského purkrabího Ondřeje Měrky.
Po vystavení chalup v nově zřízené dědině
jmenoval r. 1792 vrchní hejtman hukvaldský
rychtářem (fojtem)Jana Vašendu z č. 16.“
Křestní a úmrtní matriky se v Kozlovicích
začaly psát od roku1793 a oddací matriky od
roku 1796. O parcelaci kozlovického dvora
12
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kovář, tesař, zedník, hostinský, švadlena apod).
Život měrkovick ých
občanů nebyl lehký. Na
svůj těžký úděl se snažili zapomenout ve chvílích odpočinku po práci
a o nedělích. Sousedé se
navzájem navštěvovali.
Veselo bý valo o Vánocích, Velikonocích, na
krmáš, na dožínky apod.
Postupně zde ožila valašská tradice, která se projevovala v tancích, písních
a zvycích.
Měrkovice
jsou
i v dnešní době malebná
oblast vyhledávaná turisty
a do dnešních dní si zachovala svůj venkovský půvab.
Velmi aktivně zde pracuje Sbor dobrovolných
hasičů, který připomněl
230. výročí založení obce
na 44. ročníku fotbalového
turnaje Mini Cup 2019.
Ráda bych také připomněla, že se letos
v polov ině listopadu
podařilo u měrkovické
kaple a zvonice zasadit
„Lípu svobody“, která
symbolizuje 30. výročí od
pádu komunismu. Stalo
se tak s přispěním Obce
Kozlovice, která financovala zakoupení stromu
a jeho odborné zasazení.
Můžeme si jenom přát,
aby lípa dobře zakořenila
a příštím generacím připomínala události roku 1989.
Marie Eliášová,
kronikářka obce

Strom 2019, archiv obec
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Jurta pro skauty
(archiv obec)

Rozsvícení vánočního stromu
(autor Jaroslav Fojtík)

Rozsvícení vánočního stromu
(autor Jaroslav Fojtík)

Výtah OÚ
(archiv obec)

Kontejnerové místo U Váhy
(archiv obec)

Kontejnerové místo Malá Strana
(archiv obec)

Sběrný dvůr
(archiv obec)

Obecní slavnost sobota
(autor David Šrubař)

Obecní slavnost sobota
(autor David Šrubař)

Obecní slavnost neděle
(autor Stanislav Ulčák)

Domeček ve školce
(archiv obec)

Obecního úřadu v Kozlovicích

Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 3-2019 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 12. 9. 2019
v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ

- Probíhají práce na majetkoprávním vypořádání – Chodník HK směr Tichá.
- Byla předána dokončená projektová dokumentace na rekonstrukci tenisových kurtů
– rozpočtovaný náklad cca 3.300.000 Kč.
- Začaly práce na studii proveditelnosti Areál
sportu Kozlovice – proběhla společná vstupní
schůzka se zpracovatelem KANIA a.s. na místě
a bylo upraveno zadání dle dohody z pracovní
schůzky zastupitelů.
- Pro tento rok byly dokončeny opravy místních
komunikací tryskovou technologií JET.
- Je provedena kompletní výměna dřevěných
mantinelů na asfaltovém multifunkčním hřišti.
- Včera byla přidělena zakázka na vypracování
Urbanistické studie Kozlovice střed obce (Studio-D Opava).
- Připravují se podklady ke kolaudaci stavby
Prodloužení vodovodu v lokalitě Rybí a zároveň byla podepsána příkazní smlouva s firmou J&J Studio – Inženýrské sítě s.r.o., na
vypracování projektové dokumentace na
II. etapu prodloužení tohoto vodovodu (přes
Ondřejnici).
53/2019 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Omluveni: Hana Ulčáková, Petr Pavlát
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili další
občané obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna. Starosta podal tyto hlavní informace (ostatní viz
zápisy rady):
- Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce,
které provedl odbor kontroly KÚ MSK
– nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Nebyly schváleny požadované reflexní
dopravní značky Začátek obce, bylo schváleno vodorovné dopravní značení 50 km na
příjezdech do obce, v současné době se řeší
výběr radarů a jejich umístění v Měrkovicích
– děkuji panu Nezhodovi, že se ujal řešení
umístění radarů.
- Je dokončena rekonstrukce autobusové
zastávky Na Uhrách.
- Je rozpracován projekt Rekonstrukce mostu
U Váhy.
- Pro plánovanou rekonstrukci chodníku v urnovém háji na hřbitově byla objednána dlažba
a obrubníky. Rádi bychom ještě letos realizovali.
- Je dokončena rekonstrukce WC dětského
oddělení na zdravotním středisku (2x WC,
úklidová komora, dlažby, obklady, vytápění,
voda, elektro).
- Provedli jsme kompletní opravu „internetové
boudy“ na Táboře.
- Je dokončena klimatizace kanceláří OÚ.
- Byly zahájeny práce na rekonstrukci Sběrného
dvora.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Starosta předal slovo předsedovi kontrolního
výboru. Kontrolní výbor zasedal dne 10. 9. 2019
v plném složení. Kontroloval usnesení zastupitelstva obce č. 1/2019 a 2/2019 a usnesení rady
obce č. 4-12/2019. Konstatuje, že všechna usnesení jsou splněna a nemá k nim připomínky. Kontrolní výbor děkuje za zasílání podkladů k jednání
rady. Díky těmto podkladům jsou témata projednávaná na radě snáze pochopitelná.
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Pustka: Před časem byl otevřen nový Klub seniorů. Došlo k vyhodnocení návštěvnosti, využití,
spokojenosti a funkčnosti provozu?
Starosta: Je to zhruba rok, co klubovnu užívají
senioři. Klubovna není využita tak, jak jsme
očekávali nebo jak vyplývalo z požadavků. Tato
situace bude s vedením Klubu seniorů prodiskutována. Zvažujeme komerční využití klubovny
(např. o víkendech).
Pustka: Proběhly pronájmy obecního sadu.
Dodržuje nový nájemník sliby o prořezu stromů
a respektuje cizí pozemky? Bylo mi sděleno, že
tomu tak není.
Starosta: S tímto nájemníkem již jednáme.
V případě nedodržení smlouvy je možná výpověď
podnájmu.
54/2019 - Zastupitelstvo obce bere informace
kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
2.2 Finanční výbor
Finanční výbor nezasedal, nebylo přijato žádné
usnesení.

Zastupitelům byly předloženy podklady – žádost
o dotaci, dokumentace výběrového řízení na
zhotovitele, SoD vč. přílohy, dodatek č. 1 SoD
vč. přílohy, protokol o předání stavby bez vad
a nedodělků a faktura zhotovitele. Celková výše
nákladů činí 1.784.026,90 Kč vč. DPH.
Zastupitelům byl předložen návrh veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace – viz příloha tohoto
zápisu.
55/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje individuální ﬁnanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
FC Kozlovice, z. s.
739 47, Kozlovice 521
IČ: 43963391
Účel užití dotace: Oprava běžecké rovinky
s doskočištěm ve fotbalovém areálu
v Kozlovicích.
Výše schválené dotace: 1.784.026,90 Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální ﬁnanční dotace.
Hlasování: 13 : 0 : 0

3. Schválení individuální dotace FC – běžecká
dráha
Na svém 1. zasedání zastupitelstva obce v tomto
roce dne 21. 3. 2019 zastupitelé předběžně schválili financování akce „Oprava běžecké rovinky
s doskočištěm ve fotbalovém areálu v Kozlovicích“ formou dotace za určených podmínek. Jak
již bylo řečeno minule, jedná se o rekonstrukci
staré antukové dráhy v areálu FC na moderní
tartanovou, vč. realizace doskočiště pro skok
daleký. Tuto dráhu bude využívat především
škola, spolky a organizované skupiny.
FC splnilo všechny podmínky, které zastupitelstvo pro přidělení dotace stanovilo (na dodavatele
bylo vypsáno výběrové řízení (osloveno 5 firem),
výzva byla konzultována s obcí, součástí poptávky
byl návrh SoD, který byl konzultován s obcí, otevírání obálek a hodnocení nabídek byli přítomni
dva zástupci obce z řad zastupitelů, po dobu
realizace byl zván zástupce obce na kontrolní
dny stavby (starosta, místostarosta), na stavbu
dohlížel kvalifikovaný technický dozor – TDS).

4. Žádost o spolupráci při vyhodnocování
územního plánu Kozlovic
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, zaslal Žádost
o spolupráci při vyhodnocování územního plánu
(dále jen ÚP) Kozlovice. Ze zákona musí vypracovat tzv. Zprávu o uplatňování ÚP Kozlovice
v uplynulém období.
Požádal o spolupráci v těchto bodech: 1) uplatnění
požadavků a návrhů obce na změnu ÚP,
2) uplatnění návrhů na aktualizaci Zásad územního rozvoje MSK a za 3) zaslání počtu návrhů
na pořízení změny ÚP Kozlovice uplatněných
vlastníky k datu 1. 6. 2019 (dosud neposuzované žádosti – bylo odesláno p. Tobolovou). Po
přijetí našeho vyjádření zpracuje pořizovatel
ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh
Zprávy o uplatňování ÚP Kozlovice, který projedná s dotčenými orgány, krajským úřadem,
sousedními obcemi a s veřejností. Projednanou
zprávu předloží pořizovatel zastupitelstvu obce
ke schválení.
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záměr prodeje části obecního pozemku parc.
č. 4073/1, k. ú. Kozlovice, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 36 m2.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Proběhla krátká diskuze, z níž vyplynulo, že obec
neuplatňuje žádné požadavky na změnu stávajícího ÚP (vyplynulo i při debatách o Programu
rozvoje obce), ani požadavky na změnu Zásad
územního rozvoje MSK.
56/2019 - Zastupitelstvo obce neuplatňuje
žádné požadavky na změnu stávajícího ÚP,
ani požadavky na změnu Zásad územního
rozvoje MSK.
Hlasování: 13 : 0 : 0

5.5 Předjednání dalších žádostí o koupi, prodej,
směnu pozemků
Zastupitelstvu byly předloženy další žádosti
o koupi a směnu pozemků.
- Jedná se o žádost o koupi části obecního
pozemku parc. č. 3997/1 k. ú. Kozlovice pana
M.V., který má plotem přiřazený ke svým
pozemkům.
- Další žádost o koupi části obecních pozemků
parc. č. 3969/5 a 4095/59 k. ú. Kozlovice podal
pan A. K.. Ten má na části pozemků vybudovánu
část domu a oplocení.
- Žádost o směnu pozemků podal pan J. T. Vlastní
pozemky 3953/7 a 801/21 – na kterých je vybudována místní komunikace. Směnil by je s obcí
za pozemky obce parc. č. 1096/4 a část pozemku
parc. č. 3950 a 1200/29.
- Další žádosti o prodej pozemků zaslali majitelé
tzv. „Lesáckých bytovek“ (Z., S., C., T.) – viz
mapa v podkladech.
59/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu podkladů pro realizaci směn, prodejů
a nákupů pozemků dle předložených žádostí
– V., K., T., Z., S., C. a T.
Hlasování: 13 : 0 : 0

5. Pozemky
V následujících bodech jednání 5.1, 5.2 a 5.4
mají být řešeny směny pozemků mezi obcí a soukromými vlastníky. Jedná se o majetkoprávní
vypořádání pozemků pod místní komunikací na
jedné straně a přihrazených pozemků na druhé
straně. K těmto směnám byly na úřední desce
řádně vyvěšeny záměry směny.
Po předjednání s právníky a katastrem se bude
jednat o velice složitý i nákladný proces, což jistě
nebylo záměrem. Doporučuji proto tyto body
dnes neprojednávat a důkladně dopracovat.
Eliáš: Po digitalizaci katastrálních map došlo
k takovýmto problémům v celé republice. Vyčkal
bych na pozemkové úpravy v obci.
Starosta: Žádost o zahájení řízení ke komplexním pozemkovým úpravám v Obci Kozlovice
jsme posílali Státnímu pozemkovému úřadu ve
Frýdku - Místku začátkem února 2017. Ani na
naše urgence není z jejich strany žádná reakce.
Mají toho hodně. Nicméně výše zmiňované
pozemky by se stejně komplexních pozemkových
úprav netýkaly (intravilán).
57/2019 - Zastupitelstvo obce nebude na
základě výše sděleného na tomto jednání
projednávat body 5. 1, 5. 2 a 5. 4 programu.
Hlasování: 13 : 0 : 0

6. Volné ﬁnanční prostředky obce
Možnost zhodnocení volných finančních prostředků obce formou vložení do fondů bylo na
základě doporučení finančního výboru probíráno
na prvním i druhém zasedání zastupitelstva
obce tohoto roku. Minule bylo dohodnuto, že
proběhne pracovní schůzka, na kterou finanční
výbor pozve zástupce Komerční banky, aby nám
problematiku vysvětlil a nabídnul možnosti.
Bankovním poradcem KB byl na pracovní
schůzce zastupitelům představen aktivně spravovaný ultra konzervativní fond AMUNDI s dobou
investování alespoň 6 měsíců. Fondy s větším
zhodnocením nebyly z titulu „bezpečnosti“
doporučeny.

5.3 Žádost o odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 4073/1
Zastupitelstvu byla předložena žádost paní
P. P. o odkoupení části obecního pozemku parc.
č. 4073/1 k. ú. Kozlovice o výměře cca 36 m2
z důvodu parkování automobilu před domem.
58/2019 - Zastupitelstvo obce neschvaluje
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61/2019 - Zastupitelstvo obce Kozlovice
schvaluje dle § 84 odst. 2, písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů Dohodu o provedení práce na rok
2019 – 2022 pro zastupitelku paní Mgr. Hanu
Ulčákovou, která bude provádět práce spojené s přípravou a vydáváním „Zpravodaje
OÚ Kozlovice“.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Proběhla diskuze a bylo navrženo usnesení (viz
níže), které nebylo přijato.
60/2019 - Zastupitelstvo obce doporučuje
investovat volné ﬁnanční prostředky obce do
ﬁnančních produktů.
Hlasování: 3 : 5 : 5
7. Různé - diskuze
Na základě zákona o obcích musí zastupitelstvo
schválit pracovní poměr zastupiteli, který pro
OÚ vykonává pracovní činnost nesouvisející
s mandátem zastupitele. Paní Ulčáková vykonává na dohodu práci šéfredaktora našeho
Zpravodaje, proto je potřeba tento pracovní
poměr schválit.

Žádné další náměty do diskuze nebyly podány.
Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce
v 19:45 hodin, poděkoval všem za účast a pozval
zastupitele na obecní slavnost Kozlovice 2019.

Rada obce – programy jednání
Zápis č. 13-2019 ze schůze Rady Obce
Kozlovice ze dne 11. 9. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 15-2019 ze schůze Rady Obce
Kozlovice ze dne 2. 10. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové
rady

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Výběrové řízení – Urbanistická studie
Kozlovice střed
3. Avia Furgon – prodej nepotřebného automobilu
4. Vánoční osvětlení
5. Hranice pozemků Drážky – nesouhlas manželů Nevludových
6. Žádosti o pronájem obecních pozemků
7. Žádost o uzavření smlouvy budoucí – věcné
břemeno přípojka ČEZ
8. Žádost o čerpání investičního fondu – ZŠ
a MŠ Kozlovice, p. o.
9. Příkazní smlouva na TDS a AD – výtah OÚ
10. Hrobové místo – nedodržení rozměru

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Prostranství před „školou“ v Měrkovicích
3. Výběr dodavatelů energií pro obec – aukce
eCentre
4. Rozpočtové opatření č. 3-2019
5. Záměry prodejů pozemků („lesácké“
bytovky na horním konci)
6. Čipování psů
7. Nabídka informativních radarů – ukazatelů
rychlosti

Zápis č. 16-2019 ze schůze Rady Obce
Kozlovice ze dne 23. 10. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové
rady

Zápis č. 14-2019 ze schůze Rady Obce
Kozlovice ze dne 13. 9. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady

Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Dotace FC – dofinancování stavby běžecké
dráhy

Program schůze:
1. Dodatek č. 1 SoD – Sběrný dvůr Kozlovice
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3. Kontejnerové hnízdo – Šnajdr (Malá Strana
směr horní konec)
4. Výsadba stromu k 30. výročí sametové revoluce v Měrkovicích
5. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kozlovice za školní
rok 2018 - 2019
6. Žádost ZŠ o možnost financování nepovinného předmětu „SBOROVÝ ZPĚV“
7. Petice za zachování lávky přes Ondřejnici
8. Zafinancování občerstvení na akci „Koncert
5 cimbálových muzik z Kozlovic“ a slavnostního předání jurty skautům s prezentací
občanům
9. Pozemky skokanské můstky – Státní pozemkový úřad
10. Umístění vedení nn ČEZ do země – pod ZS
a u hasičárny
11. Schválení nového řádu veřejného pohřebiště
12. Schválení záměru výpůjčky – skauti jurta

Zápis č. 17-2019 ze schůze Rady Obce
Kozlovice ze dne 18. 11. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili 4 členové rady
Omluven:
Tomáš Nezhoda
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Odměny členům výjezdové jednotky hasičů
3. Odměny vedoucím dětských kolektivů
4. Odměna ředitelce ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
5. Cenová nabídka na PD – Chodník k mostu
naproti OÚ
6. Záměr prodeje části obecních pozemků – A. K.
7. Záměr prodeje části obecního pozemku
– K., P., P.
8. Záměr směny pozemků – J.T.
9. Smlouva o odpadech – B.
10. Schválení výpůjčky jurty skautům
11. Smlouva o odpovědném zástupci – p. Jurečka
12. Kontrola rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4

Ze života školy
Základní škola
„Strom života“. Tento program připravila společnost Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. ve spolupráci s firmou EduLudus.
Cílem dopoledního programu bylo hravou formou dětem přiblížit problematiku koloběhu vody
v přírodě, význam vody pro životní prostředí
a pro člověka. Žáci soutěžili ve družstvech, plnili
úkoly a prováděli pokusy s vodou. Během hry si
postupně uvědomovali, že je důležité spojit své
síly, a na záchraně světa pracovat jako tým. Ve
středu 16. 10. 2019 se žáci mateřské školy a žáci
1. – 3. ročníků zúčastnili pohádkového divadelního představení “Křoupat zdravě dá se hravě”.
Nebyla to však jen pohádka, ale vlastně rozhovor
herců s dětmi na téma zdravého stravování. Příběh dětem ukázal, jak to může také dopadnout,
budou-li jíst jen samá nezdravá jídla. Děti si
během představení zazpívaly, zatancovaly a snad
si i vzaly poučení, co jíst, aby jídlo chutnalo
a zároveň bylo i zdravé. Ve dnech 31. 10. – 1. 11.

Naše škola získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání v rámci “Výzvy
č. 02_18_063 Šablony II”. Na daný projekt je
poskytována finanční dotace EU. Náš projekt
má název “ Společně ve škole v Kozlovicích II”,
registrační číslo projektu: CZ. 02. 3. X/0. 0/0.
0/18_063/0013948. Celková doba realizace
projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání
dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních, rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející
ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků,
spolupráce s veřejností. Projekt se týká mateřské
školy, základní školy a školní družiny.
V pátek 11. 10. 2019 se žáci třídy 6. A
zúčastnili interaktivního vzdělávacího programu
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bylo vyučování na1.stupni zaměřeno na základní
životní potřebu – VODU. Proběhlo projektové
vyučování pod názvem ,,Voda je život!”
Tématu se žáci chopili s velkou chutí a elánem. Základní poznatky o vodě získávali v rámci
těchto témat: Voda jako součást lidského organismu, Koloběh vody, Vodstvo na Zemi, Voda pitná
a užitková a v neposlední řadě - Živé organismy
ve vodě. Informace žáci vyhledávali v odborných
publikacích, v encyklopediích a na internetu.
Vyučující si pro žáky připravili různorodé aktivity – říkanky, pohádky, písničky, cvičení, přesmyčky, skrývačky, soutěže, tvoření z rozličných
materiálů, krátké filmy a také návštěvu čističky
odpadních vod.
V pondělí 4. 11. uspořádal žákovský parlament soutěž o nejlepší halloweenskou masku.
Školní budova se změnila na strašidelné místo,
kde se proháněly čarodějky a čarodějové, zombíci, pavouci, netopýři a další bytosti budící děs
a hrůzu.
Ve středu 6. 11. se někteří žáci 7. a 8. ročníku
vypravili na exkurzi do Prahy. Prošli okruh Pražským hradem, Zlatou uličkou přes Karlův most
až do centra města. Průvodkyně žáky seznámila
s historií a s některými pověstmi o Praze.
Počasí dětem přálo a exkurze se všem moc
líbila. V pátek 15. 11. 2019 si žáci II. stupně naší
školy připomněli listopadové dny před 30 lety.
V pracovních dílnách se seznámili s událostmi,
které vedly ke změně režimu a ke svobodě,
s osobnostmi té doby a významem a symboly
sametové revoluce. Během projektu se také

Halloween

porovnával život před revolucí se současností.
V pátek 22. listopadu se naši žáci zaposlouchali
do skladeb, které si pro ně připravila cimbálová
skupina Réva. Žákům zahrála na typické lidové
nástroje klasickou, filmovou a muzikálovou
hudbu a v neposlední řadě lidové a popové
písně. Hudební pořad byl proložen soutěžemi
o drobné dárky.
V neděli 1. 12. 2019 pomohl školní pěvecký
sbor rozsvítit vánoční strom v Kozlovicích
a tuto adventní slavnost doplnil svým pěveckým
vystoupením.
V úterý 10. 12. 2019 se v naší škole konal
Vánoční jarmark. Žáci všech tříd dlouho tvořili
a připravovali vánoční výrobky pro tento den
a bylo se opravdu čím chlubit. Zajímavé bylo
i pískování, kde si zájemci vytvářeli obrázky

Exkurze Praha

Exkurze ČOV
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z barevného písku a také, pro děti i rodiče,
velice záživné výtvarné dílny. Aby byla vánoční
atmosféra dokonalá, zpívaly návštěvníkům děti
ze školního pěveckého sboru koledy.
Děkujeme všem, kteří náš Vánoční jarmark
navštívili!
Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jiří Brus, zástupce ředitelky školy

Vystoupení skupiny Réva, archiv škola

Mateřská škola
První tři měsíce v naší mateřské škole utekly
jako voda. Nové děti si již zvykly na režim
mateřské školy a našly si zde nové kamarády.
Podzimní dny byly ve znamení krásného teplého počasí, které nám umožnilo trávit hodně
času na školní zahradě a na dopravním hřišti.
A co dalšího jsme již prožili? Sledovali jsme
celý průběh místního krmáše a navštívili jsme
místní westernovou stanici koní. Již potřetí
k nám přijelo loutkové divadlo, navštívili jsme
místní knihovnu, kde jsme si vybrali knížky,
ze kterých si postupně čteme před spaním.
A co nás ještě čeká do Vánoc? Proběhne tradiční vánoční tvoření s rodiči, Mikuláš, pečení
vánočního cukroví a vánoční nadílka, na kterou
se s dětmi moc těšíme.

Návštěva u koní

Třída Sluníček

Divadelní představení

Podzimní procházka..., archiv škola

30

číslo 4  prosinec 2019

Farnost
Přeji všem spoluobčanům Kozlovic pokojné prožití adventních dnů a požehnané svátky Ježíšova
narození. Současně vás srdečně zvu na vánoční bohoslužby, které budou v následujících časech:
Štědrý den - 24. 12. 2019
14:30 – Otvírání betléma (bohoslužba slova)
21:00 - Lhotka
22:00 - Myslík
23:00 - Kozlovice
Boží hod vánoční - 25. 12. 2019
7:30 - Kozlovice
9:00 - Lhotka
10:30 - Kozlovice
Svátek svatého Štěpána - 26. 12. 2019
7:30 - Kozlovice
9:00 - Lhotka
10:30 - Myslík
Svátek Svaté rodiny - 29. 12. 2019
7:30 - Kozlovice
9:00 - Lhotka
10:30 - Kozlovice
Silvestr - 31. 12. 2019
17:00 - Kozlovice
Nový rok – Slavnost Matky Boží, Panny Marie - 1. 1. 2020
9:00 - Lhotka
10:30 - Kozlovice
14:30 - Kozlovice (žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky)
K dispozici bude také možnost přijmout svátost smíření v sobotu 21. 12. 2019 od 8:30 do 11:30.
Ať Bůh žehná vám i celé naší vesnici.
o. Kazimír, farář
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Charita Frenštát pod Radhoštěm

HLEDÁ KOLEDNÍKY,
kteří se chtějí zapojit v

obci Kozlovice a Měrkovice do realizace

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020

(1.1.2020 - 14.1.2020)

Zveme všechny lidi, které baví pomáhat druhým, aby nám přišli pomoci s tradiční a
všeobecně dobře známou TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU.
Uvítáme pomoc v podobě každého člověka, který bude ochotný nám
pomoci s koledováním.
Abychom mohli tříkrálové požehnání předat do co největšího počtu domácností,

HLEDÁME TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY (děti i dospělé)

a VEDOUCÍ SKUPINEK (nad 15 let).
Pokud máte chuť pomoci, ozvěte se, prosím, co nejdříve,
a to přímo manželům Magdě a Pavlovi Strakošovým.
Přihlásit se je možné osobně nebo na tel: 776 125 594,
a to nejpozději do 20.prosince 2019.
Charita Frenštát pod Radhoštěm

Anna Čechová
e-mail: anna.cechova@frenstat.charita.cz
www.frenstat.charita.cz
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Kulturní a sportovní život obce
Co nového u včelařů?
vějších členů. Začátkem října to byl již zmíněný
p. Josef Červenka (dlouholetý pokladník spolku)
a koncem listopadu i p. Josef Tkáč (dlouholetý
předseda a učitel).
Oba měli kromě toho, že nesli jméno Josef,
společné i to, že včelařili už od dětství, že včelařili
na úrovni, že se zapojili do činnosti spolku, že
přijali funkce ve výboru základní organizace,
které brali za své, a vykonávali je obětavě několik
volebních období a nakonec je spojilo i to, že jejich
včelaření skončilo pálením, i to, že zemřeli ve věku
po devadesátce.
Děkujeme a vyhlížíme nové, podobné členy.
Občanům Kozlovic i obci děkujeme za přízeň
a podporu a přejeme klidný a pokojný Advent
a vánoční svátky.
Stanislav Ulčák

S koncem roku končí i práce okolo včelstev
a včelínů, ale je to vyváženo prací pro obec a spolkovou aktivitou.
Připomněl bych dvě akce: Svatý Ambrož
(patron včelařů) sice není tak známý jako např.
sv. Hubert nebo sv. Florian, ale připomínáme si
ho 7. prosince den po sv. Mikuláši, a myslím, že je
mu dobrým sousedem a pomáhá mu se sladkým
pečivem pro děti – asi nejen v Kozlovicích. My si ho
připomínáme i už tradiční bohoslužbou za zemřelé
včelaře z Kozlovic, Měrkovic a Lhotky a následnou
besedou. Zde je nutno dodat, že tuto akci navrhnul
a dlouho i pomáhal zajišťovat dneska už zesnulý
p. Josef Červenka. Věřím, že tento jeho dobrý
nápad ho ještě dlouho bude přežívat.
Druhou větší akcí je účast včelařů na jarmarku
při festivalu Souznění. Sortiment nabídky je
tradiční, ale letos poprvé budeme nabízet i téměř
zapomenutý likér Kmínka a novinku s názvem
i chutí: „RumBrum“ - nápoj s příběhem, vyvinutý
na počest návštěvy naší obce medvědem v dubnu
letošního roku.
Letošní rok byl pro spolek výjimečný počtem
jubilantů (čtyřikrát 70, jednou 85 a jednou 90 let),
ale i tím, že nás opustili dva nejstarší, a mohu
napsat, že i jedni z nejaktivnějších a nejoběta-

Včelaři, pan Červenka a pan Tkáč, autor Stanislav Ulčák

Klub seniorů
poru našemu spolku, který co do počtu členů patří
v obci k nejpočetnějším, a krátce nás seznámil
s výhledem dění v obci v blízké budoucnosti.
Zároveň apeloval i na lepší využití prostor
klubovny. S žádostí o pomoc s řešením tohoto problému se obracíme na všechny seniory. Klubovna
je jim všem přístupná a každý nápad je vítán.
Stačí se s ním stavit na pravidelnou výborovou
schůzi, která se koná vždy první středu v měsíci
v klubovně.
Poté už následovala volná zábava při cimbálovce a domů jsme snad odcházeli všichni spokojeni.
Za výbor klubu Jaroslav Červenka

Ve středu 13. 11. se v sále Obecního úřadu
konala výroční schůze Klubu seniorů. Záštitu
nad akci, týkající se zajištění sálu i občerstvení,
převzalo vedení obce, za což mu patří naše poděkování. To patří i cimbálové muzice p. Pustky, která
nám zpříjemnila závěr posezení.
Schůze se zúčastnilo zhruba 100 seniorů, kteří
si se zájmem vyslechli zprávu o akcích klubu za
uplynulý rok, a i o tom, co se připravuje na rok
příští. Byli také seznámeni se změnami ve výboru
klubu.
Na závěr se slova ujal starosta obce p. Tofel,
který byl vítaným hostem. Přislíbil i nadále pod33
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Talk Show s Terezou Kostkovou
Agentura PaS Production vás zve na nezapomenutelnou talk show s herečkou a zpěvačkou Terezou Kostkovou, která se uskuteční
19. ledna 2020 v sálu OÚ Kozlovice od 18:30
h. Tereza Kostková bude vyprávět své jedinečné
zážitky z natáčení filmů a seriálů jako např.
Ženy v běhu či Ordinace v růžové zahradě.
Její osobnost je také neodmyslitelnou součástí pořadu České televize – StarDance, když
hvězdy tančí. Společně s Markem Ebenem
moderuje tuto show již 13 let, od první odvysílané epizody v roce 2006. Zážitků má za tato
léta opravdu mnoho, takže neváhejte a přijďte
si je poslechnout naživo. Doporučujeme také
jako tip na vánoční dárek pro Vaše nejbližší.
Vstupenky můžete již nyní zakoupit v prodejně
Kytičky za cenu 250 Kč.
Těšíme se na Vás, za PaS Production, z.s.
Petra Krpcová

Lampionový průvod – 30 let svobody
pohostinství Ve Dvoře, kde se ještě neunavená
dítka vyřádila v sále a rodičové společně zavzpomínali na to, co před 30 lety dělali. Byla
to krásná akce, za kterou je potřeba poděkovat
pořadatelům SDH Měrkovice, obci Kozlovice,
provozovateli pohostinství Ve Dvoře a samozřejmě všem, kdo čímkoli přispěli.

Dne 16. listopadu 2019 se v Měrkovicích
uskutečnil dnes již tradiční lampionový průvod.
V letošním roce byl významnější tím, že jsme
oslavili 30 let svobody, kterou si můžeme společně užívat. Při této příležitosti byl u kapličky
a zvonice zasazen strom svobody, odpálen ohňostroj, zapáleny svíčky ve tvaru srdce, zazpívala
se národní hymna a poté se průvod odebral do

Radek Zdražil

Lampionový průvod, autor Radek Zdražil
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Velký úspěch sportovních gymnastek
MV průběhu víkendu 26. - 27. 10. 2019 se
ve Vysokém Mýtě konalo Mistrovství České
republiky kategorie C ve sportovní gymnastice
žen. Gymnastky z celé ČR od ročníku 2010
a starší závodily ve čtyřboji, který obsahuje
přeskok, bradla, kladinu a prostná.
Velkého úspěchu dosáhly svěřenkyně
Miroslavy Fialové a Daniely Wiszové, hlavně
v juniorské kategorii (ročníky 2005 - 2006).
Mezi juniorkami zvítězila a mistryní České
republiky se stala Veronika Jarotková (z Kozlovic), druhá byla Adriana Janků a čtvrtým místem podtrhla tento fantastický výsledek Vanda
Pazderková.

V ženské kategorii se krásným 12. místem
prezentovala Lenka Keberová.
Amelie Šustalová a Viktorie Mazochová
vybojovaly skvělé 21., resp. 24. umístění mezi
staršími žákyněmi (ročník 2007-2008).
A v nejvíce obsazené kategorii mladších
žákyň (rok narození 2009-2010) skončila naše
děvčata následovně: Hana Bocková 51., Adéla
Dobiášová 53. a Simona Havlová 58., což jsou
v celorepublikové soutěži velmi krásná umístění.
Všem děvčatům i trenérkám moc blahopřejeme!
Miroslava Fialová,
trenérka sportovní gymnastiky Frenštát

Veronika Jarotková, mistryně ČR , archiv spolku

Podzim 2019 ve Valášku
společně pustily do nácviku koled a vánočního
programu.
Podzim ve velkém Valášku také již tradičně
patří celosouborovému soustředění.
12. - 13. 10. 2019 jsme strávili v Kozlovicích, útočištěm nám tentokrát byl sál OÚ
a zrcadlový sál v místní ZŠ. Tématem celého

Jak již bývá zvykem na začátku školního
roku i letos se Valášek rozrostl o nové nadějné
členy, kteří rozšířili řady Přípravky, a školáci
z Přípravky se zařadili do taneční skupiny
velkého Valášku. První vystoupení nejmenších
z Přípravky na Vítání občánků 18. 10. v Kozlovicích dopadlo velmi dobře a děti se poté
35
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nám profesionálně starali kamarádi Karolína
a Michal Šimíkovi, s organizací nákupu potravin nám výrazně pomohl pan Pavel Švrček
a velké díky také patří všem rodičům, kteří nám
přispěli i do zásobení kuchyně svými domácími
produkty a výrobky. Opět to byl nabitý víkend,
kdy jsme utužili valáškovskou partu a zapsali
si do paměti plno zážitků.
Říjen byl dále nabitý přípravou na Koncert
5 cimbálových muzik, na kterém se část vedení souboru organizačně podílela, a samotní
muzikanti se poctivě chytili nácviku nového
programu. Dne 26. 10. 2019 v sále OÚ proběhl již třetí ročník tohoto setkání pořádaného
vždy ve dvouletých intervalech. Letošním
motem byly „rodinné přesahy“. Na jevišti se
tedy mimo standartně hrajících muzikantů
jednotlivých muzik z Kozlovic představili

víkendu, které vymyslely samy děti na předchozích zkouškách, byl „Vesmír“. Nejstarší
děvčata si sama nacvičila a předvedla nám
scénku „O příletu mimozemské civilizace do
Kozlovic“, jednotlivé týmy si vyrobily vesmírné
plavidlo, nechyběla ani diskotéka ala „vesmírná maškarní“ a kreativní odpoledne s výrobou
vesmírných obrázků. Jednotliví vedoucí se
průběžně střídali v práci s menšími skupinkami
dětí, aby nácviky byly intenzivnější, a právě
díky tomu nezbýval čas k zahálení. Nechyběly
rozcvičky na hudbu Šmoulové, rozbor tanečních kroků, baletní průprava v zrcadlovém
sále, vokální zkoušky, a také jsme stihli týmové
bodovací soutěže venku na sluníčku. I přes sobotní únavu jsme se ráno v neděli před snídaní
rozproudili při výběhu za Kovářův les a sluníčko nás navnadilo na dobrou notu. O stravu se

Soustředění Valášek 2019 neděle
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také jejich hudebně aktivní
rodinní příslušnici či vyloženě začínající talenti z řad
vlastních potomků. Během
večera patřilo jeviště téměř
55 muzikantům a zpěvákům a zcela bez nadsázky
můžeme potvrdit, že „My
jsme Valaši, jedna rodina…“. Velké díky patří všem
kamarádům, kteří mi pomohli zrealizovat myšlenku
setkání všech 5 cimbálovek
z naší obce, a za dva roky se
snad opět sejdeme ve zdraví
Vesmírné plavidlo
a hojném počtu.
Vánoční prosincová sezóna byla zahájena
vystoupením na Masarykově náměstí v Ostravě
3. 12., poté jsme se připravovali na domácí festival Souznění 14. – 15. 12. Ještě než zahájíme
vánoční souborové prázdniny, máme v plánu
splnit přání klientům jednoho domu seniorů
v rámci projektu Ježíškova vnoučata, o tom již
poinformujeme příště.
A trochu bilancování na závěr? V příštím
roce bychom rádi pokračovali v zaběhnutém
režimu zkoušek a vystoupení včetně nácviků dětské muzičky. Věřím, že v kalendáři

vystoupení na rok 2020 nebudou chybět Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce p. O.,
akce Cimbály na ulici a snad bude příležitost
vyjet i za hranice regionu a rozšířit tak obzory
kozlovického folkloru.
Za vedení souboru Vám tímto přeji pohodové a klidné Vánoce v kruhu rodiny a budeme
se všichni Valášci těšit na společná setkávání
i v následujícím roce s písničkou na rtech.
Petra Prašivková

Kreativní odpoledne, archiv spolku
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Valašský vojvoda bude slavit!
Příští rok si připomeneme 50 let od vzniku
Souboru lidových písní
a tanců Valašský vojvoda.
V roce 1970 zakládající
členové navázali na tradici
muzik a tanečních skupin,
které v Kozlovicích, ale
i v dalších vesnicích okolo
hory Ondřejník do té doby
působily, a založili národopisnou skupinu, která
tehdy nesla název Ondřejník. V roce 1975, kdy
se vedení začali věnovat
manželé Vlastimil a Marie Za nebeskou bránou, autor Vlastimil Bjaček
Krpcovi, vznikl z národopisné skupiny Ondřejník soubor lidových písní
- někdejších vůdců valachů a správců salaší, kteří
a tanců Valašský vojvoda. Svůj název si soubor
měli svá sídla na území Beskyd.
zvolil podle kdysi slavných valašských vojvodů
Oslavy zahájíme již 19. ledna, kdy budeme
pořádat tradiční Valašský bál. V dubnu si připomeneme historii souboru výstavou fotografií,
která bude k vidění v galerii „Na chodbě“ na
Obecním úřadě v Kozlovicích. Vrcholem oslav
bude výroční koncert, který se bude konat
25. dubna v sále obecního úřadu v Kozlovicích.
V dalších měsících se pak budou v okolí Kozlovic
konat další vystoupení, kde si toto významné
jubilem připomeneme - 19. července budeme
mít medailon v dřevěném městečku Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
a 22. srpna v rámci festivalu Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce.
Než začneme oslavovat, tak nás čekají i jiné
koncerty, na které Vás srdečně zveme. 28. prosince proběhne vánoční koncert v Kostele
sv. Jakuba v Libhošti a 4. ledna repríza úspěšného
pořadu Za nebeskou bránou II v Kostele sv. Jana
Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tento
pořad je založený na interpretaci písní a hudby
z lidového i artificiálního prostředí. Výběr se
vztahuje k vybraným světcům druhé poloviny
roku, to je od sv. Magdalény do Tří králů.
Pozvánka, autor Vlastimil Bjaček

Tomáš Kalus
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Souznění
Děkujeme Vám za přízeň
a podporu Mezinárodního
festivalu Souznění. Naše
poděkování patří i všem
partnerům a sponzorům.
Krásné prožití vánočních
svátků a šťastný vstup do
nového roku přeje tým festivalu Souznění. Těšíme se
na Vás v roce 2020.

12.–15. 12. 2019

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ADVENTNÍCH
A VÁNOČNÍCH ZVYKŮ, KOLED A ŘEMESEL
GENERÁLNÍ PARTNER:

Věra Tobolová

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

www.CRTV.cz

MEDIÁLNÍ PODPORA:

www.souzneni-festival.cz
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Shrnutí letní sezóny SKI klubu Kozlovice
Léto se s námi nadobro rozloučilo a přichází
čas zimních radovánek. Když se řekne zima,
každému z nás se určitě vybaví sníh, mrazy, ale
především – lyžování a v našem případě skoky na
lyžích. Tento sport v posledních letech není pouze
mužskou záležitostí, ale aktivně se na reprezentaci
našeho oddílu podílejí i děvčata. V našem skokanském klubu je z 13 závodníků 7 děvčat.
Určitě řadu z Vás zajímá, jak vypadá takový
typický tréninkový program. Tréninky mají děti
jak v tělocvičně, tak na skokanských můstcích.
Děti se scházejí pravidelně, a to dvakrát až
třikrát za týden. Trénink se skládá z několika
fází: rozcvičení a protažení, atletická průprava,
koordinační cvičení, speciální napodobovací
cvičení a samotný skok. V zimních měsících
skokanům přibývá další trénink, a to cvičení
s fyzioterapeutem. K tréninkům patří i soustředění, která se konají v různých destinacích ČR,
Polska a Slovenska.
V letošní sezóně jsme mohli velké úspěchy
vidět již tradičně na Beskydském poháru
v Kozlovicích, který se konal 22. 6. 2019. Další

Skokanský kemp

závody se konaly v Bánské Bystrici na Slovensku, zde si naši skokani zazávodili s kolegy
z Česka, Slovenska i Polska. Na konci srpna
od 29. 8. - 31. 8. 2019 proběhlo soustředění
a závody v Harrachově. Zde se konaly závody
sdružené, naši skokané výborně reprezentovali
jak skokem, tak i během. O dva týdny později
se skokani podívali a zkusili pokořit své síly
v ústeckém kraji v městě Oseku. I zde se umístili
na stupních vítězů. Ve dnech od 20. 9. - 21. 9.

Beskydský pohár v Kozlovicích 22.6.2019
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2019 náš skokanský tým odjel na soustředění
a závody do Lomnice nad Popelkou a Desné
v Jizerských horách. 12. - 13. října 2019 se
uskutečnily závody v Rožnově pod Radhoštěm (MČR) i Frenštátu pod Radhoštěm (tzv.
„čokoládovka“, soutěžilo se kromě pohárů i o
čokoládové dorty). První z těchto závodů, a to
v Rožnově pod Radhoštěm, byl pro náš skokanský tým velice úspěšný, umístili jsme se na
prvních sedmi místech z celkem 22 startujících.
Letní sezonu jsme zakončili 25. -26. 10. 2019
výjezdem k našim slovenským sousedům opět
do Bánské Bystrice. Zde jsme se znovu neztratili a umístili na předních pozicích.
Letošní rok byl obohacen o tzv. „skokanský
kemp“, děti spaly v chatce a ve stanu. Součástí
kempu byla projížďka na kole, různé pohybové
hry a samozřejmě trénink ve skoku. Kemp byl
ukončen společným výšlapem i s rodiči na
nedaleký kopec Ondřejník.
Sněhové podmínky nám sice ještě moc
nepřejí, ale již teď jsou všichni naši malí skokani
a skokanky nedočkaví a těší se na zimní sezónu.

Skokanský tým v Lomnici nad Popelkou, autor Romana
Fizková

Romana Fizková

Skokanky SKI klubu Kozlovice
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Kozlovičtí korfbalisté na turnaji v Děčíně
jednalo o cenné zkušenosti, které mohli v těchto
zápasech nasbírat. Druhý den pak v bojích
o konečné umístění dokázali po skvělém bojovném výkonu porazit další maďarské družstvo
6:3 a obsadili konečné sedmé místo. Sestava
kozlovického korfbalového družstva byla:
Barbora Anna Filipová, Kateřina Holubová,
Denisa Krkošková, Michaela Krpcová, Bára
Žáčková, Jakub Pavlát, Adam Pustka, Marek
Škrobal a Jakub Žáček. Direktoriát turnaje
pak vyhlásil nejlepší hráčkou našeho družstva
Kateřinu Holubovou, která byla se sedmi koši
i nejlepší střelkyní turnaje.

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2019 se korfbalové družstvo SAM Kozlovice zúčastnilo mezinárodního korfbalového turnaje Korfbal Mania
v Děčíně, kde v devadesátých letech úspěšně
působil jeden z prvních klubů v historii českého
korfbalu. Kozlovičtí korfbalisté se v konkurenci
14 družstev neztratili a obsadili konečné sedmé
místo. V základní skupině sehráli naši korfbalisté výborné utkání proti družstvu Týnec nad
Labem, když podlehli těsně 5:6 a následně
prohráli i dva zápasy s pozdějšími finalisty
celého turnaje VSD Dunakeszi (Maďarsko)
3:14 a SK Plhov Náchod 5:16, kteří však byli
výrazně starší, a pro kozlovické sportovce se tak

Lukáš Filip

Mezinárodní festival v Děčíně, autor Lukáš Filip
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Stolní tenis Kozlovice
V letošním roce stolní tenis v Kozlovicích
slaví 80. výročí od svého založení. První
závodní tým TTO SK Kozlovice byl založen
v r. 1939. Takovou zajímavostí pro kozlovský
sport je, že v roce 1947 Kozlovice přivítaly
národní tým Švédska a sehrály s ním přátelské utkání.
Při příležitosti výročí jsme uspořádali
vernisáž výstavy fotografií mapujících vývoj
ping-pongu v Kozlovicích. Fotografie jsou

stále veřejně dostupné ke zhlédnutí v "galerii
na chodbě" Obecního úřadu v Kozlovicích
a budou zde do března roku 2020.
Co se aktuálního dění týče, sezóna je
v plném proudu a podle toho také trénujeme,
jak můžete vidět na fotografiích.
Začíná nám advent, a tak bych vám chtěl
za všechny členy spolku popřát krásné, požehnané a klidné prožití vánočních svátků.

Martin Pavliska

René Tabach spolu s Ladislavem Blablou ve čtyřhře

Petr Mohyla

Skupinové foto, archiv spolku
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Bojová umění
Na podzim si malí Taekwondisté
v Kozlovicích zabojovali pod korejským mistrem Taekwondo Lee Joun
Jae 8.Dan Taekwondo. Mistr žije trvale
v Čechách, kde má rodinu, a bylo to
poprvé, kdy učil přímo v Kozlovicích.
Náplní byly základní techniky,
hry a průpravná cvičení. Děti cvičily
s nadšením a mistr přislíbil, že se příští
rok rád vrátí.
Stále probíhají tréninky kondič- Kettlebell
ního kickboxu od 12 let. Kdo si chce
zlepšit kondici, ohebnost, rychlost, je možné se
po novém roce přihlásit, jsou 2-3 místa volná.
Od listopadu probíhají v sále Hardcore gymu
skupinové tréninky s kettlebells.
Kettlebell je tradiční „old school“, posilovací

nářadí původem z carského Ruska,
rusky girja -litinová koule s madlem
a plochým dnem.
Trénink s kettlebellem v sobě zahrnuje komplexní cviky, koordinovanou
sílu celého těla, odbourává svalovou
nerovnováhu a dysbalance.
Přínosem je připravit tělo i hlavu na
zátěž, zkvalitnit pohybovou přípravu
v realitě běžného života i práce a zlepšit výkonnost ve sportu.
Tréninky vede: Václav Vašek, SFG1
instruktor kettlebell školy STRONGFIRST.
Bližší informace o trénincích najdete na www.
sktkd.cz nebo tel.: 604 256 521.
Přeji hezké vánoční svátky.

Kettlebel

Kickbox

Seminář s Korejcem, archiv spolku
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FC Kozlovice
zimní přípravy, a kolik budou ochotni obětovat
tréninkovým dávkám. Asi největším pozitivem
je zapracování teprve 15- letého Šimona Krpce,
který odehrál za muže několik velmi dobrých
utkání, ač je věkem teprve mladší dorostenec.
Pokud jde o „mimofotbalové“ záležitosti,
jsme rádi, že se v letošním roce zrealizoval
projekt opravy bězecké rovinky mezi hrací
plochou a tribunou. Děkujeme vedení Obce
Kozlovice a také zastupitelům, kteří se vyslovili
pro a schválili zadotování tohoto projektu.
Také bych rád na tomto místě poděkoval všem,
kdo se jakkoliv podílejí na chodu klubu. Ono
se to nezdá, ale aby klub mohl plnohodnotně
fungovat, je za tím spousta práce. Zajišťování
veškerých administrativních záležitostí, shánění finančních prostředků, obhospodařování
majetku, atd., atd. Je toho mnoho, co stojí za
tím, aby pak mohlo jedenáct hráčů na každé
straně vyběhnout na „zelený pažit“ a rozdat si
to o vítězství.
Přeji tímto všem činovníkům, aby jim vydržel
elán a radost z práce pro klub i v roce 2020. Hráčům přeji, aby si nepřinesli do zimní přípravy
přebytečná kila, a fanouškům mnoho radosti
při návštěvě našich utkání v následujícím roce.
Všem také přejeme ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

Rok 2019 se nachýlil ke svému konci a sportovní terminologií řečeno: „Jdeme do finále. “
Většinou se touto dobou hodnotí, co se povedlo,
nepovedlo, jaké jsou plány do budoucna atd. Jak
známo, ve fotbalovém prostředí se bilancuje až
v létě, kdy definitivně končí sezóna.
Co se týká sportovní stránky, budeme tedy
sčítat zajíce až v létě. Přesto se můžeme poohlédnout za nedávno ukončenou podzimní částí.
Největší spokojenost dle prozatímních tabulek
panuje u starších žáků, kteří s nepatrnou ztrátou
přezimují na 3. příčce krajské soutěže. Mladší
žáci a také dorostenecký tým se drží v klidném středu svých soutěží. U dorosteneckého
družstva je to velký úspěch. Tým se podařilo
poskládat po několika letech, a to doslova na
poslední chvíli. Chlapci v době, kdy nabírají
první zkušenosti s dorosteneckým fotbalem,
dokázali odehrát vyrovnané zápasy i proti starším soupeřům a jsou milým překvapením pro
klub i pro fanoušky. Snad jim to na jaře vydrží
a třeba se s dalšími zápasy budou posouvat ještě
výš. Zklamáním je dosavadní průběh sezóny
u mužů. Ti dokázali po postupu z Okresního
přeboru vyhrát pouze 4 utkání a v jarní části
budou bojovat o udržení v kraji. Soutěž je
ovšem vyrovnaná, tudíž není nic ztraceno. Bude
ovšem záležet, s jakou vervou se hráči vrhnou do

Martin Krpec
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607 175 827

Volejte klidně i o víkendu.

nabídku.

Budeme rádi za každou

v Kozlovicích a okolí.

nebo pozemek

Chceme koupit dům
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