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Slovo starosty
Vážení čtenáři kozlovického Zpravodaje.
Část roku 2020 je za námi, zima „zvláštní“,
rozkvetly první sněženky, řádí koronavirus
a život jde dále.
Co se děje a bude letos dít v Kozlovicích
a Měrkovicích?
- Momentálně nám kazí náladu vandalové
sprejeři, kteří úspěšně ničí náš majetek. Podali
jsme trestní oznámení.

- Sběrný dvůr je po rekonstrukci a věřím, že
dobře slouží. Zde bych rád poděkoval za práci
panu Pavlu Morysovi, se kterým jste se ve sběrném dvoře dlouho potkávali, a zároveň popřál
hodně úspěchů jeho nástupci Petru Mužíkovi.
- Výtah na OÚ je zkolaudovaný a je Vám
k dispozici.
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 1. června 2020.

Obecního úřadu v Kozlovicích

- Schválili jsme návrh rozpočtu obce na rok
2020, který naleznete uvnitř Zpravodaje. Rozpočet počítá s běžnými výdaji na zabezpečení
chodu obce (vodovod, odpady, komunikace,
internet, dotace, kultura, sport, údržba, …)
a následujícími pracemi, ze kterých vybírám:
• Realizace chodníku v urnovém háji na
hřbitově
• Realizace místa pro nabírání vody
na zalévání na hřbitově (druhé místo
u kontejnerů)
• Realizace chodníku od mostu naproti OÚ
směr autobusová zastávka
• Rekonstrukce kanceláře č. 1 na OÚ
• Realizace odstavného stání u vodojemu
na horním konci
• Úprava prostranství před bývalou školou
v Měrkovicích + kontejnerové hnízdo
• Rekonstrukce průmyslové podlahy
v budově Základny (cca 1.500 m2)
• Výměna osvětlení v tělocvičnách (za LED)
• Realizace tenisových kurtů u hřiště FC
(bývalé antukové)
• Vodovod - obnova a opravy vodovodu
+ vyregulování soustavy
• Vodovod – měření hladin ve vodojemech
s dálkovým přenosem
• Dokončit studii Kozlovice střed obce
• Dokončit studii Areál sportu Kozlovice
• Dokončit PD – most U Váhy
• PD Vodovod Rybí – II. etapa
• Studie chodníky, lávky – trasy pro pěší

Jak nás informovala Správa silnic MSK (investor), most postaví firma Makos a.s. Ostrava.
Stavba bude provedena v období od 16. 3. 2020
do 20. 11. 2020. Stavební činnost začne zřízením
mostního provizoria se světelnou signalizací,
na které bude převeden provoz, který bude
vždy v jednom směru. Omezení tonáže bude na
7,5 t. Provizorium mohou využívat osobní auta,
autobusy, záchranná služba a hasiči. Ostatní
nákladní doprava bude vedena po schválené
objízdné trase mimo obec Kozlovice.
Po převedení provozu bude starý most
demolován a nový most bude vystavěn i se směrovým narovnáním. Šířka mostu bude 10,7 m i s
chodníkem šířky 1,5 m, šířka vozovky na mostě
bude 8,1 m.
Dle sdělení dodavatele nebude v průběhu
stavby nutná plná uzávěra ani na omezenou
dobu. Přístup (příjezd) do obchodů, na poštu
a OÚ bude zachován.

- Zřejmě největší stavbou, která se dotkne nás
všech, bude letos rekonstrukce mostu před OÚ.

Napsáno 28. 2. 2020
Miroslav Tofel, starosta obce

- Aby toho nebylo málo, proběhne o letních
prázdninách rekonstrukce prostorů jídelny
a částečně kuchyně v naší základní škole. Z toho
vyplývá, že školní kuchyně bude mimo provoz.
V době letních prázdnin bude vařit kuchyně
ve školce, která z kapacitních důvodů nezajistí obědy pro všechny cizí strávníky. Obědy
po dobu letních prázdnin budou vydávány
a rozváženy jen seniorům (důchodcům). Bližší
informace obdržíte.
Nevím, zda se nám to všechno podaří stihnout, ale budeme se snažit.

Údržba zeleně vysázené u chodníků a komunikací
popelářům, záchranářům a doručovatelům.
Dochází k poškození jejich vozů. Právě nyní,
v období vegetačního klidu, které potrvá do
konce března, je nejvhodnější období pro
tuto činnost.
OÚ-Tobolová

Žádáme vlastníky zeleně vysazené
u chodníků a komunikací v obci, aby pravidelně prováděli ořezy jejich větví. Povinnost
údržby zeleně vyplývá ze zákona o pozemních komunikacích.
Přerostlé větvě stromů a keřů komplikují
příjezd k domům a ztěžují tak práci zejména
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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:
paní Anna Adamcová
pan Blažej Pustka
paní Emilie Pobudová
paní Anna Konvičková
paní Jarmila Pustková
paní Blažena Kociánová
paní Eliška Šplíchalová
paní Marie Křížová
paní Milada Vašutová
paní Milada Tabachová
paní Ludmila Urbišová

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let

paní Irena Kovářová
pan Vojtěch Vojtek
pan Stanislav Prašivka
pan Jan Tabach
pan Jiří Halža
pan František Boháč
paní Danuše Šmiková
pan Zdeněk Zeman
pan Jaromír Tomek
paní Ludmila Toflová
paní Vlasta Tkáčová

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

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

paní Pavla Tkáčová
paní Vlasta Skalová
paní Marta Tabašková
paní Marie Jalůvková
paní Anna Nedvědová
paní Ludmila Juřenová
paní Anna Benová
paní Anežka Harabišová
pan Josef Juřica
paní Libuše Miková
paní Naděžda Vašendová

86 let
86 let
87 let
87 let
87 let
88 let
90 let
90 let
90 let
91 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 2019 do února 2020 zemřeli:
ve věku 80 let pan Jaromír Pustka
ve věku 89 let pan Alois Nedvěd
ve věku 78 let paní Alenka Vyvialová
ve věku 60 let pan Radomír Šrubař
ve věku 48 let pan Pavel Tofel

ve věku 70 let pan Josef Knoll
ve věku 85 let pan Alois Kocián
ve věku 93 let paní Františka Žabenská
ve věku 79 let paní Jaroslava Žáková
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
OÚ – Pustková

Od prosince do února se obec rozrostla
o tyto nové občánky:
Jan Šťastný, Theodor Malina, Klára Šárka Němejcová, Ema
Šmírová, Bella Luna Faltysová, Nela Mališová, Adina
Tománková, Rozálie Lichnovská a Natálie Kocichová.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti
a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ – Pustková
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Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2020 - PŘÍJMY

třídění

§1032
§2143
§2310
§2321
§3314
§3319
§3341
§3349
§3412
§3519
§3612
§3613
§3632
§3639
§3722
§3723
§3725
§3739
§3769
§6171
§6310
§6330
§6330

Druhové
třídění
třída 1
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1349
1356
1361
1381
1382
1511
třída 4
4111
4112
4116
4122
4216
třída 2

4134

8115
8124
8901

Ukazatele rozpočtu
Daňové příjmy
Daň z příjmů FO záv.činnost
Daň z př.FO sam.vyděl.čin.
Daň z př. FO z kapitál.výnosů
Daň z př. právnických osob
Daň z př. práv.osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze ZF
Popl. za odnětí pozemků
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Popl. z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Zrušené místní poplatky
Ostat.záležitosti těžeb.průmyslu
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií
Daň z nemovitosti
Přijaté transfery
Neinvest.transfery z pokladní správy SR
Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní neinvest. dotace ze SR
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Ostatní investiční dotace ze SR
Nedaňové příjmy
Podpora ost.produkč.činností LH
Cestovní ruch
Pitná voda
Odvádění a čištění odpad. vod
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Sportovní zařízení obce
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz komunál.odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů
Využívání a zneškod.kom.odpadu
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
Ostatní správa v ochraně život.prostředí
Činnost místní správy
Př. z úroků a ost.nedaň.příjmy
Převody vlastním fondům - tvorba
Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY CELKEM
Přebytek hospodaření min. let
Splátky dlouhodobého úvěru
Operace z peněžních účtů
PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ

Rozpočet 2019
schválený v tis. Kč
48 634,00
11 000,00
160,00
800,00
9 000,00
2 190,00
22 000,00
30,00
5,00
1 700,00
45,00

Skutečnost 2019
v Kč
49 591 505,65
11 181 154,03
309 148,16
1 042 831,42
9 712 569,22
2 186 140,00
21 862 657,64
49 998,10
2 025,20
1 478 654,00
35 030,00

65,00
4,00
60,00

63 635,00
4 200,00
69 689,00

75,00
100,00
200,00
0,00
1 200,00
7 070,90
0,00
1 016,90
3 360,00
0,00
2 694,00
9 442,00
1 000,00
50,00
2 700,00
1 750,00
15,00
60,00
12,00
5,00
250,00
160,00
390,00
200,00
70,00
1 200,00
200,00
60,00
650,00
150,00
0,00
70,00
50,00
400,00
0,00
65 146,90
21 070,48
-3 430,00
0,00
82 787,38

73 729,95
105 860,61
260 577,69
1 311,00
1 152 294,63
9 516 868,29
87 000,00
1 016 900,00
5 656 337,27
62 000,00
2 694 631,02
16 312 380,09
693 397,28
54 864,00
2 749 859,00
1 823 396,40
12 191,00
35 100,00
8 760,00
6 930,00
213 110,00
194 910,00
398 910,00
311 832,26
74 012,00
916 829,17
191 757,22
49 994,00
688 295,50
119 984,00
70 000,00
75 907,38
21 154,22
386 186,66
7 215 000,00
75 420 754,03
-18 877 932,67
-3 426 672,00
352 793,80
53 468 943,16
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Návrh rozpočtu 2020
v tis. Kč
63 088,10
11 000,00
300,00
1 000,00
9 000,00
1 436,10
23 000,00
40,00
3,00
1 490,00
35,00
100,00
60,00
4,00
14 000,00
70,00
100,00
250,00
1 200,00
2 046,20
1 004,50
200,00
841,70
8 702,00
500,00
50,00
2 700,00
1 800,00
12,00
30,00
8,00
7,00
220,00
200,00
410,00
310,00
70,00
900,00
190,00
50,00
700,00
75,00
20,00
450,00
0,00
73 836,30
39 948,40
-3 086,50
0,00
110 698,20

§6330

Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY CELKEM
8115 Přebytek hospodaření min. let
8124 Splátky dlouhodobého úvěru
8901 Operace z peněžních účtů
PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ

0,00
65 146,90
21 070,48
-3 430,00
0,00
82 787,38

7 215 000,00
75 420 754,03
-18 877 932,67
-3 426 672,00
352 793,80
číslo53 468
březen
943,16

1

0,00
73 836,30
39 948,40
-3 086,50
0,00
2020110 698,20

Návrh rozpočtu obce Kozlovice na rok 2020 - VÝDAJE
Odvětvové
třídění
§1032
§2141
§2143
§2212
§2219
§2221
§2292
§2223
§2310
§2310
§2321
§3113
§3113
§3113
§3113
§3114
§3311
§3314
§3319
§3326
§3330
§3349
§3399
§3412
§3419
§3421
§3429
§3519
§3612
§3613
§3631
§3632
§3635
§3639
§3721
§3722
§3728
§3729
§3739
§3745
§4351
§4357
§4359
§5213
§5269
§5272
§5512
§5512
§6112
§6117
§6171
§6310
§6320
§6330
§6330
§6399
§6399
§6402

Druhové
třídění

5331
5336
6351

5342

§6409
třída 5
třída 6

Text
Podpora ost.produkč.činností LH
Vnitřní obchod,internet
Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozem.komunikací
Provoz veřejné silnič.dopravy
Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu
Pitná voda
Pitná voda - Obnova vodovodu
Odvádění a čištění odpad.vod
Základní škola - provoz
Základní škola - průtokové dotace
Základní škola
Základní škola - investiční příspěvek
Speciální základní školy
Divadelní činnost
Knihovna Kozlovice
Záležitosti kultury
Zachování, pořízení a obnova památek
Činnost registrovaných církví
Záležitosti sdělovacích prostř.
Občanská komise
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz nebezp.odpadu
Sběr a svoz komunál.odpadu
Monitoring nakládání s odpady
Ostatní nakládání s odpady
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
Veřejná zeleň
Osobní asistence,pečovatelská služba
Domovy důchodců
Klub důchodců
Krizová opatření
Ostatní správa v oblasti hospář. opatř.
Činnost orgánů krizového řízení
Požární ochrana Kozlovice
Požární ochrana Měrkovice
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
Obecné př. a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Daň z př.práv.osob za obec
Vratky+ DPH
Finanční vypořádání minulých let
VÝDAJE CELKEM
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM vč. REZERVY
Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje celkem

Rozpočet 2019
schválený v tis. Kč
1 000,00
600,00
500,00
1 400,00
700,00
300,00
700,00
300,00
2 000,00
700,00
1 400,00
4 000,00
0,00
0,00
6 000,00
30,00
20,00
410,00
900,00
100,00
150,00
250,00
350,00
700,00
2 300,00
1 400,00
40,00
550,00
200,00
1 000,00
700,00
100,00

Skutečnost 2019
v Kč
715 857,60
536 374,43
106 515,00
1 533 520,14
193 914,31
238 021,57
585 344,00
138 965,00
1 801 069,98
218 638,00
1 113 834,78
4 000 000,00
2 100 570,00
141 570,00
0,00
5 000,00
20 000,00
412 223,30
752 533,80
0,00
0,00
234 611,28
205 106,80
939 698,78
2 249 498,90
979 090,98
23 000,00
713 059,60
138 017,64
792 846,28
892 001,14
68 270,00

4 200,00
50,00
5 500,00
5,00
700,00

2 690 422,19
20 761,21
6 121 610,68
2 444,00
176 984,00

700,00
50,00
150,00
100,00
10,00
10,00
10,00
450,00
50,00
2 600,00
0,00
13 000,00
70,00
200,00
400,00
0,00
2 190,00
1 000,00
43,47
60 288,47
22 498,91
82 787,38
66 787,38
16 000,00

589 607,84
45 000,00
55 000,00
49 260,98
0,00
0,00
0,00
506 115,20
46 394,07
2 481 140,34
67 629,00
8 481 070,52
71 901,80
175 777,00
386 186,66
7 215 000,00
2 186 140,00
207 875,00
43 469,36
53 468 943,16
0,00
53 468 943,16
45 020 753,35
8 448 189,81
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v tis. Kč
700,00
550,00
120,00
1 500,00
1 500,00
200,00
700,00
100,00
2 000,00
500,00
1 400,00
4 400,00
300,00
1 000,00
30,00
20,00
450,00
900,00
100,00
300,00
300,00
350,00
5 200,00
1 000,00
600,00
40,00
400,00
250,00
2 500,00
700,00
150,00
300,00
1 700,00
50,00
4 000,00
5,00
500,00
288,00
800,00
50,00
100,00
70,00
10,00
10,00
10,00
450,00
70,00
3 000,00
10 000,00
75,00
220,00
450,00
0,00
1 436,10
500,00
19,37
52 373,47
58 324,73
110 698,20
95 698,20
15 000,00

Obecního úřadu v Kozlovicích

Statistika dat obyvatel ke dni 31. 12. 2019
Celkem

Kozlovice

Měrkovice

Průměrný věk

Osoby

3058

2835

223

40,78

Muži

1523

1416

107

39,73

Ženy

1535

1419

116

41,39

Děti do 15 let
- chlapci
- dívky

581
297
284

536
275
261

45
22
23

Dorostenci
15 - 17 let
- chlapci
- dívky

64
30
34

57
26
31

7
4
3

Občané
18 - 59 let
- muži
- ženy

1654
846
808

1533
786
747

121
60
61

Občané
60 let a více
- muži
- ženy

759
350
409

709
329
380

50
21
29

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

Přehled změn v roce 2019
Počet narozených
– chlapci		
– dívky		
Počet zemřelých
– muži		
– ženy		

33
16
17
27
16
11

Počet přihlášených k pobytu
Počet odhlášených z obce

47
43

Nejčastěji se v obci setkáme se jmény
Jan (92), Marie (83), Jiří (84), Petr (81),
Jana (71), Pavel (66), Martin (55),
Tomáš (52), Josef (50), Anna (50),
Ludmila (49), Jakub (43), Zdeněk (40)

Počet sňatků v matričním obvodu Kozlovice 53
(42 v Kozlovicích, 11 ve Lhotce)
– z toho církevních
9

Nejstarší občankou je paní Marie Koníčková,
nejstarším občanem pan Rudolf Pustka.

Nejčastěji vyskytovaná příjmení v obci
Pustka – Pustková
Krpec – Krpcová

79
60
58
56
50
48

OÚ - Pustková

115
107
6
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Vážení vedoucí, předsedové,
starostové spolků a všichni ostatní
V sobotu dne 18. dubna 2020 proběhne
v Kozlovicích 1. ročník akce (prozatím pod
pracovním názvem) UKLIDÍME NAŠI OBEC.
Jak už z názvu vyplývá, bude se jednat o úklid
veřejných prostranství, potoků, lesů, … od
všeho, co tam nepatří.
Celou organizaci akce si vzali na starost hasiči
Kozlovic pod záštitou obce.
Spolky, které se chtějí zapojit (malí i velcí,

Radar u fary

děti i dospělí), ať kontaktují starostu hasičů
pana Petra Pavláta – tel.: 773 760 485, e-mail
peta.pavlat@seznam.cz. Následně proběhne
schůzka, kde budou dohodnuty podrobnosti.
Ve stejný termín proběhne již 10. ročník
podobné akce v Měrkovicích – ZA ZELENĚJŠÍ
MĚRKOVICE.
Předem děkuji za spolupráci.
Miroslav TOFEL, starosta obce

STATISTIKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI:
prosinec – únor 2020
Radar nad školou

směr Frenštát pod Radhoštěm
prosinec 2019
celkem projelo 44 902 vozidel nad 30 km/h
Km/h
30 - 50
51 <
Průměrně projelo v 8 hod.
Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

směr Frýdek-Místek
prosinec 2019
celkem projelo 38 299 vozidel nad 30 km/h
Km/h
30 - 50
51 <
Průměrně projelo v 8 hod.
Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
27 971
13 931
103
122
31%

Maximální rychlost 18. 12. 12:49 105 km/h
Rychlost 80 km překročilo 100 vozidel!
leden 2020
celkem projelo 44 850 vozidel nad 30 km/h

Maximální rychlost 11. 12. 21:45 98 km/h
leden 2020
celkem projelo 47 351 vozidel nad 30 km/h
Km/h
30 - 50
51 <
Průměrně projelo v 8 hod.
Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
32 578
14 773
105
126
31%

Km/h
30 - 50
51 <
Průměrně projelo v 8 hod.
Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Maximální rychlost 12. 1. 1:40 95 km/h
únor 2020
celkem projelo 46 878 vozidel nad 30 km/h
Km/h
30 - 50
51 <
Průměrně projelo v 8 hod.
Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
20 777
17 522
107
135
46%

Počet průjezdů
27 950
16 900
104
108
45%

Maximální rychlost 3. 1. 2:20 109 km/h
únor 2020
celkem projelo 43 902 vozidel nad 30 km/h

Počet průjezdů
31 312
15 566
134
156
30%

Km/h
30 - 50
51 <
Průměrně projelo v 8 hod.
Průměrně projelo v 15 hod.
50 km/h překročilo

Počet průjezdů
23 376
20 526
102
121
41%

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

Maximální rychlost 11. 2. 21:36 104 km/h
7
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Informace z knihovny
V rámci MVS (mezinárodní výpůjční služby)
bylo kladně vyřízeno 14 požadavků pro naše čtenáře. Obalili jsme 957 učebnic pro žáky základní
školy. Knihovna přešla na nový výpůjční systém
Tritius. Je to nový moderní výpůjční systém,
který nám nabízí mnoho vylepšení, jako zasílání
připomínek před vypršením výpůjční doby
a zasílání upomínek. Nově si čtenáři mohou
z domu nechat odložit knihy z poličky, také je
nový lepší webový katalog, kde najdete i hodnocení knih.

Obecní knihovna v Kozlovicích nabízela
k 31. 12. 2019 ve svém volném výběru 8.824
knih, 8 titulů časopisů a 45 deskových her.
Stálý knihovní fond byl v roce 2019 obohacen
280 novými přírůstky z finančního rozpočtu
obce a výměnnými soubory, což je dalších 200
knih z regionálního oddělení Městské knihovny
ve Frýdku – Místku. Tyto soubory jsou ale cirkulační, v knihovně zůstávají 2 roky a pak jsou
vráceny zpět. Knihy cirkulačního souboru jsou
financovány z rozpočtu Moravskoslezského
kraje. V rámci projektu Česká knihovna 2019
jsme obdrželi z nabídky titulů uměleckých
děl české literatury, děl literární vědy a kritiky
zdarma 35 knih v hodnotě 7 138,- Kč.
V roce 2019 navštívilo knihovnu 397 registrovaných čtenářů, z toho 218 dětí do 15 let.
Celkový počet návštěvníků byl 3 973. Celkem se
vypůjčilo 9 712 knih, 451 periodik a 98 deskových her. Přes webové rozhraní (on line katalog)
bylo zodpovězeno 1 965 dotazů.
On-line vstup do svého čtenářského účtu
využilo 465 čtenářů a celkem bylo vyřízeno 189
rezervací knih.

Projekty a akce v roce 2019
- Projekt knížka pro prvňáčka
- Projekt Česká knihovna
- Setkání s psycholožkou (Pochvaly
a tresty, Digitální technologie a děti)
- Cestovatelské besedy (Barma a Vietnam,
Kambodža, Laos a Thajsko)
- Pasování žáků 1. tříd na čtenáře
- Pravidelní návštěvy žáků ZŠ a MŠ Kozlovice
Markéta Navrátilová, knihovnice

KALENDÁŘ AKCÍ
15. 03. 2020
27. 03. 2020
28. 03. 2020
30. 03. 2020 – 02. 04. 2020
03. 04. 2020
20. 04. 2020
25. 04. 2020
08. 05. 2020
24. 05. 2020
06. 06. 2020
13. 06. 2020
14. 06. 2020
21. 06. 2020

kino – Sněžný kluk
škola – Dědeček aneb musíme tam všichni
Dědeček aneb musíme tam všichni – DS Kozlovice
Bazárek dětských věcí
Vítání občánků
Zbigniew J. Czendlik-Talk Show – Postel, hospoda, kostel
Valašský vojvoda-výroční koncert
Závod vlčat a světlušek 2020 – okresní kolo
Cantamus – výroční koncert
Rodinný den
Traktoriáda
Farní den
Beskydský pohár ve skoku na lyžích

8
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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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Mužské práce na vesnicích v 50. a 60. letech
minulého století a jak je tomu dnes
slámu, vyorávali brambory, vozili krmení do
kravína a teletníku. Ručně, za použití vidlí,
se skládalo seno do seníků a sláma do stohů.
Později se začaly používat traktory, které
značně usnadnily mužskou práci, stejně tak
k ukládání sena do seníku byly využívány
i elektrické fukary.
Dělníci, kteří pracovali na denní směny,
vstávali ráno ve 4 hodiny a autobusy je
odvážely na pracoviště. Domů se pak vraceli
až kolem 15. hodiny a tam je čekala druhá
směna. Bylo třeba obhospodařit záhumenek
(pole, které zůstalo vesničanům po kolektivizaci zemědělství), nasít obilí, zasadit a sklidit
brambory, posekat louky, usušit seno, posekat pole s obilím, pak ho vymlátit, nachystat
dříví na zimu atd. Při této práci měli zpočátku
pouze jednoduché pomocníky, o kterých jsem
se již zmínila výše. Velkou vymožeností byl
kombajn, který pomáhal záhumenkářům
posekat a vymlátit obilí až teprve v 70. letech
minulého století. Kromě práce na poli, měli
muži nezastupitelné místo při chystání dříví
na zimu. Museli ho ručně pokácet sekerou
a ruční pilou a pak dopravit domů (zpočátku
koňskými povozy, později traktory), museli
ho pak ručně nařezat na špalky, nasekat sekerou na polínka a pak uložit do dřevníku. Koncem 60. let se již řezalo dříví na cirkulárce,
což znamenalo velkou úsporu lidské námahy.
V lese se už tehdy stromy řezaly motorovými
pilami, takže se práce zrychlila a dřevorubcům tak pominula velká dřina.
Pokračování příště.

Ve dvou číslech Zpravodajů jsem se věnovala životu a práci žen na vesnicích v 50. a 60.
letech minulého století. Cítím povinnost
věnovat se i zapojení mužů do práce v tehdejších domácnostech.
Své dětství a rané mládí jsem prožila
v době, kdy venkovští chlapi museli napínat
všechny svoje síly na zabezpečení bydlení
a živobytí svých rodin. Snažím se vybavit si
každodenní dřinu, kterou tehdy muži vykonávali. Práce v hospodářství, při stavbě domů
a zabezpečování rodiny vyžadovalo velkou
sílu, zručnost a trpělivost. Ve všech činnostech převažovala ruční práce, při které byly
používány pouze jednoduché nástroje, jako
byla kosa, srp, vidle, hrábě, sekera, ruční
pila, krumpáč, lopata atd. Pokud byla potřeba
něco přemístit, používal se trakař, kolečka,
a ti šťastnější měli povoz s koňmi, někdy se
zapřahaly i krávy. Koňmi se tehdy také ještě
oralo, vyorávaly se brambory, zapojovaly se
secí stroje a jednoduché sekačky trávy. Ve
stodolách byli pomocníci v podobě mlátičky
„šroťáku“ na mletí obilí, nebo tzv. „sečkovice“, na které se řezala sláma.
Většina živitelů rodin, kteří pracovali
manuálně, odcházela do továren, hutí a dolů
do Frýdku –Místku, Kopřivnice, Frenštátu
a také do Ostravy. Pracovní týden měl tehdy
6 dnů, volné soboty začaly až od roku 1968.
V tehdejším jednotném zemědělském družstvu (JZD) pracovala jen malá část mužské
populace, velkou část pracovních povinností
zde zastávaly ženy. Muži tehdy vodili koňská
spřežení, se kterými orali, vozili z polí seno,

Marie Ulčáková
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Vandalové

(archiv obec)
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Dětský karneval
(archiv obec)

Dětský karneval
(archiv obec)

Vánoční jarmark a festival Souznění
(autor Radek Zdražil)

Vánoční jarmark a festival Souznění
(autor Radek Zdražil)

Vánoční jarmark a festival Souznění

Rozsvícení vánočního stromu
(archiv obec)

Obecního úřadu v Kozlovicích

číslo 1  březen 2020

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
7.3 Prodej pozemků parc. č. 1858/7 a 1856/7
k. ú. Kozlovice
7.4 Prodej pozemků parc. č. 1856/5, 1858/5
a 1858/9 k. ú. Kozlovice
7.5 Prodej pozemků parc. č. 2212/2, 4095/65,
4114/29, 4114/30, 4114/32, 4114/34,
4114/35, 4114/40, 4114/41 a 4119/9 k. ú.
Kozlovice
7.6 Prodej částí pozemků parc. č. 3969/5
a 4095/59 k. ú. Kozlovice
7.7 Zrušení záměru směny částí pozemků parc.
č. 3960/1, 4095/30, 1037 a st. 69 k. ú.
Kozlovice
7.8 Zrušení záměru směny částí pozemků parc.
č. 1031 a 3960/1 k. ú. Kozlovice
7.9 Zrušení již neplatných záměrů prodeje
obecních pozemků
7.10. Záměr prodeje části pozemku parc.
č. 3927/1 k. ú. Kozlovice
8. Petice za zachování lávky přes Ondřejnici
9. Schválení odměny uvolněným zastupitelům
10. Různé - diskuze

Zápis č. 4-2019 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 13. 12. 2019
v 16:00 hodin v Klubovně seniorů, č. p. 370
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Omluveni: Hana Ulčáková, Štěpán Pustka
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané.
Zapisovatelkou dnešního zasedání určil pan
starosta pracovnici obecního úřadu paní Janu
Tobolovou.
Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil pan starosta. Uvítal všechny přítomné a konstatoval,
že je přítomna nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno se
usnášet.
Pro toto řádné zasedání je navržen následující
program:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
2.2 Finanční výbor
3. OZV 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kozlovice
4. OZV 3/2019 o místních poplatcích
5. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
RO č. 5/2019
6. Rozpočtové provizorium na rok 2020
7. Pozemky
7.1 Prodej pozemků parc. č. 1858/6 a 1856/6
k. ú. Kozlovice
7.2 Prodej pozemků parc. č. 1856/3, 1856/4,
1858/3 a 1858/4 k. ú. Kozlovice

Má někdo ze zastupitelů připomínky k navrženému programu, přeje si ho někdo doplnit?
Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu
jednání zastupitelstva obce.
62/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: 12 : 0 : 0
Volba návrhové komise
Do této komise byl navržen pan Tomáš Nezhoda
a pan Václav Cviček.
63/2019 – Zastupitelstvo obce schválilo
návrhovou komisi ve složení: Tomáš Nezhoda
a pan Václav Cviček.
Hlasování: 10 : 0 : 2
17
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usnesení rady obce č. 13 - 17/2019, usnesení
zastupitelstva obce č. 3/2019 a konstatuje,
že usnesení jsou splněna a KV k nim nemá
připomínky.
KV vznesl dotaz k vytíženosti klubu důchodců.
Starosta: Vytíženost klubu je malá a zřejmě se to
nezlepší. Zaobíráme se myšlenkou komerčního
využití o víkendech. Přivítal bych nějaký návrh.
Nezhoda: Místnost klubu by se mohla využívat
stejně jako místnost v Měrkovicích, například
pro rodinné oslavy. V Měrkovicích je místnost
„Staré školy“ vytížena.
V 16,20 hod. se dostavil do místnosti zastupitel
Ondřej Eliáš.
66/2019 - Zastupitelstvo obce bere informace
kontrolního výboru a odpovědi starosty na
vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Volba ověřovatelů zápisu
Na ověřovatele zápisu byl navržen pan Petr
Pavlát a pan Petr Chýlek.
64/2019 – Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu ve složení: pan Petr Pavlát
a pan Petr Chýlek.
Hlasování: 10 : 0 : 2
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce
byl vyložen k nahlédnutí na OÚ. Nebyly vzneseny
žádné připomínky. V tuto chvíli ho považuji za
schválený.
A nyní k jednotlivým bodům programu:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
Usnesení z minulého ZO jsou splněna. Starosta
podal tyto hlavní informace (ostatní viz zápisy
rady):
- Několikrát jsme se sešli se zpracovatelem
studie Areál sportu Kozlovice a konzultovali
návrhy. V současné době jsme snad precizovali
zadání a čekáme na konečný návrh. Jednání se
zúčastnili: starosta, místostarosta, pan Cviček,
Eliáš, Chýlek, Nezhoda, Tkáč a Konečný.
- Postupně doplňuji podklady (dle požadavků)
zpracovateli studie Kozlovice střed.
- Považoval bych za vhodné zadat vypracování
studie, která by řešila možnost výstavby chodníků i třeba v návaznosti na nové lávky v obci.
Máme provedeno zaměření skutečného stavu
komunikace, staveb a plotů od „kříže“ po křižovatku „ve dvoře“. Studie by prověřila, zda vůbec
a zda by s výstavbou souhlasil stavební úřad.
- Při jednání na Státním pozemkovém úřadě
jsem byl informován (ústně) o předpokládaném zahájení komplexních pozemkových
úprav v obci v roce 2020.
65/2019 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 12 : 0 : 0

2.2 Finanční výbor
Starosta předal slovo předsedovi výboru panu
Eliášovi.
Zápis z jednání FV měli zastupitelé v podkladech. FV doporučuje přijmout navržené rozpočtové provizorium na rok 2020. Navrhuje
výši poplatku z ubytování u nové vyhlášky 21 Kč.
Dále FV navrhuje přijetí odměny pro starostu
a místostarostu.
67/2019 - Zastupitelstvo obce bere informace
finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
3. OZV 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Kozlovice.
Jelikož máme sběr nebezpečného odpadu zajištěn celoročně ve Sběrném místě odpadu (sběrný
dvůr), není podle zákona povinnost jej svážet
2x ročně, jak tomu bylo doposud. Dle zkušenosti víme, že sběr touto formou tvoří jen malé
procento celkově odevzdaného nebezpečného
odpadu a je neadekvátně drahý.
Je předložený návrh obecně závazné vyhlášky,
která stanoví, že sběr nebezpečného odpadu

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Zastupitelstvu byl předložen zápis z jednání
KV. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění
18
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opatření č. 5. Starosta jednotlivé změny
vysvětlil.
70/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 5-2019 v celkové výši
1.571.570 Kč. Podrobně viz přílohy tohoto
zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0

bude prováděn celoročně prostřednictvím Sběrného místa odpadů v provozní době.
68/2019 - Zastupitelstvo obce vydává podle
ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Kozlovice.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Vzhledem k tomu, že další jednání ZO už do
konce roku nebude a ještě nejsou známy všechny
podklady pro ev. závěrečné rozpočtové opatření, bylo by vhodné, aby byla rada pověřena
úpravami rozpočtu roku 2019 v plném rozsahu
(do konce roku). Podobně tomu bylo i v roce
minulém.
71/2019 - Zastupitelstvo obce dočasně pověřuje radu obce prováděním rozpočtových
opatření rozpočtu 2019 v plném rozsahu. Toto
pověření platí do 31. 12. 2019.
Hlasování: 13 : 0 : 0

4. OZV 3/2019 o místních poplatcích
Z důvodu novely zákona o místních poplatcích,
kdy byl zrušen poplatek z ubytovací kapacity
a za lázeňský nebo rekreační pobyt a vznikl
nový poplatek Z POBYTU, a byla zavedena
nová terminologie v zákonu, musí dojít celorepublikově k přepracování OZV. Nově bude
poplatek z pobytu hradit i každá fyzická osoba,
která pronajímá pokoj, byt, dům nebo chatu
za úplatu, i když není PO nebo OSVČ v oboru
ubytování. Nyní tyto dva zrušené poplatky činily
15 Kč/osobu/den, z toho 11 Kč hradil ubytovaný
a 4 Kč hradil ubytovatel. Nově má vše hradit
ubytovaný. Je možnost navýšit poplatek v roce
2020 až na 21 Kč, a od roku 2021 až na 50 Kč za
osobu a den. Nyní celkový výběr tohoto poplatku
činí cca 75 tis. Kč/rok.
Dále je umožněno navýšit poplatek ze psa za
každého druhého a dalšího psa až o 50 % z částky
ze zákona, která činí až 1.500 Kč. Nově hradí
poplatek ze psa i cizinec.
69/2019 - Zastupitelstvo obce vydává podle
ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2019 o místních poplatcích a stanovuje
místní poplatek z pobytu ve výši 21 Kč za
každý započatý den pobytu, s výjimkou dne
jeho počátku.
Hlasování: 13 : 0 : 0

Ve schváleném rozpočtu je na §3113, pol. 6351
Základní škola plánovaný investiční příspěvek
na zateplení budovy MŠ č. p. 666 a rekonstrukci
kotelny MŠ. Tyto akce nejsou realizovány, proto
nebude investiční příspěvek poskytnut.
72/2019 - Zastupitelstvo obce ruší schválený
investiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Kozlovice
ve výši 6.000.000 Kč z důvodu nerealizované
plánované investice.
Hlasování: 13 : 0 : 0
6. Rozpočtové provizorium na rok 2020
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2020
(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 2020 je navrženo na základě zkušeností
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 2020 bude předložen
ke schválení v prvním čtvrtletí.

5. Kontrola rozpočtu – rozpočtové opatření
RO č. 5/2019
Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu
obce k 30. 11. 2019 a návrh rozpočtového
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73/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje předložené rozpočtové provizorium obce na rok
2020 ve výši 16 mil. Kč, viz příloha zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0

a parc. č. 1858/4, trvalý travní porost o výměře
92 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Cena
je stanovena dle metodického postupu schváleného zastupitelstvem a činí u pozemků parc.
č. 1856/3, 1856/4 a 1858/3 částku 500 Kč/m2.
a u pozemku parc. č. 1858/4 částku 200 Kč/m2.
Celková kupní cena činí 259.900 Kč.
75/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemků parc. č. 1856/3, zahrada
o výměře 182 m2, parc. č. 1856/4, trvalý travní
porost o výměře 101 m 2, parc. č. 1858/3,
zahrada o výměře 200 m2 a parc. č. 1858/4,
trvalý travní porost o výměře 92 m2, zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek,
na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice
manželům V. a K. S. 739 47 Kozlovice xxx za
cenu 500 Kč/m2 u pozemků parc. č. 1856/3,
1856/4 a 1858/3 a za cenu 200 Kč/m 2
u pozemku parc. č. 1858/4. Celková kupní
cena dle metodického postupu, schváleného
zastupitelstvem, činí 259.900 Kč. Náklady na
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 9 : 2 : 2

7. Pozemky
7.1 Prodej pozemků parc. č. 1858/6 a 1856/6,
k. ú. Kozlovice
Žádost o koupi obecních pozemků podali
manželé J. a M. C., Kozlovice xxx („lesácké
bytovky“). Rada obce na své schůzi dne 2. 10.
2019 usnesením č. 158/2019 schválila záměr
prodeje pozemků parc. č. 1858/6, trvalý travní
porost o výměře 211 m2 a parc. č. 1856/6, trvalý
travní porost o výměře 114 m2, vše k. ú. a obec
Kozlovice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen
na úřední desce. Cena je stanovena dle metodického postupu schváleného zastupitelstvem
a činí u obou pozemků částku 500 Kč/m2. Celková kupní cena činí 162.500 Kč.
74/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 1858/6, trvalý travní
porost o výměře 211 m2 a parc. č. 1856/6,
trvalý travní porost o výměře 114 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú.
Kozlovice, manželům J. a M. C., 739 47 Kozlovice xxx za cenu 500 Kč/m2 u obou pozemků.
Celková kupní cena dle metodického postupu,
schváleného zastupitelstvem činí 162.500 Kč.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 : 0 : 2

7.3 Prodej pozemků parc. č. 1858/7 a 1856/7,
k. ú. Kozlovice
Žádost o koupi obecních pozemků podali J. Z.
a H. Z., Kozlovice xxx („lesácké bytovky“). Rada
obce na své schůzi dne 2. 10. 2019 usnesením
č. 157/2019 schválila záměr prodeje pozemků
parc. č. 1858/7, trvalý travní porost o výměře
134 m2 a parc. č. 1856/7, trvalý travní porost
o výměře 62 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice.
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední
desce. Cena je stanovena dle metodického
postupu, schváleného zastupitelstvem a činí
u pozemku parc. č. 1858/7 částku 500 Kč/m2
a u pozemku parc. č. 1856/7 částku 200 Kč/m2.
Celková kupní cena činí 79.400 Kč.
76/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 1858/7, trvalý travní
porost o výměře 134 m2 a parc. č. 1856/7,

7.2 Prodej pozemků parc. č. 1856/3, 1856/4,
1858/3 a 1858/4, k. ú. Kozlovice
Žádost o koupi obecních pozemků podali
manželé V. a K. S., Kozlovice xxx. Rada obce
na své schůzi dne 2. 10. 2019 usnesením
č. 160/2019 schválila záměr prodeje pozemků
parc. č. 1856/3, zahrada o výměře 182 m2, parc.
č. 1856/4, trvalý travní porost o výměře 101 m2,
parc.č . 1858/3, zahrada o výměře 200 m 2
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7.5 Prodej pozemků parc. č. 2212/2, 4095/65,
4114/29, 4114/30, 4114/32, 4114/34,
4114/35, 4114/40, 4114/41 a 4119/9, k. ú.
Kozlovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. 3.
2019 schválilo záměr prodeje částí obecních
pozemků Lesům ČR, s. p., pod vodním tokem
Ondřejnice, na kterých bude provedena stavba.
Geometrickým plánem č. 3185-25/2019 pro
rozdělení pozemků vyhotoveným společností
Geodézie Urban s.r.o. a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek dne 1. 7. 2019,
vznikly nové pozemky parc. č. 2212/2 vodní
plocha o výměře 31 m2, parc. č. 4095/65 vodní
plocha o výměře 3 m2, parc. č. 4114/29 vodní
plocha o výměře 2.260 m2, parc. č. 4114/30
vodní plocha o výměře 192 m2, parc. č. 4114/32
vodní plocha o výměře 133 m2, parc. č. 4114/34
vodní plocha o výměře 156 m2, parc. č. 4114/35
vodní plocha o výměře 106 m2, parc. č. 4114/40
vodní plocha o výměře 311 m2, parc. č. 4114/41
vodní plocha o výměře 274 m2 a parc. č. 4119/9
vodní plocha o výměře 237 m2, k. ú. a obec Kozlovice. Cena je stanovena znaleckým posudkem
na částku 72.650 Kč.
78/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej části obecních pozemků dle přiloženého GP. Předmětem prodeje jsou pozemky,
které jsou rozděleny GP pro dělení č. 3185
–25/2019 ze dne 1. 7. 2019 na pozemky parc.
č. 2212/2 vodní plocha o výměře 31 m2, parc.
č. 4095/65 vodní plocha o výměře 3 m2, parc.
č. 4114/29 vodní plocha o výměře 2.260 m2,
parc. č. 4114/30 vodní plocha o výměře 192 m2,
parc. č. 4114/32 vodní plocha o výměře 133 m2,
parc. č. 4114/34 vodní plocha o výměře 156 m2,
parc. č. 4114/35 vodní plocha o výměře 106 m2,
parc. č. 4114/40 vodní plocha o výměře 311 m2,
parc. č. 4114/41 vodní plocha o výměře 274 m2
a parc. č. 4119/9 vodní plocha o výměře
237 m2, k. ú. a obec Kozlovice. Cena je stanovena znaleckým posudkem na částku
72.650 Kč. Náklady na geometrický plán
a náklady na vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující.

trvalý travní porost o výměře 62 m2, zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek,
na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú. Kozlovice,
J. Z. a H. Z., 739 47 Kozlovice xxx za cenu
500 Kč/m2 u pozemku parc. č. 1858/7 a za
cenu 200 Kč/m2 u pozemku parc. č. 1856/7.
Celková kupní cena dle metodického postupu,
schváleného zastupitelstvem, činí 79.400 Kč.
Náklady na vklad do katastru nemovitostí
hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 9 : 2 : 2
7.4 Prodej pozemků parc. č. 1856/5, 1858/5
a 1858/9, k. ú. Kozlovice
Žádost o koupi obecních pozemků podal J. T.,
Kozlovice xxx („lesácké bytovky“). Rada obce
na své schůzi dne 2. 10. 2019 usnesením
č. 159/2019 schválila záměr prodeje pozemků
parc. č. 1856/5, trvalý travní porost o výměře
132 m2, parc. č. 1858/5, trvalý travní porost
o výměře 188 m2 a parc. č. 1858/9, zahrada
o výměře 362 m2, vše k. ú. a obec Kozlovice.
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední
desce. Cena je stanovena dle metodického
postupu, schváleného zastupitelstvem a činí
u všech tří pozemků částku 500 Kč/m2. Celková
kupní cena činí 341.000 Kč.
77/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc. č. 1856/5, trvalý travní
porost o výměře 132 m2, parce. č. 1858/5,
trvalý travní porost o výměře 188 m2 a parc.
č. 1858/9, zahrada o výměře 362 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, na LV č. 1, v obci Kozlovice, k. ú.
Kozlovice, J. T., 739 47 Kozlovice xxx za cenu
500 Kč/m2 u všech tří pozemků. Celková kupní
cena dle metodického postupu, schváleného
zastupitelstvem, činí 341.000 Kč. Náklady na
vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 11 : 0 : 2
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80/2019 - Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 41/2019 ve znění:“ Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr směny pozemků. Předmětem
směny ze strany obce jsou dle situačního plánu
části pozemků parc. č. 3960/1, ostatní plocha,
neplodná půda o výměře cca 55 m2 (cca 54 +
1 m2) a části pozemku parc. č. 4095/30, ostatní
plocha o výměře cca 31 m2 a ze strany pana Č.,
bytem Kozlovice č. p. xxx pozemky parc. č. st.
69, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca
128 m2 a části pozemku parc. č. 1037, zahrada
o výměře cca 34 m2 (cca 18 + 3 + 5 + 8 m2), vše
k. ú. a obec Kozlovice.“
Hlasování: 13 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 13 : 0 : 0
7.6 Prodej částí pozemků parc. č. 3969/5
a 4095/59 k. ú. a obec Kozlovice
Žádost o koupi části obecních pozemků podal
A. K., 739 47 Kozlovice xxx. Rada obce na své
schůzi dne 18. 11. 2019 usnesením č. 182/2019
schválila záměr prodeje části pozemků parc.
č. 3969/5, ostatní plocha, ostatní komunikace
a parc. č. 4095/59, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou sloučeny do nově vytvořeného
pozemku parc. č. 3969/27, ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 232 m2. Záměr
prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce. Cena
je stanovena dle metodického postupu, schváleného zastupitelstvem a činí částku 120 Kč/m2.
Celková kupní cena činí 27.840 Kč.
79/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí obecních pozemků parc. č. 3969/5 ,
ostatní plocha , ostatní komunikace a parc.
č. 4095/59 ostatní plocha, jiná plocha, sloučených do nově vytvořeného pozemku parc.
č. 3969/27, ostatní plocha, ostatní komunikace A. K. 739 47 Kozlovice xxx za cenu
120 Kč/m2.. Celková kupní cena dle metodického postupu, schváleného zastupitelstvem,
činí 27.840 Kč. Náklady na vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: 12 : 0 : 1

7.8 Zrušení záměru směny částí pozemků parc.
č. 1031 a 3960/1, k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 20. 6.
2019 schválilo usnesením č. 40/2019 záměr
směny částí pozemků parc. č. 3960/1 za části
pozemku parc. č. 1031 paní H. E. za části obecních pozemků. I zde musíme vypracovat nový
geometrický plán, kde se vytvoří samostatné
parcely. Musíme zrušit stávající záměr směny.
Nový záměr prodeje či směny pak schválí rada
a vlastní směnu či souběžný prodej a nákup
zastupitelstvo.
81/2019 - Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 40/2019 ve znění: „Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr směny pozemků. Předmětem
směny ze strany obce jsou dle situačního plánu
části pozemku parc. č. 3960/1, ostatní plocha,
neplodná půda o výměře cca 99 m2 (cca 77 +
22 m2) a ze strany paní E., bytem Kozlovice
č. p. xxx pozemek parc. č. 1031, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 99 m2,
vše k. ú. a obec Kozlovice.“
Hlasování: 13 : 0 : 0

7.7 Zrušení záměru směny částí pozemků parc.
č. 3960/1, 4095/30, 1037 a st. 69, k. ú.
Kozlovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
20. 6. 2019 schválilo usnesením č. 41/2019
záměr směny částí pozemků parc. č. 3960/1,
4095/30, 1037 a st. 69 pana L. Č. za části obecních pozemků. Musí se vypracovat nový geometrický plán, kde se vytvoří samostatné parcely
spolu se souhlasným prohlášením. Musíme
zrušit stávající záměr směny. Nový záměr pak
schválí rada na základě GP a vlastní směnu pak
zastupitelstvo.

7.9 Zrušení již neplatných záměrů prodeje obecních pozemků
7.9.1. Zrušení záměru prodeje pozemku parc.
č. PK 565 k. ú. Kozlovice a části
pozemku parc. č. PK 569 k. ú. Kozlovice.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. 9.
2011 schválilo usnesením č. 54/2011 záměr
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k. ú. Kozlovice – viz příloha zápisu. Jednalo se
o dva kmeny s deskami a kovovým zábradlím
na jedné straně. Dále se v žádosti píše, že lávka
sloužila od 40. let minulého století. Lávka byla
postavena nám neznámo kým a zcela bez jakéhokoliv povolení.
Momentálně se ji někdo snažil opravit a při této
činnosti byl přistižen správcem toku LČR, což
vyvolalo „patřičnou“ reakci. Bohužel nikdo
z občanů, kteří petici (žádost) podepsali, se
jednání zastupitelstva neúčastnil.
Proběhla obsáhlá diskuze, ze které vyplynulo, že
situace pro pěší je v tomto úseku nedobrá. Problém
stavby lávky jistě není ve financích, ale v nekoncepčnosti a v nemožnosti lávku legálně postavit
(ústí přímo do komunikace III. třídy). Z diskuze
nakonec ve shodě vyplynulo zadat odborné firmě
vypracování řešení úseku „točna u pily – most
u Peterka“ pro bezpečný pohyb chodců.
85/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje
vypracování řešení úseku „točna u pily – most
u Peterka“ pro bezpečný pohyb chodců.
Hlasování: 13 : 0 : 0

prodeje pozemku parc. č. PK 565 a části pozemku
parc. č. PK 569. Žadateli byli T. a P. B., Kozlovice
xxx. K prodeji těchto nemovitostí dle zveřejněných
záměrů nedošlo, proto je potřeba záměry zrušit.
82/2019 - Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 54/2011 ve znění: „Zastupitelstvo
obce souhlasí se záměrem prodeje obecního
pozemku PK parc. č. 565 a části pozemku
PK parc. č. 569 k. ú. Kozlovice o výměře cca
400 m2. Cena bude stanovena na dalším zasedání zastupitelstva.“
Hlasování: 13 : 0 : 0
7.9.2. Zrušení záměru prodeje části pozemku
parc. č. 146/1 k. ú. Kozlovice.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. 9.
2011 schválilo usnesením č. 53/2011 záměr prodeje části pozemku parc. č. 146/1. Žadateli byli
J. a R. N., Kozlovice xxx. K prodeji této nemovitosti dle zveřejněného záměru nedošlo, proto je
potřeba záměr zrušit.
83/2019 - Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 53/2011 ve znění: „Zastupitelstvo
obce souhlasí se záměrem prodeje části obecního pozemku parc. č. 146/1 k. ú. Kozlovice
o výměře cca 700 m2. Cena bude stanovena na
dalším zasedání zastupitelstva.“
Hlasování: 13 : 0 : 0

9. Schválení odměny uvolněným zastupitelům
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) § 76 odst. 1 a 2 může zastupitelstvo obce starostovi a místostarostovi schválit mimořádnou odměnu do výše dvojnásobku
nárokové odměny za měsíc za výkon funkce
starosty - místostarosty dle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Zastupitelé se jednohlasně připojili k návrhu
FV o schválení odměny a navrhli dvojnásobek
nárokové části odměny.
86/2019 – Zastupitelstvo obce v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) § 76 odst. 1 a 2, schvaluje starostovi
obce mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku nárokové odměny za měsíc za výkon
funkce starosty dle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Odměna se schvaluje za splnění (plnění)
významných úkolů a přínosných aktivit pro

7.10 Záměr prodeje části pozemku parc.
č. 3927/1, k. ú. Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost manželů S. o koupi části obecního pozemku parc.
č. 3927/1 k. ú. Kozlovice. Jedná se zřejmě o bývalou polní cestu, kde tyto pozemky obec neprodává. Tyto pozemky budou potřebné a řešené při
komplexních pozemkových úpravách.
84/2019 - Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje části pozemku parc. č. 3927/1
k. ú. Kozlovice manželům S.
Hlasování: 13 : 0 : 0
8. Petice za zachování lávky přes Ondřejnici
Zastupitelstvu byla předložena žádost nazvaná
petice o zachování lávky přes Ondřejnici (na
dolním konci) na parc. č. 4095/18 a 4114/1
23
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celků. Odměna se schvaluje za splnění
(plnění) významných úkolů obce jako je zajištění obecního vodovodu a kanalizace, výstavby
části nového vodovodu, výstavby výtahu na
OÚ, rekonstrukce sběrného dvora a řízení
pracovní čety obce.
Hlasování: 12 : 0 : 1

obec, spočívajících v dlouhodobém zabezpečení provozu obecní internetové Wifi sítě
kozlovice.net, zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou – provoz obecního vodovodu a za vypracování návrhů strategických
dokumentů obce – Programu rozvoje obce
a Plánu rozvoje sportu.
Hlasování: 12 : 0 : 1

10. Různé - diskuze
Starosta krátce zhodnotil rok 2019, jako první
povolební. Nové zastupitelstvo se několikrát
sešlo na pracovních schůzkách, kde „tříbilo“
své názory. Jsem rád, že zásadní rozdíly nejsou
žádné a na těch drobných se určitě dohodneme.
Myslím, že to je dobrý signál pro fungování obce.

87/2019 – Zastupitelstvo obce v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) § 76 odst. 1 a 2, schvaluje místostarostovi obce mimořádnou odměnu ve výši
dvojnásobku nárokové odměny za měsíc za
výkon funkce místostarosty dle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných

Žádné další náměty do diskuze nebyly podány.

Rada obce – programy jednání
2.
3.
4.
5.
6.

Nesouhlas s vytýčením hranice pozemků
Ukončení pronájmu části obecního pozemku
Záměry směny pozemků
Záměr prodeje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb při správě internetových stránek Obce
Kozlovice
7. Dotace včelaři
8. Právo provést stavbu
9. Výpověď smlouvy o odvozu odpadu
10. Plán práce na rok 2020
11. Různé

Zápis č. 18-2019 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 9. 12. 2019
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.
3. Rozpočet a rozpočtový výhled ZŠ a MŠ
Kozlovice
4. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok
2020
5. Nájemní smlouvy – hrobová místa
6. Zrušení záměru prodeje
7. Oprava kanceláře č. 1 na OÚ
8. MF Souznění a vánoční jarmark
9. Odpisy škola
10. Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Kozlovice,
p. o.
11. Dětský karneval

Zápis č. 2-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 12. 2. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Žádost o spolupráci při budování inženýrských sítí
3. Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování
odpadů - Dodatek č. 1
4. Pronájem kopírky pro obec
5. Jmenování nového velitele JSDHO Měrkovice
– hasiči

Zápis č. 1-2020 ze schůze Rady Obce Kozlovice
ze dne 22. 1. 2020
Přítomni: Schůze se zúčastnili všichni členové rady
Program schůze:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
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12. Výpověď smlouvy – Šmíragroup, a. s.
13. Žádost o uzavření smlouvy na odpady – EU
– Print, s.r.o.
14. Nabídka na výměnu svítidel v tělocvičnách
– snížení energetické náročnosti
15. Zadávací řízení na Provedení průmyslové betonové podlahy v objektu č. p.
206 a Modernizace tenisových kurtů
v Kozlovicích

6. Dotace – Podpora hospodaření v lesích
7. Modernizace školní jídelny – výběrové řízení
8. Zahrada s přírodními prvky ZŠ Kozlovice dotace
9. Včelaři Kozlovice – vyjádření k požadovanému vrácení části dotace
10. Výpověď nájmu nebytových prostor –
Všehokrámek (č. p. 356)
11. Záměr pronájmu nebytových prostorů
v domě č. p. 356

Ze života školy
Základní škola
roočko. Děti se postupně seznamovaly s malým
kocourkem a společně s ním poznávaly okolní
svět a jeho obyvatele. Příhody kočičího kluka
a jiných chlupatých čtvernožců se dětem líbily.
Na konci ledna připravili žáci devátých ročníků karneval pro své mladší spolužáky. Od rána
jsme ve škole potkávali princezny, loupežníky,
piráty, skřítky, komiksové postavy, šmouly, exotická zvířata, kovboje, kostlivce, rytíře a další
masky. Z tělocvičny se ozýval zpěv, tančilo se
a soutěžilo.
Ve čtvrtek 6. 2. 2020 byla pro žáky 6. tříd připravena preventivní přednáška, která se týkala
šikany. Pan lektor si s žáky povídal o této problematice a seznámil žáky s konkrétními případy ze
své praxe. Přednáška byla velmi poučná a žákům
se velmi líbila.
3. - 7. 2. se žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského kurzu na Rališce. Zpočátku
nám počasí moc nepřálo a po příjezdu jsme se
jen dívali, jak v dešti ubývá sníh na sjezdovce.
Naštěstí se brzo vše změnilo a už v pondělí odpoledne jsme vyrazili na svah. V úterý se scénář
opakoval – dopoledne pršelo. Během poledne
déšť postupně přešel do sněžení, sněhu na sjezdovce přibývalo a nám už nic nebránilo v tom,
abychom lyžovali až do pátku. Lyžaři pilovali
techniku, nacvičovali carvingové oblouky. Nelyžaři se postupně propracovávali z malého vleku
na velkou sjezdovku. Večery jsme strávili při společném programu, který se povedl na jedničku.

Ke konci kalendářního roku 2019 zavítali
do ZŠ a MŠ Kozlovice příslušníci Ministerstva
obrany s projektem Příprava občanů k obraně
státu s názvem POKOS společně s příslušníky
53. pluku průzkumu a elektronického boje
z Opavy.
Během dopoledního projektového dne se
žáci seznámili s řadou zajímavých přednášek
a ukázkou vojenské techniky - počínaje nákladní
Tatrou, dále mohli zhlédnout Landrover nebo
obrněné vozidlo Iveco. Rovněž velkým zážitkem
byla ukázka z bojového vojenského systému
MUSADO, které předvedli opavští instruktoři.
Ve čtvrtek 9. ledna byla pro dívky a chlapce
7. tříd připravena přednáška, která se týkala
dospívání. Paní lektorka si s žáky povídala
o změnách a problémech, které je mohou potkat
v tomto věku. Přednáška byla velmi poučná
a žákům se velmi líbila.
V úterý 28. 1. se žáci ZŠ Kozlovice mohli těšit
na to, že na chvíli změní stereotyp školního prostředí, a mohli si jet zabruslit do hokejové haly
v Kopřivnici. Na ledě byly připraveny pomůcky,
které pomáhají k lepší stabilitě, a žáci se pomocí
těchto pomůcek mohli učit bruslit. Lepší bruslaři
si vyzkoušeli slalom kolem kuželů, a kdo si přinesl hokejku, tak mohl předvést něco ze svého
hokejového umění.
Ve středu 29. 1. 2020 žáci prvních a druhých
ročníků navštívili Divadlo loutek v Ostravě
a zhlédli muzikálovou pohádku Kocourek Mod25
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Ve středu 19. 2. se děti třetích tříd vydaly do
Světa techniky v Ostravě. Třída 3. A se zúčastnila výukového programu „Detektivní záhady“,
kde mohly děti poznávat práci forenzního technika – detektiva. Vyzkoušely si snímat štětečkem otisky prstů, pod mikroskopem pozorovaly
vlas a záhadu nakonec vyřešily. Žáci 3. B byli
zapojeni do programu „Řemeslné dovednosti“.
V dílně se seznamovali s materiálem a nářadím,
které používají dráteníci. Měli možnost si toto
drátenické řemeslo vyzkoušet při výrobě drátovaného srdce, které si přivezli domů. Všem
dětem samozřejmě zůstal čas i na prohlídku
celého areálu.
Na čtvrtek 20. 2. 2020 se žáci 2. ročníku
velmi těšili. Čekala je návštěva Světa techniky
v Ostravě.
V programu, který byl zaměřený na geometrii, žáci postupně zjistili, že geometrické tvary
se v různých podobách vyskytují všude kolem
nás. Seznámili se se základními geometrickými

tvary v rovině, porovnávali jejich společné znaky
a odlišnosti. V průběhu programu se dozvěděli
o vlastnostech těchto geometrických tvarů
a sami si také různé útvary sestavili. Prostor
zbyl také na prohlídku některých prostor a zajímavých exponátů Světa techniky.

Karneval

Lyžařský výcvik

Svět techniky

Vyhodnocení sběru kaštanů , archiv školy

V pátek 21. února 2020 na naší škole proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Loutnička.
Soutěžilo se ve zpěvu lidových písní.
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v březnu 2020 obvodním kole ve Frýdku
- Místku.
V pondělí 2. března proběhlo ve spolupráci
s kozlovickými myslivci vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. Myslivci poděkovali našim žákům za jejich práci a všechny děti,
které se sběru zúčastnily, odměnili hodnotnými
cenami.
Jiří Brus, zástupce ředitelky školy
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Informace pro rodiče žáků ZŠ Kozlovice
Aby realizace celé akce úspěšně proběhla
do začátku nového školního roku, budou
práce na realizace akce zahájeny již ve čtvrtek 25. 6. 2020. Od tohoto data se nebudeme
proto ve školní kuchyni v budově základní
školy vařit.
Z těchto důvodů bude letošní školní rok
ukončen již ve středu 24. 6., od čtvrtka 25. 6.
budou mít žáci základní školy vyhlášeny
4 dny „ředitelského volna“.
Pro žáky 1. stupně, kteří mají zaměstnány
rodiče, připravujeme od 25. 6. příměstský
tábor. Podrobnější informace budou včas
zveřejněny na webových stránkách školy.

Během letošních hlavních prázdnin
proběhne po dohodě se zřizovatelem ve
škole modernizace interiéru školní jídelny.
Tyto prostory nebyly od své výstavby
nijak upravovány (kromě zřízení učebny
v části původní ŠJ v 90. letech) a vybavení
jídelny je stále původní. Připravený projekt řeší celkový moderní vzhled školní
jídelny, stavební úpravy aspoň zčásti zvýší
její kapacitu, budou pořízeny nové stoly
a židle, vyměněna výdejní okna atd. Zároveň v rámci postupné modernizace školní
kuchyně bude instalován multifunkční
kotel, který by měl našim kuchařkám
pomoci při náročné práci.

Jaroslava Minksová, ředitelka školy

Mateřská škola
Zima v mateřské škole
I když nám letošní zima mnoho radosti
nepřinesla, přesto jsme začali nový rok zvesela. Oblíbené divadélko Smíšek nám zahrálo
„Doktorskou pohádku“. Na ni navazoval
projektový den ve třídách Skřítků a Hříbků
s názvem „Zdravověda pro nejmenší“. Pod

vedením Mgr. Adamcové se děti seznámily se
základy první pomoci, kterou si poté samy ve
skupinkách vyzkoušely. Předškoláci se rovněž
zapojili do projektu „ Pohyb do škol“, kde si
děti v tělocvičně ověřily svou tělesnou zdatnost
prostřednictvím her a soutěží s lektory tělesné
výchovy.

Karneval, archiv školy
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oblíbených hrdinů
a pohádkových postaviček, si užily soutěže,
tance a zábavu, a nechyběla ani bohatá
tombola.
Zimní sezónu zakončili předškoláci
lyžařským výcvikem
v areálu na Bílé. Ještě
je třeba vynést Mařenu
ze vsi a jaro může přijít.
Miroslava Jedličková,
Lenka Eliášová

Pohyb do škol, autor Lucie Halamíčková

Nezapomněli jsme ani na rodiče, pro
které jsme uspořádali besedu s logopedkou
Mgr. Veronikou Habernálovou. Po úvodní
prezentaci zaměřené na řečový vývoj dětí
předškolního věku měli rodiče možnost
individuální konzultace.
Jako každý rok i letos jsme navštívili
Divadlo loutek v Ostravě. Nevšedním
zážitkem byla nejen návštěva samotného
divadla, ale i cesta autobusem, neboť cestování tímto dopravním prostředkem některé
děti dosud nepoznaly. Další očekávanou
akcí byl maškarní karneval, který letos proběhl v prostorách MŠ. Děti, v kostýmech

Zdravověda, autor Pavla Košťálová

Farnost

Tříkrálový koncert 5.1., autor Pavel Strakoš

Žehnání tříkrálovým koledníkům 1.1., autor Pavel Strakoš
28
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CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům,
kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku.
Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům,
bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat.
Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v

Kozlovicích vykoledovat:

111 167,- Kč
Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě, je určen i na další projekty Diecézní Charity, na
humanitární pomoc a další projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR.
Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky
na realizaci záměru Podpora a rozvoj paliativní péče.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Charita Frenštát pod Radhoštěm
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Farní ples
V Kozlovicích se
v sobotu 25. 1. 2020
v prostorách sálu OÚ
slavnostně otevřel nový
zdravotní ústav, jehož
léčebné metody jsou
založeny na čistě přírodních prostředcích
a léčebných postupech
známých již tisíce let.
Výsledky této léčby
jsou nedozírné, neboť
i slepí vidí, hluší slyší
a němí mluví, což se
dostalo i do znaku tohoto
léčebného zařízení.
V rámci slavnostního
večera si příchozí „pacienti“ mohli zpříjemnit
pobyt dobrým pitím, jídlem, zábavným programem a vynikající hudbou v podání skupiny Gracia, která přiměla nejednoho pacienta k aktivní
rehabilitaci na parketě.

Bohužel toto zařízení bylo v provozu jen jeden
den (respektive noc), ale jak doufáme, všichni
přítomní si večer užili a napřesrok se ve zdraví
opět shledáme.
Za organizátory Farního plesu Radka Kovářová

Farní ples 25. 1. 2020, autor Pavel Strakoš
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Kulturní a sportovní život obce
Dětský karneval
V sobotu 11. ledna 2020 proběhl v sále obecního úřadu tradiční Dětský karneval. Letošním
tématem byl vodní svět. O půl třetí
akci zahájily mažoretky z Tiché,
poté následovalo přivítání vílou
Vodněnkou a vodníkem Ondrou. Po krátké scénce proběhlo
vyhodnocení nejhezčích masek.
V průběhu odpoledne si přes
100 dětí mohlo zatancovat s žabkou Maruškou, vyrobit si náramky
či ozdobit perníčky, vyfotit se ve
fotokoutku nebo si zahrát hry. Na
závěr je čekala bohatá tombola.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem ochotným dobrovolníkům, sponzorům a Obci
Kozlovice za pomocné ruce
i finanční podporu, díky které se
mohl karneval uskutečnit.
Dobrovolné vstupné, které
se nám letos podařilo vybrat ve
výši 6 605,- Kč, putovalo organizaci Mobilní hospic Ondrášek.
Děkujeme.
Za organizátory Kateřina Toflová
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Klub seniorů
Blíží se se jaro, ale kozlovičtí senioři za sebou
nemají období zimního spánku. Ona ta letošní
zima k němu ani příliš nevybízela. Takže malé
ohlédnutí za uplynulým obdobím. Začal bych

koncem minulého roku, kdy bylo akcí, a nutno
podotknout, že úspěšných, povícero.
V klubovně proběhla koncem listopadu
beseda s pracovnicí rehabilitačního střediska.

Bazén Lhotka

Bowling Lhotka

Rehabilitační přednáška

Vánoční posezení

Vánoční trhy Olomouc

Vánoční trhy Olomouc , archiv spolku
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s promítáním fotek z ne až tak dávné, ale přece
jenom minulé činnosti. Mnozí si při tom měli na
co a na koho vzpomenout.
Další akce byla ve Lhotce, využili jsme služeb
restaurace U Fandy a užili si tamějšího bazénu
s vířivkou i bowlingové dráhy. Rok jsme tedy
zakončili i zahájili úspěšně a snad tak budeme
i pokračovat. Atmosféru proběhlých akcí vám
přiblíží i přiložené fotografie.

Ta všechny přítomné poučila nejen slovně, ale
i příjemně rozhýbala. Počátkem prosince jsme
byli na Ondřejské pouti a na závěr roku, opět
v klubovně, proběhlo tradiční vánoční posezení.
Asi nejvydařenější akci byl zájezd na vánoční
trhy do Olomouce. I když počasí nebylo zrovna
nejpřívětivější, vydrželi jsme až do večerního
ohňostroje a s dobrou náladou jsme zvládli
i návrat.
A tak jsme se přehoupli do roku 2020, který
pro nás začal posezením v klubovně spojeným

Jaroslav Červenka

Kulatiny nejen včelařské
Co se medvědovi během té narkózy
zdálo, nevím, předpokládám ale, že
měl živý sen o něčem moc dobrém,
co medvědům (i lidem) nalévají
v Kozlovicích a okolí na bývalém
Hukvaldském panství. A tak po
probuzení neváhal a vydal se
přímou cestou necestou přes hory,
doly, potoky (i přehradu Šance
přeplaval), až došel až k nám, až
na samou hranici Valašska. Jenže
RumBrum nikde nenabízeli a na medvěda
jenom hleděli jako na zjevení. A tak, než se otočil
zpátky, ještě v naší vesnici podniknul zajímavý
pokus. Na dolním okraji obce objevil včelín, do
kterého vlezl civilizovaně oknem a pobyl v něm
necelou hodinu a během té doby vytáčel med!
Nepoužil k tomu ale medomet, ale zkusil novou
– méně pracnou – metodu: točil celými úly! Je
fakt, že se mu med vytočit nepodařilo, zato se
mu ale podařilo vytočit včelky na maximální
míru (bez ohledu na míru rámkovou), protože
jim z toho točení bylo opravdu zle! A když se tedy
podíval na výsledek svého snažení, tak mu to
včelky spočítaly, že odchod ze včelína už důstojný
vůbec nebyl – medvěd prošel zavřenými dveřmi
a z výsledku pokusu byl tak namíchnutý, že cestou
kvapně – kromě medvědích nadávek – vypouštěl
i medvědince. Ty po něm (společně s rozbitými
úly) zůstaly a tyto jsem zhodnotil, jak nejlépe jsem
uměl: vysušil a analyzoval, oddělil rostlinnou část
a tu jsem pak zkoumal podrobně a určil většinu
rostlin a plodin v trusu obsažených. Tyto jsem

Před námi je rok s krásně kulatým
letopočtem a to znamená, že včelařský spolek slaví kulatiny také
– tentokrát to jsou devadesátiny.
Věřím, že příroda to vezme na
vědomí a bude k nám i včelkám
příznivá, že se podaří nahradit
téměř třetinový úbytek včelstev v průběhu teplého podzimu
a zimy-nezimy a i medu z ovocných
stromů, luk, líp i zbytků lesů bude
k oslavě dostatek. Z akcí, které jsou v letošním roce plánovány, je to už tradiční vaječina
v našem areálu – některou květnovou neděli –
tentokrát bude z 90 vajec (možná x2). V půlce
prázdnin proběhne Medový den Kozlovice, který
by měl být vylepšen o loňské zkušenosti.
A snad pro toto jubileum jsme i vyvinuli nový
nápoj RumBrum, který obohatil současnou
nabídku medových, alkoholických nápojů,
a který by mohl být specialitou Kozlovic podobně
jako jsou perníkové uši specialitou Štramberku.
Jeho původ je totiž silně svázán s naší obcí,
včetně přidružených osad. Zde je legenda o jeho
vzniku:
V dubnu roku 2019 byl u Lysé hory v Beskydech
chycen medvěd, který se už delší dobu po Valašsku
potuloval a mnohé škody páchal. Když ho konečně
chytili, tak ho medvědáři - ochranáři vyslýchali,
ale on na všechno odpovídal jen RumBrum nebo
BrumRum. Po uspání pak medvěda přeměřili
a nasadili mu hlídací obojek, který mu zajišťoval
jakous takous monitorovanou svobodu.
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klientům, tím se vysvětlila přítomnost exotických
pecek a jadérek v trusu. Ty sice nejsou místní, ale
osvědčily se a tak už v receptuře navždy zůstanou.
Tak ať vám chutná! Těšíme se na setkání
s vámi.

pak použil společně s medem, který sice v trusu
nebyl (protože jej medvěd nevytočil, jenže já ano)
… a nechal vyluhovat v rumu. Výsledek opravdu
stojí za to! RumBrum je na světě. Až později jsem
zjistil, že medvěd v ty dny navštívil i penzión zdravé
výživy v Měrkovicích a snědl tam proviant určený

Stanislav Ulčák

Hasiči Kozlovice
Na konci loňského
roku skončilo pětileté
období výboru, a tak nás
čekaly volby. Ty proběhly
7. prosince na výroční
valné hromadě v hasičské zbrojnici. Zde se volil
starosta, náměstek, velitel
a další členové výboru
a revizní rady. Na pozici
se po 27 letech již rozhodl znovu nekandidovat
Libor Král. Byl tahounem
a iniciátorem mnohých
kulturně společenských
akcí, soutěží, brigád,
zájezdů a spousty dalších Soutěž v přetahování, autor Radim Chýlek
akcí, které jsme uspořádali
První akcí letošního roku byl Hasičský ples,
pro širokou veřejnost. Několik let zastával funkci
který proběhl v sobotu 1. února. K perfektní
starosty okrsku č. 13, náměstka starosty OSH
atmosféře přispěla nejen brněnská kapela
FM, působil rovněž ve strukturách KSH na
Another Way, soutěže, fotokoutek či domácí
pozici člena VV a vedl krajskou odbornou radu
kuchyně, ale především skvěle naladění hosté.
vnitroorganizační. Libor odvedl nejen pro náš
Příští rok se na Vás opět těšíme.
sbor, ale také pro celé sdružení obrovský kus
práce, za kterou mu patří velký dík. Nově zvoKateřina Toflová, jednatelka SDH
leným starostou se stal Ing. Petr Pavlát.

Mikuláš s čerty na valné hromadě, autor Kateřina Toflová

Přípravy na ples, autor Radim Chýlek
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Rozsvícení vánočního stromu s punčem
a koledami v Měrkovicích
Při pohledu do kalendáře se to zdá jako
dávná minulost, která se snad ani neudála.
Proto je potřeba si ji připomínat, zvlášť v dnešní
ukvapené době. A navíc v době, kdy se pomalu
připravujeme na Velikonoce. Venku sněženky,
petrklíče, krokusy okrašlují naše zahrady a já
vám tu předkládám článek o Vánocích. Co naplat,
dříve první číslo zpravodaje nevychází. Už je
to v poslední době tradice, kdy i v Měrkovicích
u hasičské zbrojnice rozsvěcujeme vánoční strom,
zdobíme vnitřní stromeček, zpíváme koledy
a pijeme punč. Tato akce probíhá vždy těsně před
Štědrým dnem, kdy už u mnoha z nás opadá ten
předvánoční stres. A snad proto tato akce probíhá
vždy v poklidu. V kruhu příjemných lidí, a to nejen

z Měrkovic. Místo sněhu sice padal déšť, který nás
však neodradil, a akci jsme si opět užili.
Radek Zdražil

Rozsvícení stromu v Měrkovicích, autor Ondřej Holub

Valášek na začátku roku 2020 informuje
Společně jsme si zazpívali koledy a naladili se na
pravou atmosféru před Štědrým dnem.
Po náročném prosinci jsme si ve Valášku
trochu vydechli během ledna, ale o další folklorní
akce brzy nebyla nouze. Jako vloni se naše dětská
cimbálová muzička zúčastnila první lednový
víkend tradičního valašského dětského bálečku
ve Frenštátě p.R, letos výkon muzičky ještě podpořil dívčí sboreček. Další proběhlé produkce
Valášku jsou již čistě v podání naší cimbálové
muzičky, která s primášem Filipem Krpcem již
sebevědomě hraje na soukromých akcích např.
oslavách narozenin, a jsou tak čím dál častěji

V úvodu tohoto článku dovolte ještě vzpomenout na proběhlou vánoční sezonu ve Valášku.
Celý soubor se velmi statečně popral s mrazivými
podmínkami hned na začátku prosince 2019
během vystoupení na vánočních trzích na Masarykově a Jiráskově náměstí v Ostravě. Souznění
jsme poté zvládli hned během dvou dnů: v sobotu
klasické vystoupení před domácím publikem
v Kozlovicích a v neděli vystoupení ve Frenštátě.
Na závěr vánočních vystoupení jsme se pasovali
do Ježíškových vnoučat a naším nacvičeným
programem jsme potěšili klienty Domova s pečovatelskou službou Beskyd ve Frýdku-Místku.
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Dětský valašský báleček Frenštát 2020, archiv spolku

zváni i na samostatná hraní k poslechu i tanci.
Březen je nyní ve znamení příprav a absolvování pěvecké soutěže Zpěváček. V tomto roce
bude Valášek reprezentovat hned 7 dětí. Držíme
všem palce a přejeme úspěšné pěvecké zážitky.
I letos členové Přípravky za doprovodu
muzičky přivítají nově narozené malé občánky
obce Kozlovice na již tradiční akci Vítání
občánků. Jsme velmi rádi, že i na tomto „Vítání“
budeme mít souborové zastoupení v řadách
novopečených maminek. Naše vedoucí Přípravky
Sandra bude tentokrát napovídat malým tanečníkům přímo z hlediště.
Výhledově máme v plánu uspořádat opět
happeningovou akci Cimbály na ulici v termínu
letního slunovratu v červnu, třetí sobota v srpnu
bude patřit tradičním Sochovým národopisným

Vystoupení předvánoční, Kuří rynek Ostrava 2019,
archiv souboru

slavnostem ve Lhotce p. O., září – Den Obce Kozlovice… ale to zase v dalších číslech Zpravodaje.
Všechny příznivce Valášku zveme ke zhlédnutí
našich nových webových stránek na adrese www.
valasekkozlovice.cz. Bohatá fotogalerie z akcí
a dění v souboru je poté vyvěšena na stránkách
www.dfsvzk.rajce.idnes.cz.
Petra Prašivková

Vystoupení Frenštát Souznění 2019, archiv souboru
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Valašský vojvoda

XXII. ročník

Mezinárodní festival adventních
a vánočních zvyků, koled a řemesel

9. - 13. 12. 2020

Ostrava, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem,
Kozlovice (Beskydy) - Česká republika

22th International Festival of Advent and Christmas Traditions, Carols and Handicrafts
9th to 13th December 2020 - Czech Republic

Souznění se koná na několika místech Moravskoslezského kraje. Vícežánrový festival
otevře nově ve středu úvodní koncert ve studiu I. v přímém přenosu Českého rozhlasu
Ostrava, ve čtvrtek bude tradičně adventní koncert v kostele sv. Jana a Pavla ve FrýdkuMístku. V pátek proběhne festivalové dění v Kunčicích pod Ondřejníkem a zároveň
v Ostravě. Součástí Souznění je oblíbený sobotní Vánoční jarmark v Kozlovicích se
zvykoslovným programem, kolední obchůzkou, koncerty v kostele i v sále a širokým
výběrem regionálních specialit s ochutnávkou. Festival, který je ojedinělou mezinárodní
přehlídkou tohoto typu u nás, ozdobí v neděli mše svatá v Ostravě-Mariánských Horách
s následným adventním koncertem. Účinkující z domova i zahraničí obohatí svými
vystoupeními se svátečně laděnými pásmy a uměleckými řemesly program na náměstích
v Ostravě, Frýdku-Místku, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
i v dalších destinacích.
Další informace na www.souzneni-festival.cz
Ostrava 14. 1. 2020
Zdeněk Tofel, ředitel a dramaturg festivalu
tofel.zdenek@post.cz

Jsme také na Facebooku
a Instagramu
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Valašský bál
lidové veselí při cimbálových muzikách až do
rána bílého.
V následujících měsících budeme v oslavách
pokračovat. V dubnu si připomeneme historii
souboru výstavou fotografií, která bude k vidění

Rok 2020 je pro nás velice významný, jelikož
slavíme neuvěřitelných 50 let od založení našeho
souboru. Oslavovat jsme začali již na 43. Valašském bálu, kde jsme trochu rekapitulovali a připomínali si předešlé ročníky této oblíbené akce.
Celý leden jsme zasvětili přípravám.
Pilně jsme nacvičovali předtančení,
připravovali si kostýmy, vymýšleli
program, pekli preclíky, mazali jednohubky, aby to v sobotu 18. ledna
mohlo vypuknout. V 19:00 zahájila
bál naše cimbálová muzika, kterou
poté vystřídala CM Konopjan. Tyto
muziky v průběhu večera doplňovala
také cimbálová muzika bývalých členů
našeho souboru, která dnes vystupuje
pod názvem CM Ladě Holiše. Celý
večer slovem provázel Jakub Kahánek,
kterého doplňovali někteří z bývalých
moderátorů valašských bálů. U mikrofonu se
vystřídali Markéta Kyštáková, Markéta Velká,
Šárka Kahánková a Jiří Krpec.
Po osmé hodině jsme vystoupili s novým
pásmem "Boty ni enem do roboty," které mělo
premiéru na loňských Sochových slavnostech.
Poté jsme pozvali na parket všechny krojované
účastníky plesu a zatančili si tanec "Mazurka,"
kterým byly zahajovány první valašské bály.
Pak už se každý bavil po svém. Na parketu se
to hemžilo výbornými tanečníky a tanečnicemi.
V bufetu si bývalí i současní členové souboru
umísťovali svou hvězdu na "Vojvoďáckou zeď
slávy" a v pekle byly k vidění fotky z předešlých
bálů. Téměř stovka odvážných se zúčastnila
soutěžního kvízu. Vzhledem k tomu, že správně
odpovědělo pouze sedm lidí, tak to asi nebylo nic
jednoduchého. Tři vylosovaní šťastlivci vyhráli
lístky na náš výroční koncert.
Zlatý hřeb večera bylo půlnoční předtančení
"Výběr z hroznů." Jak už název napovídá, tak
jsme se letos snažili nabídnout divákům to
nejlepší, co jsme doposud na bálech předvedli.
Následovala taneční hra "Měl Adam sedm synů"
a samozřejmě taky tombola. Poté už pokračovalo

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. Vstupenky na tento koncert lze zakoupit v předprodeji. Více informací
naleznete na našich webových stránkách: www.
valasskyvojvoda.cz.
Další koncert k našemu jubileu proběhne
19. července v dřevěném městečku Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Výroční medailon budeme mít také na festivalech Ondrášova valaška (6. června, Rožnov pod
Radhoštěm) a Sochovy národopisné slavnosti
(22. srpna, Lhotka).
Mimo to budeme v létě vystupovat také na
Gorolských slavnostech v Jablunkově (2. srpna)
a s tematickým pořadem k Leoši Janáčkovi
„Po zarostlém chodníčku“ na Hukvaldech
(13. června), ve Strážnici (26. června) a na
Soláni (8. srpna). Velmi rádi Vás na některé
z uvedených akcí uvidíme.
Oslavy zakončíme 24. října, kdy proběhne
sraz všech bývalých členů souboru, tzv. „souborový scuk.“
Tomáš Kalus
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Skauti
Poslední půlrok byl pro náš oddíl zásadní skrze
plánování a realizaci poměrně velkých změn. Neustále se rozrůstáme (letošní rok máme přes sto
registrovaných členů), a proto je potřeba upravovat to, jak pracujeme s dětmi, abychom jim mohli
přinášet stále aktuální a rozvojový program. Tou
největší změnou proto od nového roku je, že jsme
se „rozdělili“ na dvě poloviny – holčičí a klučičí.
Oddíl sice stále funguje jako jedna organizace, ale
akce, jako jsou výpravy, víkendovky apod., jsou
již rozdělené. Rozhodli jsme se tak kvůli velkému
počtu vedoucích i dětí – po rozdělení je snadnější
připravovat program tak, abych děti co nejvíce
naplňoval a ony tak aktivně a efektivně využívaly
svůj volný čas. Doufáme, že to byl krok k lepšímu
a oddíl i jeho členy to posune dál.
Toto rozdělení nám z velké části umožnila
také obec, která pro nás během minulého roku
zrealizovala velký projekt. Pořídila jurtu, kterou

nechala postavit vedle klubovny a propůjčila nám
ji k dlouhodobému pronájmu. Díky tomu mohou
v klubovně a jurtě probíhat dvě schůzky najednou,
máme dostatečný prostor, abychom zde mohli
trávit čas pod jednou střechou. Vznikl zajímavý
a velmi příjemný prostor pro realizaci našich
programů. Jurtu jsme v únoru slavnostně otevřeli
a rodiče, děti, příznivci oddílu nebo jen lidé, kteří
byli na jurtu zvědaví si ji mohli prohlédnout, dát
si drobné občerstvení a třeba se i dozvědět něco
o naší činnosti.
I po rozdělení však některé věci zůstávají
společné - jako např. tábor, který vedoucí již pilně
plánují. První táborová porada proběhla v rámci
lednového víkendu, kam se celé vedení vydalo.
Vyrazili jsme na chatu u Vsetína, kde jsme hráli
hry, plánovali již zmíněný tábor, řešili oddílové
záležitosti a užili společný čas, který slouží také
jako teambuilding týmu.

Tvorba náramků, autor Alžběta Tkáčová

Otevření jurty pro veřejnost, autor Hana Chocholatá

Víkendová porada vedoucích, autor Alžběta Tkáčová

Výprava na Javorník, autor Filip Tkáč
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Od začátku roku se pro každou polovinu
oddílu udála jedna akce. Holky se sešly v rámci
jedné soboty a skrze hry na spolupráci společně
zachraňovaly Alenku z Říše divů. Druhá polovina odpoledne pak byla věnovaná aktivitám
připraveným ke Dni zamyšlení. Jde o celosvětovou akci, kdy se všichni členové skautského
hnutí zamýšlejí na dané témata týkající se hodnot, spolupráce, solidarity, propojenosti světa,
tolerance, základních lidských práv apod. Holky
se aktivně zapojovaly a z jejich reakcí šlo vidět,
že je baví se podobnými tématy zabývat a sdílet
svoje zkušenosti, kterými se vzájemně obohacují.
Kluci vyrazili na výpravu na Velký Javorník.
Kromě super výletu na hory skrze připravený
program poznávali, jak funguje ekosystém lesa,
jaké děje tam probíhají, co vlastně dělá „ten
kůrovec“ nebo se seznámili s tím, jak sucho a tzv.
kyselý déšť ovlivňuje les.
Do budoucna nás čeká spousta akcí – víkendovky, výpravy, oddílové schůzky… Připravujeme také program pro ZŠ Kozlovice ke Dni
Země a chystáme se zapojit do úklidu obce spolu
s hasiči. V květnu se také zapojíme do okresního
kola Závodu vlčat a světlušek, který bude letos
probíhat přímo v Kozlovicích.
Čeká nás toho hodně a některé věci jsou pro
nás výzvou, proto jsme rádi, že naši vedoucí
loni vyrazili a úspěšně absolvovali kurzy, které
nám v naší práci pomáhají. Na podzim absolvovala a úspěšně dokončila Annette Vittová

Společná fotka ze Dne zamyšlení, autor Alžběta Tkáčová

a Veronika Eliášová zdravotnický kurz, Filip
Tkáč zvládl složit vůdcovskou zkoušku, Marie
Kurečková a Matěj Sobek složili čekatelskou
zkoušku a Jonáš Holub a Adam Krpec absolvovali základní rádcovský kurz. Jejich nově
nabyté zkušenosti se už nyní lehce prolínají do
fungování oddílu a jsme rádi, že ho tím posouvají
zase o kus dál.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat obci,
že nás velmi podporuje, ať už zakoupením
jurty, tak opravou skladu, nebo třeba opravou
klubovny. Značně nám tato pomoc usnadňuje
fungování a nechává nám více prostoru připravovat program a méně řešit zázemí. Děkujeme!
Chtěli bychom poděkovat také rodičům, které
své děti ve skautování podporují. Věříme, že to
má smysl a dáváme do naší činnosti maximum,
ale bez vaší podpory by to nešlo. Díky za to!
Alžběta Tkáčová (Cviky)

Rozhovor s Petrem Žáčkem, místopředsedou FC
a trenérem mládeže
sportu, a jelikož jsem se fotbalu sám věnoval,
byla to pro mě jasná volba. A proč začít u mládeže? Prostě jsem chtěl začít úplně od začátku.
Jak bys zhodnotil vývoj u mládeže od
doby, kdy ses začal věnovat trénování až po
současnost? Změnila se nějakým způsobem
práce s dětmi?
Trenéřině se věnuji již více než deset let. Způsob trénování je pořád stejný. Když jsem začínal,
tak jsem se hodně zaměřoval na výsledek a chtěl
všechno vyhrát. Nyní se na to dívám trochu

Petře, na úvod bych rád trochu zavzpomínal na časy minulé a zeptal se, jak ses vůbec
k trenérské kariéře dostal? Co tě vedlo k tomu
věnovat se nejmladším fotbalistům v našem
klubu?
Těch důvodu bylo několik. Když jsem skončil
s aktivním hraním, chtěl jsem pomoct klubu, ve
kterém jsem začínal s fotbalem a kde jsem prožil
spoustu hezkých zážitků. Navíc tuto práci u nás
na vesnici nikdo nechtěl dělat. Další důvod byl,
že se mi narodili kluci, které jsem chtěl vést ke
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přicházejí, tak vždy na kempu prožijí spoustu
nových zážitků. Určitě si pozveme externí trenéry, ať kluci poznají i jiné trenérské metody.
Vždy mají také silný zážitek z Laser game a letos
možná pro trochu adrenalinu zavítáme po
dlouhé pauze do Tarzanie…
Jak náročná vůbec je samotná organizace
kempu, kolik lidí se na ni podílí a jak dlouho
dopředu se plánuje?
Jelikož již několik let využíváme na tento
účel dotace z MAS Pobeskydí (staráme se o děti
pracujícím rodičům), tak první vyjednávání
začíná už někdy v lednu. V průběhu dubna rozdáváme přihlášky a pak postupně dolaďujeme
program. Snažíme se přizpůsobit věkovým
kategoriím zúčastněných dětí. Jelikož to už
máme zaběhlé, organizace není tak náročná.
Na org. se podílí ještě Radek Chýlek, Jakub
Harabiš a v loňském roce jsme měli na pomoc
i mladíka Ondru Chýlka. Veškeré občerstvení
a servis kolem nám vždy spolehlivě zajišťuje
paní Lenka Eliášová.
Aktuálně probíhá zimní příprava, tréninky
v tělocvičně a různé halové turnaje. Ty se aktuálně především věnuješ mladším přípravkám.
Jak jsi spokojen s výsledky a vůbec účastí na
těchto turnajích?
Až na chřipkové období, které neovlivníme,
účast na tréninku bývá vysoká ve všech kategoriích. Zúčastňujeme se „Krajské zimní ligy“ se
všemi kategoriemi, a když to vezmu postupně,
tak u mladší přípravky skládáme nový tým
a čeká nás ještě hodně práce. Nemáme toho moc
odehráno, ale už teď jsou zde vidět šikovní kluci.
U starší přípravky pod vedením Lukáše Němce
jsou taky vidět pokroky. V celkovém umístění se
statečně drží ve středu tabulky. Mladší žáci pod
vedením Radomíra Chýlka a Milana Bílka jsou
na tom podobně, jako starší žáci pod vedením
Petra Eliáše. Výsledkově se drží v první polovině
tabulky…
Co bys vzkázal rodičům, kteří zvažují, zda-li své dítě přihlásit do FC? Někteří by možná
preferovali poslat svého potomka na první
trénink rovnou do většího klubu (např. do
F-M). Máš na toto nějaký názor?

zkušeněji, dnes chci kluky (děti) hlavně naučit
vztahu ke sportu. V našem případě k fotbalu…
V nedávné době jsme zaznamenali úbytek
mládežnických týmů především na vesnicích,
mnoho klubů se muselo a stále musí spojovat
s jinými, aby poskládali alespoň jeden žákovský, příp. dorostenecký tým. Jaká je podle
tebe příčina?
Jsem přesvědčený, že hlavní problém je ten,
že v daných vesnicích (příp. menších městech)
nejsou lidé, kteří by tomu věnovali svůj volný čas.
Když budou trenéři, tak budou i děti, alespoň
takhle to platí u nás v Kozlovicích. Dále velký
problém je v rodičích.
Jak to myslíš v rodičích? Můžeš rozvést?
Někteří rodiče si myslí, že to je laciný
kroužek, kde dítě přes týden odloží, protože
jsou v práci, a my jim z něj uděláme sportovce.
Nechtějí nést žádnou zodpovědnost. Když mají
náhodou jinou aktivitu, např. nakupování,
návštěvy, rodinné oslavy apod., tak sport jde
stranou. V těchto věcech by rodiče neměli děti
podporovat, protože jsou to situace, které můžou
ovlivnit, a líp si naplánovat.
Náš klub musel dokonce na několik let
zrušit dorosteneckou kategorii, považuješ
to za velký problém? Jsi optimista v tom, že
je možné v budoucnu dosáhnout s dorostem
podobných úspěchů, jako před 20 lety, kdy se
hrála v Kozlovicích tehdy 3. nejvyšší dorostenecká soutěž v ČR?
Optimista jsem, dosáhnout se toho dá, ale
musela by to být shoda několika dobrých okolností. Jsme rádi, že se nám vůbec už letos podařil
dorost založit. V dalších letech určitě budeme
chtít dorost posunout z okresní soutěže výš,
protože pak přechod pro kluky do mužů bude
mnohem snazší.
Několik let se aktivně věnuješ organizaci
letního fotbalového kempu. Bude tato tradiční
akce FC i v letošním roce? Chystá se nějaká
novinka pro kluky, příp. děvčata, která se
budou kempu účastnit?
Ano, i letos plánujeme fotbalový kemp. Jelikož to bude už poosmé, tak novinky hledáme
stále obtížněji, ale jelikož děti odrůstají a nové
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protože něco zrušit, něco zničit půjde udělat za
jeden den, ale vybudovat základnu mládeže, to
je dlouhodobý proces.
Fot. asociace (FAČR) nedávno provedla
tzv. (r)evoluci v podobě elektronizace, kdy
se kluby musely přizpůsobit a řešit veškeré
záležitosti, jako jsou zápisy o utkání, přestupy,
databáze členů, platby atd. prostřednictvím
nového informačního systému. Na kluby tím
padla povinnost mít k dispozici techniku,
proškolit lidi, naučit se v systému pracovat atd.
Byl to správný krok ze strany svazu?
Pokud se jedná o elektronizaci, tak super. Ze
začátku v tom všichni viděli problém, ale nyní
s odstupem času je to opravdu skvělé a bylo to
potřeba.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
v trénování, dobré výsledky a hlavně nadšeně
sportující mládež.

Nedíval bych se na velikost týmu, ale na lidi,
kteří povedou vaše děti, a jakým stylem. Úplné
začátky je lepší mít v prostředí svých kamarádů,
spolužáků.
Ve výboru FC se společně s ostatníma snažíš udržovat chod klubu, podílet se na rozvoji
fotbalového areálu, zkvalitnění podmínek pro
trénování atd… co bys vyzdvihl jako věc, která
se v posledních letech povedla a naopak na
čem by měl klub zapracovat?
Daří se nám hodně věci. Máme fungující
výbor o 9-ti členech. Máme částečně zrekonstruovanou budovu, hrací plochu se zavlažováním,
opravené oplocení areálu, atletickou dráhu. To
vše zabírá strašně moc času. A hlavně konečně
po několika letech máme všechny fotbalové
kategorie od předpřípravek až po dorost. A na
čem by měl klub zapracovat? Přivádět nové
trenéry, neustále vzdělávat stávající trenéry,
zapojovat do chodu klubu rodiče, děti, bývalé
fotbalisty. A hlavně udržet nastavený standard,

Martin Krpec

Losy fotbalových utkání
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Na Smart ranči se rodí nová hříbata a také nápady
více otevřít veřejnosti,
neboť ne všichni obyvatelé Kozlovic či okolních
vesnic o ranči vědí.
Na ranči probíhá
každoročně řada akcí
včetně Mistrovství České
republiky v reiningu, což
je jedna z disciplín westernového stylu ježdění.
Dále zkoušky jezdců,
příměstské tábory pro děti a mládež, a další větší
či menší akce. Na řadu z nich má přístup také
široká veřejnost, pro kterou je to možnost, jak
originálně strávit volný čas.
Informace o ranči, životu na ranči a o všech
plánovaných akcích jsou k nalezení na Facebooku, Twitteru, Instagramu či na webových
stránkách www.smartranch.cz.

Nový rok pomalu
překračuje svou první
čtvrtinu a na Smart
ranči se rodí první hříbata. Zásadní událost
letošního roku. Nicméně spousta zásadního se odehrála také
loni. Předně ranč změnil
název z Paint Horse na
Smart ranch. A nový
název, který lépe vystihuje podstatu a hlavní
znaky ranče, není zdaleka jedinou novinkou.
Kozlovice poskytují zázemí ranči, který se
zaměřuje na jezdectví a chov koní, již čtrnáct let.
Svým návštěvníkům nabízí Smart ranch výcvik
jízdy na koni pro dospělé i děti, kurzy westernového ježdění, individuální výcvikové programy,
majitelům koní pak zprostředkovává ustájení
koní, výcvik a přepravu koní, nebo poradenské
služby. Firma se zaměřuje také na prodej koní,
především plemene Quarter horse.
V loňském roce se na ranči udály zásadní
změny. Nový název, nové logo, nový web,
aktivita na sociálních sítích Facebook, Twitter
a Instagram. To jsou jen některé z nich. Letos
plánuje majitelka ranče Klára Šalková spolu se
svým týmem spoustu dalších inovací, které by
měly zlepšit komunikaci mezi rančem a zákazníky, přiblížit jejich práci veřejnosti a hlavně
vybudovat značku, na jejíž kvalitě pracují už
dlouhé roky. V neposlední řadě se má ranč také

Zajímavost plemene
Quarter horse, plemeno koní, na jehož chov
se zaměřují na Smart ranči v Kozlovicích.
Jeho původ sahá až do 17. století a řadí se
k nejstarším plemenům v Americe. Trocha
španělské krve, špetka arabského půvabu,
velká dávka vytrvalosti a rychlosti berberských
koní a nakonec hrst anglické vznešenosti daly
vzniknout tomuto jedinečnému plemeni. Svalnatý a inteligentní sprinter s laskavou povahou
je ideálním adeptem pro úspěch v závodě, ale
i romantickou vyjížďku v přírodě.

Quarter horse, archiv společnosti
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