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zdarma

Slovo starosty
Co se neudělá do krmáše, to už se v daném
roce nestihne. Tak to často slýchávám a něco na
tom asi bude. Tak, a co jsme stihli my?
Provedli jsme obnovu našeho vodovodního
řádu v délce cca 800 m ve velmi složitém terénu

(v zahradách, vjezdech, v komunikacích). V této
práci budeme pokračovat zase až v příštím
roce. Budova obecního úřadu má nová okna
a všechny venkovní dveře. Za našeho
finančního přispění je hotova cesta do Měrkovic,
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což považuji skutečně za úspěch. Provedli jsme
opravy některých místních komunikací (letos
především v Měrkovicích), provedli jsme
odvodnění základů ZŠ (z jižní strany), vybudovali jsme manipulační plochu na hřbitově (za
obřadní síní), která bude zároveň sloužit jako
přístup pro skauty do „nové“ klubovny v areálu
naší staré „Základny“. Na hřbitově je natřený
a opravený plot, vyměnili jsme povrch lávky
u pana Pěluchy. Během prázdnin jsme zaměstnali několik brigádníků z řad studentů, kterým
patří za jejich práci poděkování. Zvýšili jsme
rychlost a spolehlivost našeho internetu.
K dalším činnostem patří desítky různých
oprav a vysprávek, které nejsou tak vidět, ale
jsou velmi důležité. Nekonečná činnost, která
doufám vidět je, je údržba zeleně.
Krmášem pro nás samozřejmě práce
nekončí. Proběhlo výběrové řízení na další asi
100 m úsek splaškové kanalizace lokality
Kubečka. Stavba se bude realizovat v říjnu.
Rovněž proběhlo výběrové řízení na dodávku
žulové dlažby na hlavní přístupové chodníky na
hřbitově. Stavbu chceme realizovat příští rok
svépomocí. Před čtrnácti dny byla zahájena
dlouho odkládaná stavba točny naproti pily na
dolním konci. Rovněž tuto stavbu realizujeme
vlastními silami.
Z kulturně společenských akcí pořádaných
obcí (které již proběhly) můžu vzpomenout
Dětský den, rozloučení s deváťáky, pasování
nových čtenářů knihovny (prvňáčků), vernisáže
výstav v galerii Na chodbě, a především Obecní
slavnost Kozlovice 2013. Tuto akci navštívilo asi
1 600 lidí a věřím, že se program líbil. Chci
poděkovat všem spolupořadatelům a vystupujícím za odvedené výkony.
Všechny akce a práce dokumentují fotky
uvnitř Zpravodaje. Průběžně jsme o nich informovali a informujeme na internetu.

Víceméně v každém zpravodaji je nějaká
zmínka o odpadovém hospodářství obce.
Znovu chci připomenout, že důsledné třídění
tento provoz velmi zlevňuje a má přímý dopad
na výši poplatku. Dám konkrétní příklad. Podařilo se nám zajistit odběratele plastových
odpadů, který nám za tuto komoditu dokonce
platí — asi 1500 Kč za tunu. Naopak tuna
odpadu z popelnice nás asi 1200 Kč stojí. Za
každou „petku“ v popelnici platíme, za každou
„petku“ ve žlutém kontejneru peníze
dostáváme. V mnoha obcích se ceny poplatků
zvýšily a my máme dobrou šanci poplatek
udržet, ne-li ho snížit! Je to skutečně na nás.
A když už jsme u té ekologie, tak ještě dvě
poznámky. Jistě jste si všimli, že se podstatně
zlepšila kvalita vody v naší Ondřejnici. Je to díky
kanalizaci, kterou jsme vybudovali a vám, kteří
se napojili. Apelujte prosím na své nenapojené
sousedy. Snad jim to bude už konečně „blbé“.
A druhá věc, kterou jsem chtěl vzpomenout je
pálení všeho možného na zahradách
a v kotlích. Proč si tak znepříjemňujeme život
a v tomto případě můžeme napsat zkracujeme?
Moc prosím, alespoň se nad tím zamysleme,
anebo ještě lépe — konejme. Do dnešních dnů
se letos v obci narodilo již 30 dětí. Berme ohled
alespoň na ta mimina, aby nám to jednou nespočítala!

Prostřednictvím Sdružení měst a obcí povodí
Ondřejnice jsme pro Vás zorganizovali elektronickou aukci na dodávky energií (plynu
a elektřiny). Bohužel účast byla velmi malá. Víc
pro Vás v této věci udělat nedokážeme.

Prožijme v pohodě krmášové veselí a podzimní
dny.
Starosta obce

Ještě jednou chci informovat, že obec vydá
stolní kalendář na příští rok (týdenní). Kalendář
bude obsahovat i mnoho dalších potřebných
a důležitých informací. K dostání by měl být od
konce října za příjemnou (dotovanou) cenu
20 Kč.

Poznámka na závěr. Pokud máte nějaký
problém, o kterém se domníváte, že Vám ho
můžu já nebo místostarosta nějak pomoci
vyřešit, neváhejte a přijďte. Jen Vás prosíme
o to, abyste si termín návštěvy s námi předem
domluvili — telefonicky nebo e-mailem. Prací
v terénu je docela dost a v kanceláři se řešit
nedají, proto jsme hodně často mimo. Děkuji za
pochopení.
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci červenci až září oslavili nebo oslaví
paní Božena Buchtová
pan Antonín Koza
paní Julie Pustková
pan Augustin Zeman
pan Štěpán Pustka
pan Tomáš Jalůvka
pan Miroslav Němec
paní Emilie Pustková
paní Rozália Štefková
paní Marie Kociánová
paní Eugenie Hanzelková
paní Drahoslava Hubeňáková
paní Vlasta Lakomá
pan Václav Jurečka
pan Josef Tkáč
paní Marie Pavlíčková
paní Marie Bordovská
pan Ján Šoltýs
paní Růžena Lovásová
paní Vlasta Vyvialová

80 let
85 let
80 let
85 let
80 let
86 let
83 let
87 let
83 let
87 let
83 let
87 let
84 let
87 let
84 let
88 let
84 let
88 let
84 let
91 let

paní Lenka Pustějovská
paní Štěpánka Machálková
pan Jan Holub
paní Marie Strakošová

84 let
92 let
85 let
99 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví, spokojenost a životní pohodu.
V měsíci červnu až srpnu zemřeli:
ve věku 76 let paní Eva Žáková
ve věku 64 let paní Ludmila Kvintová
ve věku 83 let paní Božena Urbišová
ve věku 82 let paní Jarmila Mertová
ve věku 86 let paní Anežka Slípková
ve věku 61 let paní Jarmila Přinosilová
ve věku 81 let paní Božena Ranochová
ve věku 79 let pan Břetislav Kalmus
ve věku 73 let paní Mária Harabišová
ve věku 76 let paní Marta Kozová
ve věku 70 let pan Václav Olšovský
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Oznámení
Informujeme občany, že v pondělí 30. 9. 2013 bude obecní úřad uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Kozlovice

Poplatky
Několika zapomnětlivým domácnostem a občanům připomínáme, že vodné za
r. 2012 je (bylo) splatné nejpozději do 31. 5. 2013 a poplatek za psa na r. 2013 nejpozději
do 31. 3. 2013. Věříme, že ti, jichž se tato poznámka týká, dají své závazky neprodleně do pořádku.
Do konce září 2013 obdrží předpis hřbitovního poplatku za nájem hrobového místa a služby s tím
spojené ti občané, jejichž poplatková povinnost připadá na r. 2013.
Hřbitovní poplatky se účtují 1× za 10 let.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, využití, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů („za popelnice“) na rok 2013 stanovený v obecně závazné
vyhlášce ve výši 492 Kč/rok/osobu je splatný nejpozději do 31. 10. 2013.
OÚ Kozlovice
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Odměny vedoucím dětských
a mládežnických kolektivů v obci
Rada obce si práce vedoucích velice váží,
a proto jim chce za jejich činnost poděkovat
formou malé odměny.
Rada rozhodla o jednorázové odměně ve výši
cca 2000 Kč vedoucím „čistě“ dětských a
mládežnických kolektivů (do 18 let). Podmínkou
je, aby práci vedoucího (trenéra) daná osoba
vykonávala nepřetržitě minimálně po dobu tří
let a byla plnoletá.
Tyto osoby nahlásí statutární zástupce dané
organizace. Je potřeba uvést jméno, bydliště
a telefon, a to vše (pokud možno) zaslat
e-mailem na kozlovice@kozlovice.cz.
Termín: do 30. 9. 2013
Starosta obce

Třiďme odpad
a nespalujme ho v kamnech…
Blíží se podzim a s ním i nadcházející zimní
(topné) období. Vesnice, které jsou v létě čisté
a malebné, se opět budou zahalovat do bílého
a štiplavě páchnoucího dýmu, který vzniká tím,
že někteří nezodpovědní občané pálí nekvalitní palivo a dále pak plasty, překližky,
dřevotřísku, či jiné odpady z domácností.
Poslední dobou už tento nešvar není jen záležitostí topného období, ale mnozí „šetřílkové“
i v jarním a letním období pálí plasty a další domovní odpad ve svých kotlích a ohřívají si tak,
podle jejich slov, vodu na koupání. Ostatní obyvatelé jsou pak v parných letních dnech nuceni
dýchat vzduch, který je mnohdy horší než
v průmyslových aglomeracích.
Co vypouští do ovzduší ten, kdo pálí odpad?
Především zdraví škodlivé a rakovinotvorné
látky, kterými postupně ničí zdraví nejen lidem
ve svém okolí, ale taky sobě a svým dětem.
Spalujete-li v kamnech
při nízkých
teplotách, tj. při nedokonalém hoření, odpad,
uniká z vašeho komína čpavek, fenoly,
kyanidy, dehet, apod. Tyto škodlivé látky nejenže nepříjemně zapáchají, ale obtěžují lidi ve
vašem okolí. Navíc dráždí sliznice horních cest
dýchacích, vedou k bolestem hlavy, a dokonce
působí na náš organizmus při dlouhodobém
působení jako nervový plyn. Polyaromatické
uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce
prvními látkami, u nichž byl prokázán
rakovinotvorný účinek.

Kozlovice
Věcí, které do vašeho kotle a kamen nepatří,
je mnoho, a proto se zaměříme na ty, které se
tam ocitnou nejčastěji. Pokud do kotle přiložíte
výrobky z plastu, dřevotřísku, překližku, gumu
nebo látku z umělých technických vláken, pak
to, co vychází z vašeho komína, není v žádném
případě jen obyčejný a neškodný kouř, ale
nebezpečná a zdraví škodlivá látka.
Nejčastěji spalované látky, které do kotle
nepatří:
1. PLASTY — jsou obohaceny o různé látky
jako jsou změkčovadla, barviva a stabilizátory
a při jejich nedokonalém hoření vzniká mimo
jiné i velké množství oxidu uhličitého (CO).
Tento plyn je jedovatý, neboť je schopen se
vázat na krevní barvivo – hemoglobin, čímž
znemožňuje přenos kyslíku krví, což může vést
až k vnitřnímu zadušení. Dalším nebezpečím
při spalování plastů je únik ftalátů, které mají
schopnost hromadit se v lidském těle.
Nejnebezpečnější je PVC, jehož spalováním
uniká do ovzduší vinylchlorid, který je velmi jedovatou látkou s rakovinotvornými účinky.
Spalováním PVC při nedokonalém hoření se
uvolňuje i plynný chlor, či ještě agresivnější
fosgen. Tyto látky se používaly za 1. světové
války jako bojové plyny a jejich vysoká koncentrace má za následek poleptání plic a okamžitou smrt, nebo můžou mít za následek vážná
onemocnění dýchacích cest.
2. DŘEVOTŘÍSKY – pro jejich výrobu se jako
tmelící látka používají
formaldehydové
pryskyřice, které se při hoření rozkládají,
a uvolňuje se formaldehyd a fenoly, které
unikají do ovzduší. Jedná se o nepříjemně zapáchající jedy se silně dráždivými účinky.
3. SILONOVÉ A NYLONOVÉ LÁTKY – jejich
nedokonalým hořením vzniká čpavek, který již
při nižších koncentracích dráždí oči, sliznici
nosu, způsobuje nevolnost a bolesti hlavy.
Do vašich kamen či kotlů tedy nepatří žádné
plasty, guma, dřevotříska, látky z umělých
vláken, ani žádný jiný odpad vznikající v domácnostech. Nejlépe se zbavíme všeho odpadu tím,
že budeme zodpovědně odpad třídit do příslušných,
k tomu určených a zřetelně označených nádob
na jednotlivých sběrných místech v obci. Tak
ušetříme obecní pokladně nemalé finanční
prostředky, které jsou nás všech a mohou se
použít na potřebné a všem prospěšné účely.
Navíc nebudete zbytečně ničit zdraví vaše,
vašich dětí i všech okolo bydlících spoluobčanů.
OÚ Kozlovice
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Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu 25. října 2013
proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se nebudou svážet od příjezdových
komunikací, ale z níže uvedených stanovišť.
Nebezpečným odpadem jsou: Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery,
použité obaly od postřiků a různé chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie,
prošlé a nepotřebné léky. Dále sem patří rozbité nebo rozebrané elektrospotřebiče.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD .............................................................................07.30 — 07.40 hod.
Horní konec u bývalého obchodu...................................................................07.45 — 07.55 hod.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č.p. 153, p. Uhrová ....... 8.00 — 08.10 hod.
U čekárny ČSAD „U Váhy“...............................................................................08.15 — 08.25 hod.
U hasičárny .......................................................................................................08.30 — 08.40 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku č.p. 405, paní Pešlová
08.45 — 08.55 hod.
U bývalé sklárny................................................................................................09.05 — 09.15 hod.
Ve Dvoře u restaurace „U Fojtíků“ ................................................................09.20 — 09.30 hod.
U pana Pudila, č.p. 136, prodej ryb (Rybí).....................................................09.40 — 09.50 hod.
Měrkovice u hasičárny .....................................................................................10.00 — 10.10 hod.
Střed obce — obecní zařízení /“Vlčkova stodola“/ .......................................10.20 — 10.30 hod.

Sběr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od úterý 15. října 2013 do středy 16. října 2013
budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.
Do těchto kontejnerů můžete odkládat, matrace, díly starého nábytku, koberce apod.
Tyto kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad!
Kontejnery pro sběr velkoobjemového odpadu budou přistaveny na těchto sběrných místech:
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže — odbočka k bývalému polesí
Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č.p. 153, paní Uhrová
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č.p. 436, pan Vlastimil Krpec
U zastávky ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku č.p. 405, paní Pešlová
U bývalé sklárny
Ve Dvoře u restaurace „U Fojtíků“
U pana Pudila, č.p. 136 — prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
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HOSPIC ve Fr!dku-Místku informuje………………….
Budova Hospice ve Fr!dku – Místku, v ulici I. J. Pe"iny 3640, stojí v klidné #ásti m$sta za nemocnicí
ji% t&etím rokem a poskytuje tzv. paliativní pé"i, tedy pé#i zam$&enou zejména na úlevu od bolesti,
du"nosti, nevolnosti a jin!ch p&íznak', které vá%ná postupující nemoc p&iná"í, na rozdíl od standardní
léka&ské pé#e v nemocnici, která je zam$&ená na lé#bu nemoci. Hospic je ur#en pro termináln$
nemocné, tedy nevylé#iteln$ nemocné pacienty na konci %ivota. Neslibuje uzdravení, ale také nebere
nad$ji, neslibuje vylé#ení, ale slibuje lé#itelnost. Pro pobyt v hospici se m#$e nemocn! rozhodnout
sám, nepot%ebuje rozhodnutí léka%e, a to ani v p%ípad&, $e je hospitalizován v nemocnici,
pot%ebuje pouze jeho vyjád%ení ke zdravotnímu stavu.
V Hospici je kladen d#raz na kvalitu $ivota nemocného a$ do jeho posledních chvil. V hospicové
pé"i doprovázíme i p%íbuzné nemocného, kte%í p%esto$e trpí sou"asn& s ním, hrají
nezastupitelnou roli v pé"i o svého blízkého.
V Hospici je o pacienta postaráno nejen o jeho fyzickou stránku, ale i o psychickou, co% je p&ístup,
kter! oby#ejn$ v nemocnicích chybí. Proto jsou sou#ástí profesionálního t!mu léka&i, sociální
pracovníci, psycholog, duchovní, aj., kte&í se vzájemn$ dopl(ují. Filozofie hospice vy%aduje hluboce
lidsk! a sou#asn$ profesionální p&ístup v"ech, v#etn$ dobrovolník', kte&í jsou pro mnohé pacienty
s nedostate#n!m rodinn!m zázemím tím nejbli%"ím #lov$kem v jeho posledních chvílích %ivota.
Fr!decko – Místeck! Hospic nabízí mimo 30 hospicov!ch l#$ek a 24 p%ist!lek pro rodinné
p%íslu'níky i 13 l#$ek pro sociáln& – zdravotní a odleh"ovací slu$by. Posláním odleh#ovací slu%by
je poskytnout podporu a pomoc pe#ujícím osobám se zaji"t$ním do#asné pé#e o jejich blízkého v
p&ípad$, kdy pot&ebují #as ke svému odpo#inku, dovolené a regeneraci sil, pop&. tehdy, nejsou-li samy
schopny zajistit náro#nou pé#i o svého blízkého do té doby, ne% pro n$ zajistí vhodné za&ízení
s mo%ností dlouhodobého pobytu. Zdravotn$ sociální slu%ba pak zaji")uje pé#i napomáhající k
zaji"t$ní maximální mo%né fyzické a psychické sob$sta#nosti lidem, kte&í pro trvalé nebo dlouhodobé
zm$ny svého zdravotního stavu vy%adují pé#i po dobu, ne% jim bude zabezpe#ena v jejich domácím
prost&edí nebo v pobytov!ch za&ízeních sociálních slu%eb.
V"em na"im hospicov!m pacient'm i u%ivatel'm odleh#ovacích a zdravotn$ sociálních slu%eb se
sna%íme pobyt v na"em za&ízení co nejvíce zp&íjemnit. Klub Duha veden! pracovnicí volno#asov!ch
aktivit má ve svém programu ka%dodenní nabídku aktivního vyu%ití volného #asu – trénink pam$ti
muzikoterapii, krou%ek stolních her, skupinové cvi#ení a mnoho dal"ích aktivit. Hospic by nem&l b!t
vnímán jako d#m smutku, ale místem nad&je a nabídnutí pomocné ruky pro nemocné i jejich
blízké a hledání pot&'ení ze $ivota, kter! zb!vá.

Pro první informace doporu#ujeme zájemc'm o na"e slu%by nav"tívit na"e webové stránky
www.hospicfm.cz, dále pak volat na tel. "ísla 595 538 111, 777784717, 777784719.
Na uveden!ch webov!ch stránkách a telefonních #íslech získají zájemci základní informace o
v"ech poskytovan!ch slu%bách. Pro podrobn$j"í informace spojené s prohlídkou za&ízení
nabízíme osobní kontakt v dob& pond&lí – pátek od 8 – 14 hod., po domluv& i v jinou
dobu.
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Zpráva velitele výjezdové
jednotky SDH Kozlovice

Připravované kulturní,
sportovní a společenské akce

Léto se s námi pomalu loučí a členové naší
jednotky ho bohužel netrávili jen na rodinných
dovolených. Během dvou prázdninových
měsíců jsme vyjeli k 11 událostem. Z těchto
událostí se jednalo o 4 požáry a 7 technických
pomocí (převážně likvidace bodavého hmyzu).
Kromě těchto povinností jsme plnili bazény,
čistili kanály, dováželi vodu a samozřejmě se
starali o svěřenou techniku. Za odvedenou
práci bych chtěl členům jednotky poděkovat.
Přehled všech výjezdů najdete na webu:
www.hasicikozlovice.cz.
Se studenými rány a chladnými dny pomalu
začíná topná sezóna. Nepodceňte přípravu
a nechte si zkontrolovat bezpečný stav vašeho
topidla a komína. Při provozu topidel a komínů
je důležité dodržovat bezpečnostní zásady,
a také lhůty pro čištění a kontrolu topidel
a komínů. Všechny povinnosti najdete
v nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
Pavlát T., velitel jednotky SDH Kozlovice

27 .09. 2013
27. 09. 2013
28. 09. 2013
30. 09. 2013
05. 10. 2013
26. 10. 2013
19. 11. 2013
01. 12. 2013
08. 12. 2013
14. 12. 2013
26. 12. 2013
27.12.2013

Electrobones
Předpouťová retro diskotéka
Pouťová zábava
Krmášová zábava
Turistický zájezd
Po zarostlém chodníčku
Školení řidičů — amatérů
Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš Na mlýně
Souznění
Turnaj neregistrovaných
ve stolním tenisu
Štěpánská zábava

Paragrafy bez paragrafů — nová rubrika
našeho Zpravodaje — 2. díl
Současná doba je velmi složitá a člověk se může bez vlastního zavinění, lépe řečeno bez toho, aniž by
si byl něčeho vědom, dostat do problémů. Často dochází k různým nedorozuměním i ve vztahu k nám
(obci). V článcích pod nadpisem „Paragrafy bez paragrafů“ se Vám budeme snažit zcela jednoduchou,
laickou formou vysvětlit některé postupy a pravidla ve vztahu obec, obecní úřad versus občan a další
postupy, o kterých by každý měl alespoň tušit, že existují. Vyhneme se jakýmkoliv odkazům na čísla
zákonů a paragrafů. Odborníci nechť prominou.

Dnešní téma: Orgány obce, jejich vzájemný vztah a některé pravomoci
Dnes možná trochu nezáživné téma, ale abychom
mohli v dalších dílech vysvětlit, jaké postupy
musíme dodržovat a jak vůbec některé věci
schvalujeme, či rozhodujeme o nich, musím nejdříve vysvětlit, kdo obec řídí, nebo-li orgány obce.
Co čtyři roky probíhají volby do obecního
zastupitelstva. Někdy se jim také říká volby
komunální. Najdou se lidé, kteří mají zájem
v zastupitelstvu pracovat, a z těchto kandidátů
ve volbách zvolíme 15 zastupitelů. Jak vznikají
kandidátky a proč zrovna „15“, není pro další
vysvětlování podstatné. Podstatné je, že zastupitelem
může být jen občan naší (dané) obce.

Na svém prvním zasedání (po volbách)
zastupitelstvo zvolí ze svého středu starostu,
místostarostu a tzv. radu obce.
Rada obce je pětičlenná a automaticky ji tvoří
i starosta a místostarosta. Další tři členy volí již
zmíněné zastupitelstvo.
Takže v obci máme zastupitelstvo, radu
a starostu (místostarostu). Posledním orgánem
je obecní úřad, který tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci. To jsou všechny, výše zmiňované orgány obce.
Každý orgán má zákonem vyhrazené své
kompetence (pravomoci) a v žádném případě
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není možné, aby například starosta schválil
něco, co je v pravomoci zastupitelstva (nebo
jiného orgánu). Takové rozhodnutí je od
počátku neplatné!
Dám zcela konkrétní příklad. Pokud by
starosta podepsal smlouvu na prodej
nemovitého majetku, aniž by to bylo schváleno
zastupitelstvem (do jehož kompetence prodeje
nemovitého majetku patří), soud by tento
prodej zrušil a starosta by byl zřejmě potrestán
za zneužití pravomoci úřední osobou.
A teď, pro lepší představu, alespoň některé
pravomoci jednotlivých orgánů vyjmenuji.

tostí, podepisuje (spolu s místostarostou)
právní předpisy obce a mnoho dalšího. V době
jeho nepřítomnosti ho plně zastupuje místostarosta.

Zastupitelstvo: schvaluje plán rozvoje obce,
územní plán, rozpočet obce, fondy obce,
založení příspěvkové organizace( škola), prodej
nemovitého majetku, vyhlášky obce, úvěry,
poskytování dotací nad 50 tis. Kč, poskytování
darů nad 20 tis. Kč a mnoho dalšího.

Dávám vždy takový příklad: zastupitelstvo
může klidně rozhodnout o tom, že si obec
koupí raketu, ale nemůže v žádném případě
zrušit rozhodnutí obecního úřadu o pokácení
stromu, které vydal na základě zákona.
Není potřeba lámat si hlavu tím, co má který
orgán obce na starosti, jen jsem chtěl přiblížit,
že něco takového existuje, a je striktně dané, co
kdo může nebo nemůže udělat. Takže jak je
vidět, zdaleka ne o všem rozhoduje starosta, jak
se mnoho z vás domnívá. Dá se říci, že skoro
každé jeho rozhodnutí musí někdo schválit.

Rada: zabezpečuje hospodaření obce dle
schváleného rozpočtu, vůči příspěvkové organizaci (u nás je to škola) plní funkci zřizovatele,
kontroluje plnění úkolů obecním úřadem,
rozhoduje o uzavírání nájemních a výpůjčních
smluv, schvaluje dotace do 50 tis. Kč, dary do
20 tis. Kč a mnoho dalšího.
Starosta: zastupuje obec navenek (myšleno
při jednání např. s firmami, úřady, …) — je
statutárním zástupcem obce, zodpovídá za každoroční přezkoumání hospodaření obce, vůči
zaměstnancům plní úlohu zaměstnavatele,
odpovídá za informování veřejnosti, plní úkoly
zadané radou, může požádat Policii ČR
o spolupráci při zabezpečení místních záleži-

Obecní úřad: plní úkoly, které mu svěří zastupitelstvo a rada. Dále vykonává tzv. přenesenou
působnost (zastupuje stát). Dám konkrétní
příklad — obecní úřad vydává např. povolení
o kácení stromů rostoucích mimo les, sjezd
z místní komunikace, atd. Prostě takové činnosti,
které jsou dané zákonem, a není o nich možné
nijak hlasovat ani diskutovat.

Poznámka na závěr.
Nezabýval jsem se problémem, jaký je rozdíl
mezi obcí a obecním úřadem. Chci jen uvést, že
oba pojmy jsou platné, akorát se používají
v rozdílných případech. Takže když jednou
dostanete dopis s hlavičkou Obec Kozlovice
a podruhé Obecní úřad Kozlovice — nespletli
jsme se, tak jak už mě několik lidí upozorňovalo, je to správně.
Starosta obce
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Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, a co na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím
nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email: vasenda@kozlovice.cz, mobil 721 222 633, tel. 558 697 205.

Kozlovice
Kaple Vítězného Krista
v Měrkovicích
Prázdninové měsíce letošního léta byly velice
příhodné pro stavbu kaple Vítězného Krista,
o které jsem psal již v předešlých číslech
Zpravodaje. Kdo projížděl kolem měrkovické
zvoničky, která stojí na loukách našimi předky
zvaných Ovčanka, mohl sledovat, jak na
masívních betonových základech vyrostla stavba, v níž jsou zhodnoceny stavební materiály
nesoucí v sobě historii konce 19. století. Na kamenném soklu z radhošťského pískovce (kamenolom Ráztoka) je postaveno obvodové
zdivo, valené klenutí nad obloukovým oknem
a valený klenutý strop z repasovaných režných
cihel, pořízených v osmdesátých letech minulého
století z bourané hornické kolonie dolu Ignát
v Ostravě. Ta byla postavena v závěrečných
letech 19. století. Kamenné pískovcové bloky na
bočních stěnách jsou původní nadokenní
překlady z domu rodiny Hadvičáků z Pružin
z téhož období. Hambálkový krov je proveden
z borového dřeva, s kleštinovými samosvornými rybinovými spoji. Střecha je pokryta novou
pálenou taškou Tondach rakouské provenience.
Do konce září budou ještě osazeny všechny
dveře a obloukové okno a začátkem října provedeny vnitřní i vnější omítky.
Dokončení celé stavby je naplánováno až na
rok 2014. Můj původní záměr vysvětit kapličku
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v tomto roce jsme po dohodě přesunuli na rok
příští, kdy v Měrkovicích oslavíme čtvrtkulaté
výročí založení obce — 225 let.
Stavbou kapličky jsem navázal na četné veřejné
aktivity svého staříčka Petra Eliáše. Ten se do
Měrkovic na číslo 7 přiženil v roce 1911 a ihned
aktivně podporoval stavbu nové školy (začala
v roce 1913). Na ostravské šachtě, kde pracoval,
sbíral a nosil do školního kabinetu zkameněliny
fosilií. Na přelomu dvacátých let 20. století se
spolu s tehdejším měrkovickým starostou
Hynkem Janotkou významným způsobem zasadil o stavbu nové silnice a na počátku
čtyřicátých let rozhodujícím způsobem přispěl
k elektrifikaci obce. O stavbu silnice neměli
tehdejší měrkovičtí občané zájem a na elektrifikaci vzpomínal po létech s trpkostí. Tato
aktivita nebyla mnoha usedlíky zprvu vůbec
pochopena. Dnes se samozřejmostí projíždíme
Měrkovicemi po skvěle opravené komunikaci
a život bez elektrifikovaných domovů si nedovedeme představit.
Jsem přesvědčen, že i měrkovická kaplička se
po létech stane přirozenou součástí kultury
života občanů a bude nejen fyzickou, ale zejména duchovní pečetí erbovního znaku Měrkovic,
dřevěné zvonice.
Průběžnou
fotodokumentaci
stavby
naleznete
na
webových
stránkách
www.merkovice.cz.
Aleš Eliáš, Měrkovice
Kaple Vítězného Krista, foto Aleš Eliáš
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A ještě „trocha“ historie
Jídlo v nářečí — kvíz
1. Tluky
a.
tvrdý chléb
b.
halušky
c.
suché bramborové placky

4. Vrťanka
a.
kaše uvařená v mléce
b.
polévka s uzeným masem
c.
alkoholický nápoj

2. Fornefla
a.
naběračka
b.
pánev
c.
plech na pečení

5. Kobzole
a.
cibule
b.
brambory
c.
knedlíky

3. Bryja
a.
polévka rozdávaná chudým
b.
pohanková kaše
c.
omáčka z ovoce

Řešení kvízu naleznete na str. 36.

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.

Informace ze zasedání rady obce
Zápis č. 8 — 2013 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 24. 6. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouva o zřízení věcného břemene — ČEZ
přípojka NN, T.
3. Žádost o koupi obecního pozemku
v lokalitě Fojtíková — pan S.
4. Schválení příspěvků — Slezská Diakonie,
Charita Frenštát, Střed. soc. služeb Frýdlant
nad Ostravicí
5. Rozpočtové změny
6. Opravy místních komunikací v Měrkovicích

Zápis č. 9 — 2013 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 17. 7. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Bodu jednání 8 se zúčastnila ředitelka školy
a zástupkyně ředitelky školy
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Oprava MK — Kolbeřák směr Satinská
3. Dokončení manipulační plochy na hřbitově
4. Smlouva budoucí o zřízení věcného
břemene — ČEZ, Kahánek 8RD

5. Smlouva o zřízení věcného břemene —
ČEZ, Žáček 4RD
6. Žádost o pokácení stromu na obecním
pozemku — T.Z.
7. Plán a výhled dalších akcí — budova OÚ,
chodník hřbitov, ….
8. Kapacita ZŠ a MŠ Kozlovice

Zápis č. 10 — 2013 ze zasedání Rady
obce Kozlovice ze dne 2. 9. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Opravy místních komunikací (vícepráce,
točna Měrkovice, vysprávky JET)
3. Výběrové řízení — komunální odpad
4. Výběrové řízení — žulová dlažba na chodníky hřbitov
5. Výběrové řízení — kanalizace lokalita
Kubečka
6. Odměny vedoucím dětských kolektivů
7. Rozpočtová změna — ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o.
8. Žádost o provedení opravy chodníku u bytových domů č.p. 635—638
9. Žádost o přeložku světelného bodu — Ch.
10. Smlouva o věcném břemeni — Č.
11. Směna pozemků Obec—Ž.
12. Program obecní slavnosti Kozlovice 2013

Komunikace směr paní Satinská — po opravě

Komunikace směr paní Satinská — před opravou

Foto archiv obce

Obnova vodovodu — Malá strana směr dolní konec

Nová manipulační plocha na hřbitově

FotoZpravodaj

Odvodnění základů ZŠ

Odvodnění základů ZŠ

Obnova vodovodu — Malá strana směr dolní konec

Obnova vodovodu — Malá strana směr dolní konec

14
Kozlovice

Oprava cesty na Měrkovice — hotovo

Oprava mostu u paní Skálové

Obnova vodovodu — malá strana směr dolní konec

Oprava cesty na Měrkovice

Odvodnění základů ZŠ

Kozlovice
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Oprava lávky

Práce na Základně

Oprava komunikace kolem pana Muchy — Měrkovice

Oprava komunikace u školy v Měrkovicích

16
Kozlovice

Slavnostní rozloučení s deváťáky

Slavnostní rozloučení s deváťáky

Dětský den

Započaly práce na opravě točny naproti pily

Stavba kapličky v Měrkovicích pokračuje

Kozlovice
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Dětský den

Den obce – sobota, foto Filip Jakeš
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Kozlovice

Kozlovice
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20

Kozlovice

Průvod neděle — obecní slavnost, foto Standa Ulčák

Slavnostní mše — obecní slavnost, neděle, foto Standa Ulčák

Slavnostní mše — obecní slavnost, neděle, foto Standa Ulčák

Kozlovice
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Ze života školy
Co se děje ve škole
1. Základní škola
Ve školním roce 2013/2014
— navštěvuje základní školu 275 žáků;
— žáci jsou rozděleni do 13 tříd, z toho jsou
opět dvě první třídy;
— všechny ročníky se učí podle nově zpracovaného
ŠVP ZV Rosnatka;
— žákům na II. stupni nabízíme široký výběr
volitelných předmětů: etická výchova, můj
region, ekologický seminář, seminář z dějepisu a fyziky, informatika, praktická
matematika, technické kreslení a technická
praktika, společenskovědní seminář a předmět finance a ekonomika, ve kterém se žáci
seznamují se základy finanční gramotnosti;
— vyučujeme dva nepovinné předměty —
náboženství a sborový zpěv;
— od 3. ročníku se všichni žáci učí anglický
jazyk a od 7. ročníku druhý cizí jazyk, žáci si
mohou vybrat mezi německým a ruským
jazykem;
— máme opět širokou nabídku volnočasových
aktivit — zájmové kroužky sportovní,
keramické, výtvarné, hudební, hra na zobcovou flétnu, ochránce přírody, včelařský,
školní časopis, fotografování, anglická konverzace, angličtina hrou pro nejmenší,
kroužky zaměřené na systematickou
přípravu k přijímacím zkouškám (seznam
kroužků najdete na webových stránkách
školy);
— pro žáky jsou ve školním roce připraveny
kulturně výchovné akce, tři z nich budou
realizovány ve škole nebo v sále OÚ, další je
vybrané divadelní představení v Ostravě
a na Den dětí návštěva kina;
— během školního roku se uskuteční celá řada
projektů, školu jsme zahájili projektem
„S úsměvem do školy“ na II. st. a „Křížem
krážem Českou republikou“ na I. st.
a připravené jsou další, např. „Na špičku
stromu bez jeřábu“ nebo „Svítíme
úsporně“, ve kterých mohou děti využít
v praxi poznatky, které se učí v hodinách
matematiky, již tradiční projekty, ve kterých
starší žáci připravují program pro své
mladší spolužáky, např. „Čteme dětem“,
„Šesťáci učí prvňáky“ nebo „Karneval“,
a také sportovně zaměřené projekty;
— třetím rokem realizujeme ve škole projekt
MŠMT ČR — EU peníze škole, ve kterém

jsme se zaměřili na zlepšení čtenářské, informační a přírodovědné gramotnosti žáků,
učitelé naší školy v rámci tohoto projektu
vytvořili celkem 320 digitálních učebních
materiálů pro předměty matematika, český
jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk, dějepis,
fyzika, chemie a přírodopis.
Aktuální informace o dění ve škole získáte na
www.skola.kozlovice.cz
Mgr. Jaroslava Minksová, zástupkyně ředitelky školy

První školní den, foto archiv škola

Kozlovice
Poděkování členům Rady rodičů
Jménem nejen vedení školy, ale i ostatních
zaměstnanců a našich žáků bych chtěla
poděkovat všem rodičům, kteří se zapojili do
práce Rady rodičů. Děkuji jim za jejich vstřícný
postoj k problémům školy, hledání možnosti jejich řešení, za pomoc při financování školy při
zakupování pomůcek pro žáky — zde obzvláště
s ohledem na to, že se snaží tyto prostředky
darované škole zajistit vlastní činností ve svém
volném čase — prodej na akcích obce. Také
děkuji za systematickou a velmi dobře
promyšlenou rozvahu při přerozdělování
rodičovských příspěvků, které se vybírají vždy
na začátku školního roku a jsou určeny především na finanční výpomoc žákům v případě finančně náročnějších akcí pořádaných školou
(lyžařský výcvik, adaptační pobyt, plavání…).
Poděkovat chci také dnes již bývalé předsedkyni
Rady rodičů, paní Kateřině Hanzelkové, za její
přístup k vedení rady, za změny , které za dobu
svého předsedování prosadila, za spolupráci
s vedením školy a přeji jí hodně úspěchů v jejím
dalším profesním i soukromém životě.
Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy
2. Mateřská škola
Naši MŠ navštěvuje v letošním roce 104 dětí.
Do lavic 1. tříd ZŠ odešlo 37 dětí a úplných
nováčků přišel skoro stejný počet. Ve třech
odděleních, kde jsou děti věkově smíšené,
probíhá vzdělávání a výchova už druhým rokem
podle školního vzdělávacího programu „Tři, dva,
jedna, teď—poznáváme svět“ a rovněž podle něj
pracuje i čtvrtá třída předškoláků v budově základní školy. Cílem vzdělávacího program „Tři, dva,
jedna— teď, poznáváme svět“ je rozvoj
osobnosti dítěte a vytvoření prvních základů
soužití a komunikace s okolním světem tak, aby
dítě zlepšovalo postupně své vyjadřovací schopnosti, vytvořilo si o sobě i druhých vyrovnaný obraz
a získalo základní návyky a morální povědomí,
které by mu umožnily elementární samostatnost
a možnost dalšího celoživotního vzdělávání.
Nadále funguje v MŠ kroužek „Hezky česky“,
který napomáhá rodičům s odstraňováním
lehčích vad výslovnosti. Předškoláci mohou
navštěvovat angličtinu, kde se formou her, písní
a říkadel učí základům tohoto světového jazyka.
Snažíme se o to, aby se dětem u nás líbilo, a proto
i letos mezi každodenní činnosti budeme zařazovat již osvědčené akce — např. divadelní představení v divadle loutek v Ostravě nebo přímo
v naší MŠ, plánujeme plavecký a lyžařský výcvik,
mikulášskou a vánoční nadílku, besídky,
karneval, besedy, exkurze a výlet.
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V době od 6:15 do 16:00 hodin se o děti
budou starat tyto učitelky:
• 1. třída Motýlci — Adriana Vyviálová
— Lenka Eliášová
— pedagogický asistent
Lidmila Bělunková
• 2. třída Sluníčka— Ivana Bražinová
— Nikola Ranochová
• 3. třída Berušky — Miroslava Jedličková
— Zuzana Sucháncová
• 4. třída Skřítci — Pavla Košťálová
— Lucie Halamíčková
Ředitelka školy — Mgr. Hana Ulčáková
Vedoucí učitelka
mateřské školy — Lenka Eliášová
Vedoucí kuchyně — Bc. Monika Klegová
Kuchařky — Marcela Eliášová
Hanka Lassáková
Školnice, topič — Marie Pustková
Uklízečka — Lenka Žáková

Skřítci, foto archiv škola
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Kulturní a sportovní život obce
Řidiči! Znáte vyhlášku?
Sdružení Slavík Moravia má ve svém programu nejen výuku a provozování hudby, ale také
organizaci přednášek, besed či školení.
V listopadu chceme pozvat řidiče na besedu
věnovanou vyhlášce a dopravnímu značení.
Znáte aktuální vyhlášku a předpisy o provozu
na pozemních komunikacích? Pravděpodobně
velká většina aktivních řidičů skládala zkoušky
z jiné vyhlášky než je platná ta současná.
Pravidla silničního provozu jsou upravena zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, v němž je upravena též
oblast přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
provozu, bodové hodnocení řidičů nebo oblast
řidičských oprávnění a řidičských průkazů.
Je několik otázek, na které možná neznáte
odpověď. Jak se zachovat, jsem- li účastníkem
dopravní nehody? Kdy musíme a nemusíme
volat k nehodě policii? Co znamenají nové dopravní značky a vodorovné značení na vozovkách? Jaké je povinné vybavení vozidla?
Kolik zaplatím za dopravní přestupek, a jak se
mohu bránit v případě, že se cítím nevinný? Je
spousta dalších otázek, které vám při besedě
zodpoví zkušený učitel autoškoly.
Osvěžit si pravidla prospěje řidičům, kteří
vlastní „řidičák“ rok nebo dva, i těm zkušeným
s dlouholetou praxí.
Školení formou besedy, přátelského
posezení, proběhne v sále Restaurace Na
koupališti 19. listopadu od 17 hodin a potrvá
zhruba do 18:30, v případě zájmu do 19 hodin.
Vstup je zdarma, občerstvení ve vlastní režii.
Slavík Moravia

Letní kino, foto Radek Zdražil

LETNÍ VEČER NA KOUPALIŠTI

Letní kino v Měrkovicích

Překrásné počasí, skvělá atmosféra, čepované
pivo i nealko, grilované speciality a tradičně bohatý program. To byly hlavní důvody, proč první
srpnový pátek zavítalo do areálu Na koupališti
neuvěřitelně více jak 800 lidí všech věkových
kategorií. Tradičně i letos — již potřetí, si pořádající
majitelé Restaurace Na koupališti a Florbalový
klub Kozlovice, pozvali osvědčenou hvězdnou
sestavu — kozlovickou rockovou legendu TRIFID. Jako předskokani se předvedla stále se lepšící trash—metalová skupina TERALODON.
Přízeň fanoušků a vynikající formu ukázal ve
svém pásmu zpěvák a kytarista Martin ŠEVČÍK.
Na velkém úspěchu celé akce mají podíl nejen
účinkující, pořadatelé: spolupracující rodiče,
děti, kategorie „veteráni“ , ale hlavně vy všichni,
co jste přišli aspoň částečně podpořit mladé talenty florbalu. Pevně věříme, že se příští rok již na
čtvrtém „letním večeru“ setkáme, ne-li ve větším
počtu, opět za výtečného počasí a hlavně ve
zdraví. Více fotografií z tohoto dne naleznete na
našich stránkách www.fbckozlovice.cz
Václav Štefek

V pátek 23. 8. 2013 se na hřišti v Měrkovicích
uskutečnilo letní kino. Nápad a realizace
vznikla v hlavách několika měrkovjanů. Šlo
o pokusnou akci tohoto druhu, nebyla předem
příliš avizovaná, vstup byl zcela dobrovolný,
tedy zdarma. Pokus to byl však velice zdařilý
a nechybělo ani občerstvení. Pokusných diváků
se sešlo nečekaně mnoho, a to i z Kozlovic,
a všichni odcházeli s dotazem, kdy se letní kino
bude opět opakovat. Určitě bude, ale vzhledem
k blížícímu se konci léta, to již nebude v tomto
roce, nebo to už nebude letní kino. Dík obci Kozlovice za pronájem hřiště.
Radek Zdražil

Letní večer, foto Radka Jurková
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S končícím školním rokem nám jako každoročně vyvrcholil skautský rok letním dvoutýdenním táborem v Růžďce. Letošní tábor
proběhl ve středověkém stylu. Naším hlavním
cílem bylo zbavit se krutovládce Hrůzoslava
v našem městě Šurém dvorci. Začínali jsme
jako chudina, ale postupně jsme se plněním
úkolů a překonáváním překážek vypracovali
přes střední vrstvu až k rytířskému titulu, což
byl post, ze kterého jsme byli schopni svrhnout
z trůnu zlého Hrůzoslava, na jehož místo byl
dosazen král Dobroslav, pod jehož velením
jsme nakonec dobyli i Hrůzoslavův hrad
a nadobro se ho zbavili. K překonání překážek
(stavění zavlažovacího koryta, luštění tiskovin
v knihovně, plížení se hradem, stavba beranidla…) jsme použili naše skautské dovednosti
(vázané stavby, šifrování, zručnost, spolupráce,

samostatnost), bez kterých by to nešlo. Mimo to
jsme se naučili hodně nových věcí jako pracovat
s různými nástroji, slaňovat, tábořit v přírodě,
umět se sám o sebe postarat, nebo třeba grilovat kuře ☺.
Kromě tábora někteří vedoucí absolvovali
dva kurzy — čekatelský (CORDA) a vůdcovský
(OIKOS), které nám pomůžou připravovat ještě
lepší program. Začátkem školního roku
proběhl nábor do nové družinky Světlušek, pro
které budou připravovat program dvě
novopečené rádkyně. S novým školním rokem
přichází i nová skautská klubovna, do které se
máme v plánu do zimy přestěhovat, a s novou
silou ve vedení oddílu pokračovat ve skautingu
i v dalším školním roce. (Fotky z tábora a jiných
akcí
najdete
na
stránkách
oddílu
kozlovice.skautifm.cz)
Vojtěch Tkáč — Wydrák

Krutovláda Šurého dvorce, foto archiv Skaut

Slibový oheň, foto archiv Skaut

Skautský tábor

DFS Valášek rozšiřuje členskou základnu
Letošní letní prázdniny jsme se vydali hned
na tři velké folklorní festivaly, abychom divákům ukázali pásma a písně, které jsme
nacvičovali v posledních měsících. Ačkoli byly
prázdniny, skoro vždy jsme odjížděli téměř
v kompletní sestavě. Vystoupili jsme na
Rožnovských slavnostech v Rožnově pod Radhoštěm (7. 7.), na Mezinárodním folklorním
festivale Léto na Soláni (10. 8.) a samozřejmě
jsme nemohli chybět na tradičních Sochovkách
ve Lhotce (24. 8.).
Letní vystoupení vystřídaly pravidelné zářijové nácviky. Zájem o tancování a zpívání
v souboru stále roste, proto jsme 19. 9. uspořádali konkurz do Přípravky (děti do 6let), aby

naše řady posílila „nová krev“. Na pět volných
míst bylo 16 zájemců a konkurence byla více
než velká. Od měsíce října nás dále čeká změna
v organizaci zkoušek. Jelikož se počet členů
velkého Valášku v září opět navýšil o 6 prvňáčků
přicházejících z Přípravky, tedy počet členů by
byl nad 40, bylo třeba velký Valášek rozdělit na
dvě tréninkové skupiny. Menší děti (30 dětí)
budou i nadále zkoušet v pátky od 16:00hod,
větší děti (věkově cca od 5. třídy, v počtu 14 dětí)
budou zkoušet v úterý 17:00—18:30hod + jednou
za měsíc budou mít ZK v pátek s menšími
dětmi. Věříme, že tato změna bude jen ku
prospěchu jednotlivých , také nejen pro vedoucí, ale hlavně pro děti bude přínosem.
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Zkoušky malé muzičky budou i v tomto školním roce pokračovat (pátky), Přípravka tradičně
zkouší ve čtvrtek.
Nyní se již vedoucí pilně připravují na
celosouborové soustředění, které letos
proběhne od pátku do pondělí v termínu 25.—
28. 10. v Kunčicích pod Ondřejníkem (ubytovna

Mládí penzionu Krkoška). V plánu je trénovat
nové tance, rozšířit písňový repertoár souboru
i malé muzičky, ale hlavně poznat se v nově
rozšířeném kolektivu a užít si společně kupu
srandy s novými kamarády.

Jsme jedna parta — Valášek Sochovky 2013,
foto archiv

Přípravka v akci — Sochovky 2013, foto archiv

Pozvánka do tělocvičny

Úspěchy našich hasičů

Vážení spoluobčané, nabízíme vám volné
hodiny v tělocvičnách Sportovně rekreačního
centra Kozlovice, které můžete využít ke
sportovním radovánkám s dětmi nebo s přáteli.
Volné hodiny jsou v tělocvičnách již pouze
v sobotu a v neděli, pokud zde neprobíhají volejbalové nebo pingpongové zápasy. Herna stolního tenisu je prakticky volná celý týden. Všechna sportoviště jsou pro veřejnost přístupná od
15 do 21 hodin v průběhu týdne, o víkendu od 8
do 20 hodin. Návštěvu sportoviště je třeba dohodnout předem s panem Slávkem Vašendou
na telefonních číslech 721 222 633, linka na
obecní úřad 558 697 205, nebo emailem vasenda@kozlovice.cz. Podrobné informace o jednotlivých sportovištích, cenách a aktuální
rozvrh hodin najdete na stránkách obce Kozlovice: www kozlovice.cz / Sportoviště obce.
Cena sportovišť je stanovena Ceníkem č. 1/2008.
Velká tělocvična: jednorázový vstup 200 Kč/1
hod., permanentka 180 Kč/1hod.
Malá tělocvična: jednorázový vstup 100 Kč/1
hod., permanentka 80 Kč/1hod.
Herna stolního tenisu: jednorázový vstup
60 Kč/1 hod., permanentka 40 Kč/1hod.
Permanentka je na 10 a více vstupů na libovolná
sportoviště SRC Kozlovice.
Slávek Vašenda, OÚ

Petra Prašivková, www.valasek-kozlovice.cz

Mistrovství ČR dorostu SH ČMS
v požárním sportu
Mistrovství se uskutečnilo ve dnech 3. — 5.
července v Jablonci nad Nisou. Kozlovice zde
měly hned dvě zastoupení.
Lukáš Tabach závodil za jednotlivce. Čekaly
na něj 3 disciplíny — běh na 100 m s překážkami, dvojboj a test. Po součtu všech výsledných
umístění skončil Lukáš na 5. místě.
Jan Vyvial nejml. závodil v kategorii družstev.
Se svým týmem obsadil zlatou příčku.
Kateřina Toflová

Hasičská olympiáda
Ve dnech 14. — 21.července 2013 se ve francouzském Mulhouse konala XV. hasičská
olympiáda CTIF.
Soutěžilo se v tradičních disciplínách CTIF
i v požárním sportu, kde členem družstva dobrovolných hasičů ČR byl kozlovický dorostenec
Jan Vyvial nejml., který měl premiéru na mezinárodních závodech. Nejvíce se mu dařilo v disciplíně
100 m s překážkami, kde se probojoval až do
semifinále závodu, zde skončil na krásném
4. místě. Celkově družstvo dobrovolných hasičů
ČR po všech disciplínách získalo zlatou olympijskou
medaili ve své kategorii.
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V kategorii profesionálních hasičů ČR závodil
náš reprezentant Pavel Krpec, který měl smůlu
a ve své oblíbené disciplíně 100 m s překážkami
se zranil a skončil až na 16. místě. Bohužel ani
celému družstvu se nedařilo podle jejich představ, získali sice zlatou medaili z disciplíny
100 m s překážkami, celkově se po všech disciplínách umístili na 5. místě. Přesto byla hasičská
olympiáda ve Francii velmi úspěšná, jak pro
Českou republiku, tak i pro naše závodníky.
Božena Krpcová

Mistrovství ČR prof. a dobrovolných hasičů v požárním sportu
Tato vrcholová hasičská soutěž ČR, která
proběhla 23. — 25. srpna, se konala v Mladé
Boleslavi.
Za dobrovolné hasiče opět závodil Jan Vyvial
nejml. Se svým týmem dosáhl celkového 3.
místa. Jako jednotlivec pak ve Výstupu do 4.
podlaží cvičné věže obsadil 6. místo.
Celé mistrovství však ovládl kozlovjan Pavel
Krpec ml. Ten se stal letošním absolutním mistrem republiky, když v superfinále zabojoval
a vyhrál běh na 100 m s překážkami i výstup na
věž. Navíc s Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje obsadil krásné
1. místo.
Kateřina Toflová
Všem hasičům gratulujeme a děkujeme za
výbornou reprezentaci.

Pavel Krpec, foto Vlasta Michalovičová

Olympiáda — Jan Vyvial, foto Jakub Arvai

Sport pro všechny Vás opět zve
k pravidelnému cvičení
Neslibujeme Vám, že zhubnete a budete vypadat jako modelky, i my se o to marně pokoušíme
:–). Slibujeme Vám, že se budete cítit dobře fyzicky
a taky psychicky. Slibujeme , že na cvičení
potkáte fajn holky a že se budete více usmívat.
Mimo cvičení, na které jste zvyklé, jsme pro
Vás připravily od září také pár novinek:
Zdravotní cvičení — vhodné pro všechny
ženy a muže, i ty, kteří nikdy necvičili, velmi pomalé protahování, které Vám rozhýbe a prokrví
Vaše unavené tělo — pátek 19 hod.
Kruhový trénink — stanoviště s nářadím,
minutu cvičíte, odpočinete, a tak pořád dokola,
velmi efektivní posílení hlavních svalových
skupin — neděle ráno.
Taneční koktejl pro mámy/táty s dětmi —
tančíme, hrajeme si, posilujeme, protahujeme
a to vše spolu — neseďte doma (a nedělní
návštěvu taky ještě stihnete ) — neděle 16.30 hod.
Rozvrh naleznete na
http://www.kozlovice.cz/index.php?tar=clanek
&id=92 , informace Pavlína Zemanová,
775 012 282, cviceni.kozlovice@centrum.cz
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Volejbalové střípky

Léto mladých volejbalistek

V sobotu 17. srpna 2013 se naše volejbalistky
tradičně zúčastnily 27. ročníku volejbalového
turnaje v Kopřivnici. Turnaje se zúčastnilo
8 ženských družstev, které byly rozděleny do
dvou skupin. Kozlovice se ve skupině utkaly
s týmy Rybí, Frenštát pod Radhoštěm a Ostrava-Svinov. Po velkých bojích ve skupině se
nepodařilo ženám porazit Frenštát pod Radhoštěm a skončily na druhém postupovém
místě ze skupiny. O finálový boj se ženy utkaly
s Fulnekem, kde byly bohužel neúspěšné
a nepodařilo se jim probojovat do finále. Boj
o třetí místo sehrály Kozlovice se Štramberkem.
Po vždy dobře rozehraném setu se bohužel
nedařilo v koncovce, a tak letos po několika
letech se Kozlovicím nepodařilo dosáhnout na
stupně vítězů. Konečným pro ně bylo čtvrté
místo.
Po velmi úspěšné loňské sezóně, kdy se
našim volejbalistkám podařilo skončit na druhé
příčce tabulky Krajského přeboru II. třídy žen,
si Vás diváky dovolujeme pozvat na nadcházející sezónu, která startuje 5. října 2013
v Palkovicích. První domácí zápas se odehraje
19. října 2013 v místním SRC Kozlovice.
Dále prosím přijměte pozvání na přátelské
utkání, které se koná v pátek 27. září v 18:30
hod. Soupeřem Kozlovic bude Štramberk.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Po roce pilného trénování si naše mladé volejbalové
naděje zasloužily odměnu formou volejbalového
soustředění. Soustředění vedly především Martina Eliášová a Alena Bednářová. Dále pomáhal
téměř celý volejbalový tým žen nejen s programem, ale i s vařením. Během soustředění
děvčata pilně trénovala a měla možnosti si
vyzkoušet také plážový volejbal. Počasí
soustředění přálo, někdy ovšem bylo až neúnosné horko, a proto byl vymýšlen náhradní
program (koupaliště, výlet na Javorník).
„Během soustředění se děvčata velmi zlepšila
a věřím, že se jim povede dobře i v soutěži,“
uvedla Martina Eliášová.
Děvčata jsou přihlášena do dvou soutěží,
které budou probíhat, stejně jako loni, turnajovou formou nejspíše jednou za měsíc. Během
školního roku budou mladé volejbalistky pilně
trénovat 2× týdně.
Přejeme mladým volejbalistkám mnoho
úspěchů v soutěžích.
Alena Bednářová

Rozpis utkání podzim 2013
05. 10. 2013 TJ Sokol Palkovice: TJ Sokol Kozlovice
19. 10. 2013 TJ Sokol Kozlovice: SK Metylovice
02. 11. 2013 VK Raškovice: TJ Sokol Kozlovice
10. 11. 2013 TJ Sokol Kozlovice: TJ Sokol Hnojník
16. 11. 2013 TJ TŽ Třinec: TJ Sokol Kozlovice
23. 11. 2013 TJ Sokol Kozlovice: VK Beskydy
Frýdlant nad Ostravicí
Hana Vyvialová

Výlet v rámci soustředění na Javorník,
foto Martina Eliášová

Kozlovice
Fotbalový turnaj Mici Cup 2013
v Měrkovicích
Dne 29. 6. 2013 se v Měrkovicích uskutečnil
již tradiční fotbalový turnaj o mini pohár —
Mini Cup 2013. Letošní 38. ročník fotbalového
turnaje vyhrál tým z Měrkovic. Na druhém
místě se umístil tým FC Bučina a na třetím pak
Flamengo. Kromě fotbalu bylo jako doprovodný program připraveno malování na tvář, což
využily zejména děti, a samozřejmě občerstvení,
které již k tomuto turnaji tradičně patří, a to
zejména v podobě vařených kolen, uzených
žeber a klobás. Doprava na hřiště do Měrkovic
byla zajištěna tam i zpět vláčkem Podhoráčkem.

MiniCup, foto Radek Zdražil
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Turnaj byl zakončen večerní zábavou se vstupem zdarma a za doprovodu decibelů DJ Olse.
Těšíme se na příští ročník, který bude netradiční
tím, že Měrkovice oslaví 225 let od svého založení, a tudíž očekávejte spoustu překvapení.
Poděkování od pořadatelů SDH Měrkovice patří
všem, kteří se podíleli na pořádání této akce,
zejména všem členům i nečlenům sboru, Obci
Kozlovice, společnosti ZERO, Bavlna.cz a Lambela.
Více se můžete dočíst na stránkách
www.merkovice.cz.
Radek Zdražil

Kozlovice
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BESKYDSKÉ TURNÉ 2013
Ve čtvrtek 20. 6. 2013 se uskutečnil 1. závod
25. ročníku Beskydského turné žáků ve skoku
na lyžích v Kozlovicích, který pokračoval
v pátek 21. června 2013 v Nýdku a v sobotu 22.
6. 2013 ve Frenštátě p. R. Pořadatelem finálového
závodu turné 23. 6. 2013 byl letos lyžařský oddíl
TJ Rožnov p. R. Závodilo se ve čtyřech
společných kategoriích dívek a chlapců.
Kozlovice reprezentovalo 8 závodníků:
Ondřej Krpec, Marcel Matušinský, David
Tabach, Jiří Dohnal, Štěpán Kysel, Laník Filip,
Lukáš Matušinský, Jakub Jalůvka.
Na závodech startoval rekordní počet 116
skokanů a skokanek z Čech, Moravy a Polska.
Výsledky Kozlovice:
Předžáci: 1. Mátušinský Lukáš, 2. Jalůvka Jakub,
8. Filip Laník
Žáci 9—10: 7. Dohnal Jiří, 14. Kysel Štěpán
Žáci 11—12: 3. Tabach David
Žáci 12—13: 2. Krpec Ondřej, 31. Matušinský
Marcel
Výsledky Nýdek:
Předžáci: kategorie nebyla vypsána
Žáci 9—10: 13. Dohnal Jiří, 14. Kysel Štěpán

Žáci 11—12: 3. Tabach David
Žáci 12—13: 2. Krpec Ondřej, 20. Matušinský
Marcel
Výsledky Frenštát p. R.:
Předžáci: 2. Jalůvka Jakub, 7. Matušinský Lukáš,
11. Filip Laník
Žáci 9—10: 11. Dohnal Jiří, 13. Kysel Štěpán
Žáci 11—12: 4. Tabach David
Žáci 12—13: 15. Krpec Ondřej, 25. Matušinský
Marcel
Výsledky Rožnov p.R.:
Předžáci: 2. Jalůvka Jakub, 3. Matušinský Lukáš,
6. Filip Laník
Žáci 9—10: 11. Dohnal Jiří, 13. Kysel Štěpán
Žáci 11—12: 6. Tabach David
Žáci 12—13: 9. Krpec Ondřej, 23. Matušinský
Marcel
Celkové výsledky po 4. závodech:
Předžáci: 2. Jalůvka Jakub, 3. Matušinský Lukáš,
8. Filip Laník
Žáci 9—10: 12. Dohnal Jiří, 14. Kysel Štěpán
Žáci 11—12: 3. Tabach David
Žáci 12—13: 9. Krpec Ondřej, 22. Matušinský
Marcel
Pavel Fízek

Ondřej Krpec, foto archiv

1. místo Matušinský L.,2. místo Jalůvka J., foto archiv

Kozlovice

Jalůvka Jakub, foto archiv

Beskydské turné 2013, foto archiv
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www.PLOTY-PLETIVO.cz

Prodej, doprava materiálu, montá!e. Pletivové ploty, kované, pr"myslové, lesnická a
chovatelská pletiva.

www.VRATA-OSTRAVA.cz
V#klopná od 9.999 K$. Dále dvouk%ídlá, sek$ní. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i
na míru. Dodáváme také vstupní dve%e do ú$elov#ch prostor. Zajistíme montá!e.

www.THUJA.cz
Thuje na !iv# plot od 10 K$/kus. Mno!stevní slevy. Sazenice i vy&&í stromky.
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastín'ní. R"zné v#&ky. Mul$ovací tkanina. Doprava po celé (R.

www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Chovejte K)EPELKY: Prodáváme líhn', klece, krmivo, napáje$ky, krmítka a dal&í dopl*ky
pro chov dr"be!e.

www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace st%ech – st%echy na klí$, opravy. Pokr#va$ství – pokládky krytin,
zateplení st%ech. Klempí%ství – okapy, svody, oplechování %íms a komín".
Tesa%ství – st%e&ní konstrukce, krovy, p%íst%e&ky, st%e&ní okna.
===========================================
Vít'zslav Kanclí%, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B'lá
tel.: 722 550 000 – Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00
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PÁLENICE FR!DEK – MÍSTEK
se sídlem v b!valém SELIKU
(Pion!r" 839) v MÍSTKU

za#ne p$ijímat ovoce k v!rob% destilátu a
vykupovat od 12. srpna 2013
v"dy od pond#lí do pátku od 8.00 do 17.00
hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Za dovezen!ch 10 kg jablek, 12 kg $vestek nebo
14 kg hru$ek si za 30 dn% odvezete 1 litr 50%
jablkovice, slivovice, hru$kovice a zaplatíte jen
140,- K&.
Cena za vypálení z va$eho vlastního kvasu
135,-/ litr 50% alc
Cena za zpracování a vypálení z dodaného
ovoce
140,-/ litr 50% alc
Ceny jsou uvedeny v#etn% spot$ební dan%, DPH a
likvidace odpadu.

Také nabízíme:
mo&nost odb%ru destilát" sto#en!ch
v lahvích ( + 10,- )
v!kup ovoce (jablek, hru'ek a 'vestek) –
aktuální cena bude v&dy oznámena.
zesta$ení destilátu ultrazvukem
ulo&ení destilát" v dubov!ch sudech
prodej lahví
prodej destilát" ( meru(kovice, slivovice,
hru'kovice a jablkovice)

Dal'í informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech:
602 960 052, 723 312 298, 558 431 700
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Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou ﬁrmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Pavel Merenda mobil: 725 675 606
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA
Provozní 5560, 722 00 Ostrava - Třebovice, tel.: 596 940 640

11 x
v České republice

17
let
na trhu
36 000
položek v nabídce

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

4000
trvale skladem

Kozlovice
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P ÍZEMÍ - byt .2:
3+kk
67 m2
zahrada 224 m2

1. PATRO - byt .4:
3+1
87 m2
zahrada 302 m2

Tel.: 776 772 211
e-mail. bonusgoodway@century21.cz
Správné odpovědi kvízu ze strany 12: 1b, 2a, 3c, 4a, 5b
Vydává Obec Kozlovice. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Mgr. Hana Ulčáková ve spolupráci
s Obecním úřadem Kozlovice. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 5. prosince 2013.
Příspěvky zasílejte na e-mail: kozlovice@kozlovice.cz. Za správnost příspěvku odpovídá autor.
Vyrábí tiskárna Beatris

