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Slovo starosty
Opět jsme na konci roku, přiblížily se Vánoce
a to je doba radosti, ale také ohlédnutí za rokem
uplynulým.
V prvním Zpravodaji tohoto roku jsem uveřejnil naše letošní záměry a plány — v tomto čísle
připomenu ve zkratce skutečnost. Kdo chce,
může plán a skutečnost porovnat.

Investiční akce, opravy
— Dokončili jsme výstavbu splaškové kanalizace a nově jsme vybudovali dešťovou kanalizaci v lokalitě Červenka. Byla opravena budova
bývalého sklenářství, provedeny drobné opravy
na smuteční obřadní síni, provedena výměna
venkovních dveří v budově stávající vinotéky
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a provedeny desítky oprav vodovodu, především v souvislosti s výstavbou kanalizace.
— V ZŠ proběhla částečná výměna oken,
v MŠ pak výměna oken v kuchyni (včetně sítí
proti hmyzu), instalace odsavače par v kuchyni
a byl postaven chodník v areálu.
— Na hřbitově bylo vysazeno přes 200 nových
tújí a byla zde umístěna nová lavička.
— Byla provedena oprava neuvěřitelných
6,5 km místních komunikací a za naší finanční
spoluúčasti provedena oprava komunikace III.
třídy 4848a nad křížem v délce 1,3 km.
Nákupy
— Zakoupili jsme nový automobil na rozvoz
obědů, sypač pro zimní údržbu místních komunikací a chodníků, podkopovou lžíci
900 mm na bagr a rychloupínač, řezačku spár
(asfalt, beton, …), elektrocentrálu.
— Bezesporu největším nákupem bylo
získání areálu nové Základny (areálu CO
skladu), do které se budeme postupně stěhovat.
Projektové dokumentace
— Byly dokončeny práce a proběhlo
schválení nového územního plánu obce.
O územním plánu jsem toho už napsal hodně,
ale chci ještě upozornit na jednu velmi důležitou věc. Podle stavebního zákona se bude nejpozději do čtyř let provádět jeho revize. Pokud
pozemky, které nyní byly schváleny pro výstavbu, budou stále „ležet ladem“, mohou
(budou) vyňaty, aby bylo umožněno schválení
nových ploch pro ty, kteří skutečně stavět
chtějí.
— Byla zpracována projektová dokumentace
Dostavba chodníků Kozlovice — střed, vč.
vyřízení územního řízení a stavebního povolení.
Společenský život v obci
— Pořádali jsme (nebo se podíleli) dětský
den, obecní slavnost, rozsvícení vánočního

Kozlovice
stromu a budeme spoluorganizovat MF
Souznění — především vánoční jarmark.
— Na podporu kulturně-společenského
a sportovního života obce (dotace spolkům, dofinancování provozu SRC, místností na OÚ
sloužících spolkům) byla vynaložena částka cca
1,5 mil. Kč.
— Jen pro informaci — v obci jsem napočítal
23 fungujících organizací, z čehož jedenáct se
stará i o děti a mládež. Ve škole pracuje 25
kroužků. Vedoucí dětských a mládežnických
kolektivů byli symbolicky odměněni a bylo jim
vysloveno poděkování za jejich práci.
— V letošním kalendáři akcí uveřejněném na
našem webu je přes 100 různých podniků
a akcí!
To je stručný výpis hlavních prací a akcí
letošního roku. Chci poděkovat všem, kteří nám
pomohli, a vyslovit skromné přesvědčení, že se
nám v Kozlovicích žije dobře. Byť nám poslední
dny velice znepříjemnily krádeže a škody, které
u nás napáchali… — nemám pro ně vhodné
oslovení, které by se dalo publikovat. Dle
sdělení policie byli tito … rozprášeni (částečně
identifikováni). To ovšem neznamená, že bychom neměli zamykat a dávat si na svůj majetek pozor.
Chci proto poděkovat těm, kteří jen nekomentovali, ale zvedli telefon a informovali
policii nebo po nocích hlídali. Policie Vám
děkuje za spolupráci.
A dobrá zpráva nakonec. V letošním roce
jsme už do svazku občanů Kozlovic přivítali 36
nově narozených dětí (17 kluků a 19 holek).
Přeji Vám, abyste vánoce a celý příští rok
prožili tak, jak si představujete. Zároveň přijměte pozvání na festival Souznění a vánoční
jarmark v sobotu 17. 12. 2011.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce (2. 12. 2011)

Kozlovice
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Zprávy z obce
Zpráva velitele výjezdové jednotky
V letošním roce pracovala výjezdová jednotka v počtu 20 členů. Z tohoto počtu jsou 4
velitelé, 5 strojníků a 11 hasičů. Jako každý rok
probíhalo školení všech členů jednotky, každoroční preventivní prohlídky, cyklické školení
velitelů a strojníků, jehož součástí je přezkoušení pro obnovení odborné způsobilosti.
Kromě těchto povinných aktivit jednotka
prováděla čištění místních komunikací, kanálů,
prováděla dovoz vody a samozřejmě se po celý
rok pečlivě starala o svěřenou techniku a technické prostředky.

Letos jsme byli IBC Ostrava (integrované
bezpečnostní centrum) povoláni k 19
událostem. Z toho bylo 9 požárů, 9 technických
pomocí (čerpání vody, likvidace bodavého
hmyzu a další) a 1 dopravní nehoda.
Za odvedenou práci a dobře zvládnuté
zásahy v roce 2011 bych chtěl všem členům výjezdové jednotky poděkovat.
Závěrem všem spoluobčanům přeji příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2012.
Pavlát T.
velitel JSDH Kozlovice

Upozornění občanům
Upozorňujeme ty občany, kteří opomenuli
v termínu uhradit místní poplatky ze psů (spl.
31. 3. 2011) a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek za odpad“ spl. 31. 10. 2011), aby
dlužné částky neprodleně zaplatili. Poplatky lze
zaplatit v hotovosti osobně do pokladny obecního úřadu, kancelář č. 4, popřípadě převodem
na bankovní účet č. 163215866/0300. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo popisné Vašeho domu.
Občanům, kteří místní poplatek ze psů
a poplatek za odpad neuhradí včas, jej vyměří
obecní úřad platebním výměrem. Poplatek
může být zvýšen až na trojnásobek. Neuhradí-li
dlužník poplatek dle platebního výměru, přistoupí obecní úřad k vymáhání nedoplatku exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Neplatičům vodného (spl. 31. 5. 2011), kteří jej
včas a v plné výši neuhradí, může obec jako do-

davatel přerušit dodávku pitné vody po předchozím upozornění.
Věříme, že toto upozornění bude dostačujícím impulsem těm, kterých se týká,
k okamžité úhradě dlužných částek.
Současně děkujeme všem občanům, kteří
poplatky zaplatili včas.
Obecní úřad

Obec daruje nalezence

Odborné poradenství vlastníkům lesů v roce 2012
bude poskytovat odborný lesní hospodář Ing. Tomáš Svoboda každý lichý týden ve středu (počínaje 18. 1. 2012) v době od 14.00 do 14.45 hodin v místnosti bývalé pošty na OÚ.

Poskytování právních služeb pro občany Kozlovic a Měrkovic v roce 2012
bude probíhat každý sudý týden v úterý (počínaje 10. 1. 2012) v době od 15.30 do 17.30
hodin v místnosti bývalé pošty na OÚ.
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Komíny opět kouří
Je tu podzim a s ním nadcházející zimní
(topné) období. V létě čisté a malebné vesnice
se opět budou zahalovat do špinavého a štiplavě páchnoucího dýmu. Stačí pár komínů nezodpovědných občanů, kteří spalují nekvalitní
palivo, plasty, kelímky, či jiný domácí odpad
a obyvatelé dýchají vzduch horší než
v průmyslových aglomeracích.
Co vypouští do ovzduší ten, kdo pálí odpad?
Zdraví škodlivé a rakovinotvorné látky, kterými postupně otravuje život nejen svému
okolí, ale i sobě a svým dětem.
Spalujete-li v kamnech při nízkých teplotách,
tj. nedokonalém hoření, odpad, uniká z vašeho
komína čpavek, fenoly, kyanidy, dehet apod.
Tyto látky nejenže nepříjemně zapáchají, ale
dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou
k bolestem hlavy a dokonce působí na náš organizmus jako nervový jed. Polyaromatické
uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce
prvními látkami, u nichž byl prokázán
rakovinotvorný účinek.
Věcí, které do vašeho kotle nepatří, je
mnoho. Zaměříme se proto na ty, které se tam
ocitnou nejčastěji. Pokud do kotle přiložíte
kousek 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.
PLASTY — jsou obohaceny o různé látky
jako jsou změkčovadla, barviva a stabilizátory
a při jejich nedokonalém hoření vzniká mimo
jiné i velké množství oxidu uhelnatého (CO).
Tento plyn je jedovatý, neboť je schopen se
vázat na krevní barvivo — hemoglobin, čímž
znemožňuje přenos kyslíku krví, což může vést
k vnitřnímu zadušení. Dalším nebezpečím při
spalování plastů je únik ftalátů, které mají
schopnost hromadit se v lidském těle. Nejnebezpečnější je spalování PVC, při jehož
spalování uniká do vašeho komína vinylchlorid,
který
je
velmi
jedovatou
látkou
s rakovinotvorným účinkem. Při jeho spalování
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 vedou
k vážným onemocněním dýchacích cest.
DŘEVOTŘÍSKA — Pro její výrobu se jako
tmelící látky používají
formaldehydové

pryskyřice, které se při hoření rozkládají
a uvolňují se formaldehyd a fenoly, které unikají do ovzduší. Jedná se o nepříjemně zapáchající
jedy se silně dráždivým účinkem.
SILONOVÉ A NYLONOVÉ LÁTKY — Jejich
nedokonalým hořením vzniká čpavek, který již
při nižších koncentracích dráždí oči, sliznici
nosu, působí nevolnost a bolesti hlavy.
Do vašich kamen či kotlů tedy nepatří žádné
plasty, guma, dřevotříska, látky z umělých
vláken, ani žádný jiný odpad. Nejlépe se
zbavíme všeho odpadu tím, že budeme zodpovědně odpad třídit do příslušných, k tomu
určených a řádně označených nádob na jednotlivých sběrných místech v obci, čímž
ušetříme obecní pokladně nemalé finanční
prostředky, které jsou nás všech, a navíc se
nepřipravíme tak zbytečně o zdraví naše,
našich dětí i všech spoluobčanů.
Každoročně dochází k nárůstu výskytu alergických onemocnění. Odborné studie prokazují, že zejména ovzduší znečištěné jemnými
prachovými částicemi vede ke zvýšenému
riziku vzniku různých druhů alergií, chronických
plícních chorob, rakoviny a taky zkrácení délky
života.
Jak je na tom v zimním období naše obec
všichni dobře víme, ale v mnohých případech
na to vůbec nedbáme a nemáme snahu tuto
situaci zlepšit.
Pálení odpadů je možné přirovnat k riziku při
přecházení silnice na červenou. Zatímco na
přechodu hrozí srážka s autem ihned,
u spalování odpadů je riziko otázkou budoucnosti nás všech.
Obecní úřad

Čištění komínů v roce 2012
30. — 31. 1. 2012
18. — 30. 6. 2012
25. — 26. 10. 2012

Kontakt : Robert Welszar — 736 283 686

Kozlovice
Upozornění obecního úřadu

Pokud se potřebujete zbavit vysloužilého
elektrozařízení, elektronářadí, domácích elektrospotřebičů a elektroniky, zkrátka všeho co
funguje na bázi elektrického proudu nebo baterií, odložte ve sběrném dvoře (Vlčkova
stodola). Zařízení (musí být kompletní, nerozebrané) odkládejte vedle kontejnerů, nevhazujte
dovnitř. O likvidaci se postará odborná firma.

Kanalizace

O kanalizaci toho bylo v posledních létech
i roce letošním napsáno už dost. Mnoho lidí si
napojení a tím řešení likvidace odpadních vod
vzalo za své. Evidujeme asi 110 projektových
dokumentací přípojek. Vesměs se jedná
o napojení na novou kanalizaci. Fyzické napojení provedlo asi 40 občanů.
To je velice málo — ještě stovky objektů se
vůbec neřeší!
V příštím roce bude provedena kontrola, zda
je likvidace prováděna v souladu se zákonem.
Prosím, nenechte to dojít tak daleko, aby celou
situaci musel začít řešit Magistrát města FM —
odbor životního prostředí.
starosta
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Zapisování stavu vodoměrů
V průběhu druhé poloviny prosince 2011
navštíví Vaše domácnosti zaměstnanci obce za
účelem opsání stavu vodoměru. Nebude-li
nikdo zastižen doma, zanechají lístek s žádostí
o nahlášení stavu vodoměru na obecní úřad
s uvedením kontaktního telefonu nebo emailu.
V případě, že nebude nahlášen v požadovaném
termínu stav vodoměru, bude mu spotřeba
vody vypočtena podle odběru za poslední období. Žádáme proto všechny občany o pomoc
při plnění tohoto úkolu (opsat si vodoměr,
zpřístupnit, nahlásit…) a současně děkujeme
za spolupráci.
Změna termínu opisu vodoměru oproti minulosti se provádí z důvodu zvýšení sazby daně
z přidané hodnoty od roku 2012 u vodného
a stočného, která se promítne i do ceny.

Změna ceny vodného a stočného
Rada obce Kozlovice schválila s účinností od
1. 1. 2012 nové ceny:
Vodné
21,00 Kč/m³
Stočné
31,52 Kč/m³
Obecní úřad

Informace pro občany o převedení agendy dávek hmotné nouze
a agendy příspěvků pro zdravotně postižené občany
z Magistrátu města Frýdek–Místek na Úřad práce ČR
Od 1. ledna 2012 se mění a sjednocuje sociální dávkový systém České republiky. Administrace dávek a rozhodování o dávkách bude
prováděno jediným správním orgánem — Úřadem práce ČR, prostřednictvím příslušných
kontaktních pracovišť úřadu. V souvislosti
s uvedenou změnou se agenda dávek hmotné
nouze a příspěvků pro zdravotně postižené
občany převádí z Magistrátu města
Frýdek–Místek na Úřad práce ČR — krajskou
pobočku v Ostravě.
Od 1. 1. 2012 je příslušné pro podávání
a vyřizování žádostí o dávky hmotné nouze
a příspěvků pro občany se zdravotním
postižením (tj. příspěvek na péči, příspěvek na
mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky)
Kontaktní pracoviště ve Frýdku–Místku, Na
Poříčí 3510, 738 01 Frýdek–Místek, tel. 950 113
111.

Jedná se o pracoviště pro správní obvod
obcí: Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice,
Fryčovice, Frýdek–Místek, Horní Domaslavice,
Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice,
Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina,
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice,
Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště,
Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň,
Žermanice.
Řízení o žádostech, o kterých nebylo do 31.
12. 2011 Magistrátem města rozhodnuto,
budou rovněž převedena a dokončena v působnosti úřadu práce.
Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti ve
Frýdku–Místku, Na Poříčí 3510, jsou stanoveny
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý
a ve čtvrtek od 8 do 13 hodin, v pátek od 8 do 13
hodin pro podání žádostí.

Kozlovice
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Statistický přehled kriminality, přestupků spadajících
pod obec Kozlovice za období: 01. 01. 2011 — 27. 11. 2011
I.
evidováno celkem 43 trestných činů–přečinů
•
•
•
•
•

Trestné činy proti majetku: 35 případů
krádeže vloupáním do motorových vozidel: 5
krádeže vloupáním do objektů, domů, bytů apod.: 19
krádeže prosté: 7
podvod: 3
poškození cizí věci: 1
Trestné činy proti životu a zdraví: ublížení na zdraví: 2
Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství:
porušování domovní svobody: 3
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: maření výkonu úředního rozhodnutí: 3
II.
Statistický přehled případů na úseku přestupkového zákona
evidováno celkem 39 přestupků

• přestupky proti majetku: 19
• přestupky proti občanskému soužití: 16
• přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: 4

Zabezpečte svá obydlí a chraňte svůj majetek!
Na základě evidované statistiky upozorňují
policisté Obvodního oddělení v Palkovicích
všechny občany obce Kozlovice, že v posledních měsících došlo k výraznému nárůstu
počtu krádeží vloupáním do rodinných domů,
bytů a rekreačních objektů. Ačkoli pořád
nabádáme všechny občany, aby řádně
zabezpečovali svá obydlí a majetek, neustále se
setkáváme s případy, kdy občané neuzamykají
své domy, garáže a hospodářské budovy, či
dokonce nechávají na svých pozemcích
neuzamčená vozidla. Vážení spoluobčané
nechlubte se svým majetkem a nevystavujte jej
na odiv okolí. Zabezpečte svůj majetek
a zabraňme společně dalším škodám.
Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat všem občanům za spolupráci a pomoc při
objasňování trestné činnosti a opětovně vyzvat
občany, aby vždy v případě výskytu jakékoli
podezřelé osoby či vozidla neprodleně kontak-

tovali linku 558 656 174, případně bezplatnou
linku 158. V této souvislosti zdůrazňujeme, aby
se občané v žádném případě nepouštěli do žádných dobrodružných akcí na vlastní pěst
a mysleli především na své zdraví. Rovněž
chceme upozornit, že i nadále probíhá opatření
“výzva občanům“, kterou lze dohledat na oficiálních internetových stránkách obce www.kozlovice.cz.

prap. Mgr. Ondřej Plečka v.r.
preventista
Palkovice č. p. 448
739 41 Palkovice
Tel.: +420 558 656 174
+420 974 732 771
Fax: +420 558 432 159
Email: fmooppalko@mvcr.cz
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Oznámení

Oznamujeme Vám tímto, že v obci Kozlovice
od křižovatky směr Tichá u č. p. 163 a dále
směrem na Ondřejník (konečná – LČR), probíhá
z důvodu havarijního stavu rekonstrukce
nadzemního telekomunikačního vedení.
Žádáme tímto o uvedení této skutečnosti
v obecním zpravodaji (příp. o informování
jiným vhodným, či obvyklým způsobem), a to
z důvodu upozornění občanů, aby dbali
zvýšené opatrnosti při pohybu v lokalitě
provádění prací.
Zároveň bychom chtěli upozornit, že v období
provádění prací může docházet k výpadkům služeb
poskytovaných společností Telefónica Czech Republic a.s. Případné poruchy, či jiné připomínky
prosím hlaste na níže uvedené kontakty.
Stavbyvedoucí: Kes Martin, tel. 733 133 767
Vedoucí montáží: Kašperlík Libor, tel. 602 783 894,
558 641 515

Připravované kulturní, sportovní
a společenské akce:
11. 12. 2011 … Koncert v kostele
17. 12. 2011 … Souznění
21. 12. 2011 … Adventní koncert
21. 12. 2011 … Divadelní představení pro školu
26. 12. 2011 … Turnaj ve stolním tenise
26. 12. 2011 … Mejdan
31. 12. 2011 … Silvestr Na Mlýně
14. 01. 2012 … Hasičský ples v Měrkovicích
14. 01. 2012 … Myslivecký ples
21. 01. 2012 … Valašský bál
28. 01. 2012 … Farní ples
04. 02. 2012 … Hasičský ples
10. 02. 2012 … Předposlední ples
17. 02. 2012 … Divadelní ples
13. 03. 2012 … Divadelní představení pro školu

Naši jubilanti
Své významné životní jubileum oslavili nebo
oslaví v měsíci říjnu až prosinci tito naši občané:
paní Jiřina Tobolová
paní Marie Zátopková
pan Josef Škodík
pan Zdeněk Adamčík
paní Marie Krpcová
paní Štěpánka Jarotková
paní Božena Urbišová
paní Marie Stanková
pan Miroslav Tkáč
paní Marie Slípková
pan Josef Červenka
pan Jan Vašek
paní Jaroslava Kociánová
paní Ludmila Vyvialová
paní Božena Pustková
paní Emilie Ermisová
paní Vlasta Fucimanová
pan Jan Červenka
paní Štěpánka Krpcová
pan Jaroslav Chýlek
paní Jaroslava Holubová
paní Marie Koníčková
pan Oldřich Tkáč

80 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
82 let
83 let
83 let
84 let
84 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
86 let
88 let
89 let
89 let
90 let
92 let

Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslavili
v měsíci listopadu manželé Jan a Helena Červenkovi a manželé Eduard a Blažena Mitáčkovi.
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví, spokojenost a životní pohodu.

Od září do listopadu nás navždy opustili:
ve věku 65 let paní Květoslava Matulová
ve věku 98 let paní Anežka Hrnčárková
ve věku 72 let paní Helena Zdráhalová
ve věku 89 let paní Alžběta Mrkvová
ve věku 61 let paní Marie Štefková
ve věku 18 let Denisa Janáková
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Od konce srpna do začátku listopadu se
naše obec rozrostla o tyto nové občánky:
Michal Randa, Jakub Biernacki , Tomáš Gola,
Dorota Pustková , Jakub Bartoš, Michaela ,
Lovásová, Vojtěch Palička, Eliška Kastnerová,
Maxim Krpec, Nikol Tabachová,
Marek Sliwka, Adam Filip

Vítání občánků

V pátek 4. listopadu proběhlo v sále obecního
úřadu letos již druhé vítání našich nejmenších
občánků. Tentokrát jsme přivítali 10 chlapců a 7
děvčátek. Ze slavnostního setkání si rodiče
s dětmi odnášeli dárky od obce, a to hotovost
3000 Kč, polštářek, pamětní knížku a kytičku.
V letošním roce v naší obci zatím přibylo 34
dětí.

8

Kozlovice

Kozlovice

9
Nabídka jídel důchodcům

Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných jídel
ve skle firmy HOTOVKY s.r.o., Dobrá.
Cena jednoho jídla je 36 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu
s květinami ), vždy v době od 8.30—9.30 hodin, odběr a placení od 13.00 —14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel:
objednávka pátek 13. 01. 2012 odběr a placení pondělí 16. 01. 2012
objednávka pátek 17. 02. 2012 odběr a placení pondělí 20. 02. 2012
objednávka pátek 16. 03. 2012 odběr a placení pondělí 19. 03. 2012
objednávka pátek 13. 04. 2012 odběr a placení pondělí 16. 04. 2012
objednávka pátek 11. 05. 2012 odběr a placení pondělí 14. 05. 2012
objednávka pátek 15. 06. 2012 odběr a placení pondělí 18. 06. 2012
objednávka pátek 13. 07. 2012 odběr a placení pondělí 16. 07. 2012
objednávka pátek 17. 08. 2012 odběr a placení pondělí 20. 08. 2012
objednávka pátek 14. 09. 2012 odběr a placení pondělí 17. 09. 2012
objednávka pátek 12. 10. 2012 odběr a placení pondělí 15. 10. 2012
objednávka pátek 09. 11. 2012 odběr a placení pondělí 12. 11. 2012
objednávka pátek 07. 12. 2012 odběr a placení pondělí 10. 12. 2012
Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

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

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 29. 8. 2011
Přítomno:
12 členů zastupitelstva
Nepřítomni:
3 členové zastupitelstva
(p. Ondřej Eliáš, p. Mgr. Štěpán Pustka,
p. Tomáš Ulčák) — omluveni
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Kanalizace — stavba byla předána zhotovitelem 30. 6. 2011, Magistrátem města
Frýdku–Místku,
odborem
životního
prostředí a zemědělství vydán kolaudační
souhlas, je možno zahájit připojování jednotlivých objektů – občané budou o této
skutečnosti informováni. Probíhá vyúčtování dotace a bude provedena úhrada
posledních faktur.
— Byla dokončena výměna oken v ZŠ a MŠ.
— Ostatní informace budou podány na
příštím zasedání zastupitelstva, které se
bude konat v budově ZŠ.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty
na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Koupě objektu „CO skladu“
Obec uspěla ve výběrovém řízení, rada
schválila nabídkovou cenu ve výši 12 650 000 Kč
— byla to nejnižší možná nabídka.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který má právo hospodařit
s majetkem České republiky, bude zprostředkovávat prodej nemovitostí. Součástí kupní smlouvy
musí být schvalovací doložka v souladu se
zákonem o obcích. Zastupitelům byl předložen
návrh usnesení ve znění, jak jej požaduje ÚZSVM.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o nabytí
pozemků parcela st. č. 905, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 2 603 m², parcela st. 906, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m²,
pozemková parcela č. 1873/14, ostatní plocha,
jiná plocha a staveb č. p. 169 v části obce Kozlovice, průmyslový objekt, na pozemku
parcela st. č. 906 a č. p. 206 v části obce Kozlovice, průmyslový objekt, na pozemku
parcela st. č. 905, včetně součástí a příslušenství, vše k. ú. Kozlovice, obec Kozlovice, z vlast-

nictví České republiky, příslušnosti hospodařit
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, Nové Město, IČ 69797111, do vlastnictví obce Kozlovice, a to za cenu 12 650 000
Kč. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy.
3. Územní plán
Práce na novém územním plánu trvají už cca
2 roky (23. 9. 2009 — přípravné práce –
průzkumy a rozbory). Obec je objednatelem
územního plánu, pořizovatelem je Magistrát
města Frýdku–Místku, odbor územního rozvoje
a stavebního řádu, zpracovatelem je Urbanistické středisko Ostrava. Cena cca 500 000 Kč.
Po celou dobu zpracovávání byli občané informováni zákonným způsobem a navíc ve
Zpravodaji a na internetu.
Závěrečné veřejné projednání návrhu ÚP
proběhlo dne 10. 8. 2011 na OÚ. Byl to poslední
termín, kdy bylo možno podávat připomínky
a námitky.
Byla podána jedna námitka ohledně části
parcely č. 3037/1 k. ú. Kozlovice, u které je
v novém ÚP změna funkčního využití z OV
(občanská vybavenost), resp. SO (smíšené obytné území) na Z, resp. ZP (zemědělská půda).
Pořizovatel tuto námitku zamítá — viz
přiložené odůvodnění, rozhodnutí o námitkách
je součástí tohoto odůvodnění.
Při této příležitosti pan starosta přiblížil
problematiku zařazování dalších pozemků
mezi plochy pro výstavbu. Skutečnost je taková,
že některé plochy pro výstavbu nebyly využity
po celou dobu platnosti stávajícího územního
plánu. Majitelé je rezervují pro své rodinné
příslušníky, nejsou ochotni je prodat ostatním
zájemcům o výstavbu.
Z územního plánu tak vyplývá dostatečné
množství stavebních pozemků. Při tvorbě
územního plánu se provádí vyhodnocení
záboru zemědělské půdy a životní prostředí
nevydá souhlas s dalším záborem.
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Na základě podnětu pana Mgr. Lukáše Goly
bude veřejnost informována o následném vyhodnocování územního plánu.
Zastupitelstvo obce Kozlovice konstatuje
ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu
Kozlovice není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR 2008 a se Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje a se
stanovisky dotčených orgánů a Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.
Zastupitelstvo obce Kozlovice rozhodlo
o námitkách v souladu s ustanovením § 172
odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, dle přílohy. Zastupitelstvo obce Kozlovice vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2004
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního
zákona, v souladu s ustanovením § 171 až 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, Územní plán Kozlovice formou
opatření obecné povahy s účinností od 19. 9.
2011.
Zastupitelstvo obce ruší
— s účinností ke dni 18. 9. 2011 usnesení
č. 27/1997 ze zasedání Obecního zastupitelstva
Kozlovice ze dne 13. 10. 1997, kterým byl
schválen Územní plán obce Kozlovice
— s účinností ke dni 18. 9. 2011 usnesení
č. 49/2000 ze zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice ze dne 20. 11. 2000, kterým byla
schválena Změna č. 1 Územního plánu
obce Kozlovice
— s účinností ke dni 18. 9. 2011 usnesení
č. 46/2003 ze zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice ze dne 30. 7. 2003, kterým byla
schválena Změna č. 2 Územního plánu
obce Kozlovice
— s účinností ke dni 18. 9. 2011 usnesení
č. 37/2005 ze zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice ze dne 27. 6. 2005, kterým byla
schválena Změna č. 3 Územního plánu
obce Kozlovice
— s účinností ke dni 18. 9. 2011 usnesení
č. 59/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice ze dne 5. 12. 2008, kterým byla
vydána Změna č. 4 Územního plánu obce
Kozlovice

Kozlovice
— s účinností ke dni 18. 9. 2011 usnesení
č. 46/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice ze dne 24. 6. 2009, kterým byla vydána
Změna č. 5 Územního plánu obce Kozlovice
— s účinností ke dni 18. 9. 2011 usnesení
č. 32/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce
Kozlovice ze dne 13. 12. 2010, kterým byla
vydána Změna č. 6 Územního plánu obce
Kozlovice
Zastupitelstvo obce Kozlovice vydává Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 13/1997 o regulativech územního rozvoje ze dne 13. 10. 1997,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 ze
dne 20. 11. 2000, ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 1/2003 ze dne 30. 7. 2003, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 ze dne 27. 6. 2005.
4. Různé
4.1 Budoucí smlouva darovací
Při zpracování projektové dokumentace na
stavbu chodníků vyšlo najevo, že v některých
místech bude stavba umístěna na pozemcích
ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (v komunikaci). Jedná se o běžnou věc, kterou jsme
již v minulosti řešili. Po výstavbě dojde k zaměření, stanovení skutečných výměr
a Moravskoslezský kraj nám tyto pozemky
daruje. V současnosti byla obci předložena
smlouva o budoucí smlouvě darovací.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy darovací č.
FM/2/i/2011/Ch mezi Obcí Kozlovice jako budoucím obdarovaným a Moravskoslezským
krajem s sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
jako budoucím dárcem. Jedná se o část
pozemku parc. č. 4109/2 (ostatní plocha, silnice)
v katastrálním území Kozlovice. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Diskuze:
p. starosta
— pozval všechny členy zastupitelstva na
Den obce 2011 — sobota dne 10. září 2011.
p. Libor Král
— pozval přítomné na pohárovou soutěž
O putovní pohár OÚ Kozlovice dne 3. září 2011,
začátek 13 hodin, areál u hasičské zbrojnice
p. Ing. arch. Václav Cviček
— dotaz, zda poskytnutí dotace na výstavbu
kanalizace je podmíněno napojením
stanoveného počtu objektů
p. starosta
— smlouva o poskytnutí dotace tuto podmínku
neobsahuje

Kozlovice
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 27. 9. 2011
Přítomno: 14 členů zastupitelstva (při zahájení jednání 12 členů, další 2 členové se
dostavili v průběhu projednávání bodu 1
a bodu 2)
Nepřítomen: 1 člen zastupitelstva (p. Kamil
Pustka) — omluven

středisko F–M (SS MSK) a vyjádření SS MSK ze
dne 24. 9. 2008 čj. 6/2008/4538/sk a dalších.

1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
— Kanalizace – dokončena, byl vydán kolaudační souhlas, obec vyřizuje povolení
k provozování kanalizace.
— Byla podána žádost o proplacení druhé
části dotace z MSK (byla podána závěrečná
zpráva včetně vyúčtování, předpoklad obdržení dotace začátek října), na účet obce
byla poukázána první splátka kupní ceny
od SmVaK – na základě smlouvy o budoucí
kupní smlouvě.
— Podána žádost na Sm VaK Ostrava
o navýšení kupní ceny (cena navýšena
z důvodu prodloužení kanalizace k novým
objektům).
— Splatnost posledních faktur za výstavbu
kanalizace je začátek října.
— Soud — kauza Rodzenák, žalobce —
Ing. Rodzenák — má povinnost uhradit
obci částku (náklady řízení) vyměřenou
soudem, obec bude dlužnou částku
vymáhat prostřednictvím exekuce (včetně
dalších nepromlčených pohledávek). Dle
informace činí náhrada za zprostředkování
exekuce 7, 5 tis. Kč za jeden případ.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty
na vědomí a souhlasí s nimi.

pan starosta
— do konce kalendářního roku je proveden
dílčí audit za část roku, po skončení
kalendářního roku je proveden audit za celý
předchozí rok.

2. Rozpočtové změny
Návrh změn byl zaslán členům zastupitelstva
jako součást podkladů pro jednání zastupitelstva obce. Nebyly učiněny dotazy ani
připomínky.
Vysvětlení k jednotlivým navrhovaným
změnám rozpočtu podal pan starosta. Zvlášť
vysvětlil navýšení u §2212 Silnice (přesun z rezerv). Navýšení představuje finanční podíl obce
ve výši cca 1 mil. Kč na opravu komunikace
III/4848A po stavbě kanalizace (3 000 m²) na
základě smluv o užití silnice mezi obcí
a Správou silnic Moravskoslezského kraje,

Ing. Josef Klímek
— dotaz, zda přezkum hospodaření je
prováděn 2× ročně

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
změny v celkové výši 669 140 Kč dle
přiloženého návrhu (příloha zápisu).
Zastupitelstvo obce souhlasí s financováním
opravy komunikace č. III/4848A o rozloze 3 000 m²
ve
spolupráci
se
Správou
silnic
Moravskoslezského
kraje,
středisko
Frýdek–Místek. Tato spoluúčast vyplývá z jejich
vyjádření — dopis zn. 6/2008/4538/sk ze dne
24. 9. 2008 a následujících. Jedná se o následné
opravy v souvislosti se stavbou Kozlovice –
dostavba stokového systému.
3. Prodej a záměr prodeje obecních pozemků
3.1 Prodej
Záměr prodeje části obecního pozemku parc.
č. 2901/3 k. ú. Kozlovice schválilo zastupitelstvo
obce dne 2. 3. 2011, záměr byl zveřejněn na
úřední desce. Žadatel zajistil geometrické zaměření, je zpracován geometrický plán. Dle
předloženého geometrického plánu je předmětem prodeje nově odměřená parcela
č. 2901/7 ve výměře 50 m² z pozemku parc.
č. 2901/3.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem
obecního pozemku parc. č. 2901/7 k.ú. Kozlovice o výměře 50 m² panu I.K., Kozlovice 638.
Cena 500 Kč/m².
3.2 Záměr prodeje
Manželé J. A R. N., Kozlovice podali žádost
o odkoupení části obecního pozemku parc.
č. 146/1 k. ú. Kozlovice o výměře cca 700 m². Na
části tohoto pozemku je již vybudovaný sjezd.
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V případě schválení záměru prodeje je nutno
stanovit prodejní cenu podle přijatého metodického pokynu. Jedná se o pozemek svažitý,
není zde povolena žádná výstavba.
Kupní cena je navrhována většinou členů
v rozmezí 50 —75 Kč/m² (jeden návrh 200
Kč/m²), o konečné výši kupní ceny rozhodne
zastupitelstvo na dalším zasedání zastupitelstva.
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.
3.3 Záměr prodeje
Manželé T. a P. B., Kozlovice podali žádost
o odkoupení části obecního pozemku PK parc.
č. 565 a 569 k. ú. Kozlovice o výměře cca 400 m².
Jedná se o pozemek mezi komunikací
a rozestavěným rodinným domkem žadatelů.
V současné době ho užívají na základě smlouvy
o nájmu pozemků.
Prodejní cena je navrhována v rozmezí 140 —
200 Kč/m², o konečné výši rozhodne zastupitelstvo na dalším zasedání.
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.
4. Různé
4.1 Použití zbytku úvěru (CO sklad)
Na nákup nemovitého majetku – bývalého
CO skladu – obec obdržela úvěr ve výši 13
mil. Kč. Po zaplacení kupní ceny zůstane
nevyčerpaná částka 350 tis. Kč. Bylo by vhodné
zbývající částku vyčerpat, dle informace banky
je možno použít na vybavení a opravy areálu
(brána, kuchyně, obklady, opravy střechy,…).
Čerpání zbytku úvěru bude řešeno dodatkem
úvěrové smlouvy.
Zastupitelstvo obce souhlasí s dočerpáním
zbývající části úvěru na koupi CO skladu ve výši
350 000 Kč na vybavení a opravy areálu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem potřebného dodatku úvěrové smlouvy.

Kozlovice
4.2 Závěrečný účet SMOPO za rok 2010
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů, byl závěrečný účet
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice zveřejněn na úřední desce, zastupitelstvo obce musí
vzít na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere závěrečný účet
Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok
2010 na vědomí.
Diskuze:
— Pan starosta informoval o způsobu výběru
místního poplatku za užívání veřejného
prostranství (prodejní stánky a kolotoče)
v souvislosti s konáním tradičního krmáše.
Činnost výběrčích vykonávají na základě
dohody o provedení práce a pověření obce
pan P. S. a pan K. Š.
— Předávání podkladů pro jednání zastupitelstva bude zajišťováno prostřednictvím
serveru ftp (výhody – snadnější odesílání,
možnost zasílat velké soubory, není nutno
soubory stahovat. ..)
— Pan Mgr. Lukáš Gola navrhuje přizvat na
některé z příštích zasedání zastupitelstva
správce internetové sítě Kozlovice pana
Z.H., aby členy zastupitelstva informoval
o provozu, postupu při odstraňování
poruch, řešení připomínek a dotazů…
— Pan starosta informoval členy zastupitelstva
o neustálých žádostech pana K.K., o podání
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Předmětem žádostí je dle názoru pana K. černá stavba —
vodovod. Ve skutečnosti se jedná o položení
chráničky (pro případné uložení vodovodního potrubí pro lokalitu Rybí) v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 4861– 4 přes
řeku Ondřejnici na silnici III/4861 v k. ú. Kozlovice se souhlasem investora stavby —
Správy silnic Moravskoslezského kraje,
středisko Frýdek–Místek. Snahou je tuto
záležitost vysvětlit a ukončit, proto byl pan
K. několikrát přizván do schůze rady a na
zasedání zastupitelstva. Ani při náhodném
osobním jednání na OÚ Kozlovice se nepodařilo situaci změnit.
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Informace ze zasedání rady obce: ze dne 5. 9. 2011
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Lumír Červenka
Rada projednala:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Zásady při poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb.,
3. Oprava kapličky sv. Jana a Pavla
4. Schválení výjimky v počtu dětí MŠ
5. Schválení výjimky v počtu dětí ZŠ
6. Žádost o bezplatné užití obecních pozemků
— motokros
7. Smlouva o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku (paní Ocelková)
8. Smlouva o zřízení věcného břemene (obec
— ČEZ)
9. Smlouva o budoucí smlouvě na stavbu
(obec — ČEZ)
10. Smlouva o budoucí smlouvě na stavbu
(obec — ČEZ)
11. Smlouva o zřízení věcného břemene (obec
— Martin Tofel)
12. Žádost o umožnění vedení trasy vodovodu
v obecních pozemcích (pan Carbol)
13. Žádost o zakoupení obecního pozemku
(pan Škodík)
14. Žádost o možnosti provést stavbu na obecním pozemku (pan Škodík)
15. Žádost o možnosti provedení udržovacích
prací (pan Vostárek)
16. Žádost o přidělení obecního bytu
17. Žádost skautů — žádost o pomoc (klubovna)
18. Žádost o finanční dar (Žirafa)

ze dne 10. 10. 2011

Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Pustka Stanislav
Rada projednala:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Stanovení termínu voleb Rady školy
3. Změna výše odpisů MŠ
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě kupní ( obec —
SmVaK)
5. Výroba prodejních stánků
6. Dodatek nájemní smlouvy (holičství)
7. Smlouvy o stavbě na cizím pozemku
8. Smlouva o zřízení věcného břemene (obec
— ČEZ)
9. Oprava silnice III4343a
10. Smlouva ( obec — SSMSK)
11. Prodej plynovodní přípojky

12. Záměr prodeje obecního pozemku (Bartošovi)
13. Žádost o pronájem místnosti OÚ —
zasedací místnost (p. Šmídová)
14. Žádost o zřízení zpomalovacího prahu (p.
Rozehnalová)
15. Výměna vchodových dveří v obecní budově
č. p.370 (Vinotéka)
16. Realizace kanalizační přípojky obecní budovy č. p. 370
17. Rubrika oficiálních webových stránek obce
Kozlovice „Napište nám“
18. Dopis pana Chlebka a Carbola

ze dne 24. 10. 2011

Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Rada projednala:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Odměny vedoucím dětských a mládežnických kolektivů
3. Rozpočtové změny
4. Prodloužení splaškové kanalizace (lokalita
Červenka, horní konec směr Tichá)
5. Nová příjezdová cesta — Bahenná (pan
Špaček, paní Špačková)
6. Žádost o pronájem místností v budově OÚ
7. Smlouvy o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku
8. Žádost o přidělení obecního bytu
9. Přijetí neinvestiční účelové dotace od MSK
(hasiči)
10. Správa internetových stránek obce
11. Příspěvek na linku bezpečí
12. Nákup elektrocentrály
13. Napojení nového hlavního vodovod. řádu
směr Tábor (pan Carbol, pan Chlebek)

ze dne 14. 11. 2011

Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové rady
Omluven: Král Libor
Rada projednala:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím
pozemku
3. Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím
pozemku
4. Schválení odměny
5. Žádost o užití obecního znaku
6. Práce a nákupy pro „Základnu“ (CO sklad)
7. Žádost o prominutí nájmu za pronájem
místností na OÚ
8. Stanovení termínu jednání ZO
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Ze života školy
Co se děje ve škole
• Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje školu
258 žáků, kteří se učí ve 12 třídách, do školní
družiny je přihlášeno 87 žáků, kteří jsou
rozděleni do 3 oddělení. Ve škole se uskutečnilo
několik projektů — ze začátku školního roku
projekt s názvem „Hravě spolu zvládnem
školu“, jehož součástí byl i třídenní adaptační
pobyt žáků 6. ročníků na Kolářově chatě na
Slavíči, koncem září připravili žáci 9. ročníku
pro své mladší spolužáky projekt „Cestou
necestou“ s cílem ukázat zajímavá místa v okolí
školy, děti ze školní družiny soutěžily o nejhezčího
draka již v tradiční Drakiádě. Rozběhly se
i soutěže. A to jak odborné (probíhají školní
kola v olympiádě z matematiky, fyziky, dějepisu
a českého jazyka, proběhl přírodopisný Klokan
a matematická soutěž Pythagoriáda, okresní
soutěž Talent, ve které získala 2. místo naše
žákyně Sára Kokešová), tak sportovní — florbal,
fotbal, stolní tenis. Více informací najdete na
www.skola.kozlovice.cz .
• V říjnu zahájilo činnost 25 zájmových
kroužků — keramické, výtvarný, dovedné ruce,
divadelní, sboreček, hra na zobcovou flétnu,
kroužek fyzikálních pokusů, jak správně mluvit,
kroužky na rozvoj anglického jazyka, včelařský
a několik sportovních kroužků — pohybové hry,
fotbal, florbal, házená, vybíjená, stolní tenis.

Jejich vedoucími jsou kromě učitelů naší školy
také p. Petr Žáček, p. Radomír Chýlek
a p. Jaroslav Barták.
• V září se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili kurzu dopravní výchovy v Příboře — zopakovali si vybavení jízdního kola, procvičili si dopravní
značky, řešili různé dopravní situace, zhlédli
film a vše si vyzkoušeli prakticky na dopravním
hřišti.
• V listopadu se žáci 6. — 9. třídy zúčastnili
multikulturního workshopu s názvem „Od
předsudků k rasismu“, jeho cílem bylo
seznámit se s pojmem předsudek, uvědomit si
svoje předsudky a předsudky ve společnosti.
Projekt byl realizován o.s. NESEHNUTÍ
(NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ), a to
díky podpoře MŠMT a ESF. Tento projekt vznikl
s cílem iniciovat diskusi s mladými lidmi o aktuálních tématech multikulturního soužití, migrace
a lidských práv. Skrze společné vzdělávací a informační aktivity chce spolupracovat na hledání
odpovědí na aktuální otázky a na poznávání
toho, jak vypadá multikulturní život v konkrétních lokalitách, mimo svět mediálních bublin
a předsudků. Lektoři se společně s žáky pokusili
odhalit komunikační bariéry a rizika, která na
základě předsudků vznikají a která mohou ústit
v rasismus.
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• Zapojili jsme se do projektu Příběhy
bezpráví — měsíc filmu na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni v rámci programu Jeden svět na školách, téma pro letošní rok
zní „Emigrace a život v exilu“.
• Děti ze školní družiny se pod vedením
p. Ludmily Kožuchové zapojily do akce „Školy
a umění“, která se konala 29. října ve Lhotce.
Jak už sám název této akce prozrazuje, jednalo
se o výstavu výtvarných prací a keramiky základních a uměleckých škol z okolí Lhotky s doprovodným programem. Školní družina z Kozlovic zde vystavila výtvarné práce svých dětí
a přispěla tanečním vystoupením.

• Žáci 6. a 7. třídy v rámci projektu Výsadba
aleje Kozlovice, který byl realizován za podpory
Ministerstva životního prostředí — Program
péče o krajinu. Vysázené dřeviny budou lemovat
polní cestu, jež je součástí sítě polních cest
kolem Nových Dvorů. Výsadba sazenic je
z hlediska ekologické výchovy žáků velkým
přínosem. Při výsadbě se žáci dozvěděli informace
o dřevinách, které vysazovali a jejich funkci
v krajině. Zapojení žáků do výsadby zeleně v jejich blízkém okolí je důležitou součástí projektů
navracejících zeleň do volné krajiny. Děti tak
získají k zeleni bližší vztah a mohou se v budoucnu stát jejími ochránci, nikoliv její zkázou.

Projekt EU peníze školám

Za účelem systematické podpory vzdělávání
na základních školách v České republice vznikla
v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost nová oblast podpory 1.4
— Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách. Tento projekt je znám také
pod názvem EU peníze školám. Cílem projektu
je zlepšit podmínky na základních školách,
a tak zkvalitnit základní vzdělávání. Podpořenými cílovými skupinami jsou žáci a pedagogičtí
pracovníci základních škol. Výše dotace se
odvíjí od velikosti školy a počtu žáků. Doba
trvání realizace projektu je pevně nastavena na
30 měsíců.
Také naše škola se již do projektu zapojila. Po
vypracování projektového záměru, který vycházel z našeho Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosnatka, jsme

z připravených šablon klíčových aktivit vybrali ty,
které nám pro realizaci v podmínkách školy
nejvíce vyhovují. Projekt naší školy má název “
I ve škole můžeme tvořit a bádat“ a ze sedmi
témat, na která se šablony soustředí, jsme vybrali rozvoj čtenářské a informační gramotnosti,
inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
a přírodní vědy. Zlepšení výuky v těchto
oblastech chceme dosáhnout prostřednictvím
metodického vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním
nových učebních materiálů a individualizací
výuky.
Realizace novinek v rámci IC techniky
proběhla během letních prázdnin — byly
instalovány 2 interaktivní tabule a 22 PC pro
žáky v počítačové učebně. Pedagogové školy již
absolvovali semináře, jejichž cílem byla především příprava učitelů k práci s interaktivní tabulí
a k tvorbě digitálních učebních materiálů.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy
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Proběhlé akce v MŠ
Dne 11. 10. 2011 přijel navštívit děti do
mateřské školy kouzelník. Děti byly s kouzelníka velmi nadšené, hlavně z jeho tajemných
kouzel a zapojování ostatních. Kouzelník sklidil od dětí na konci vystoupení velký potlesk.
V pátek 14. 10. 2011 naše děti z MŠ opět zažily
báječné dopoledne plné vzrušení, napětí a překvapení. Stalo se tak díky návštěvě ZHS
Moravskoslezského kraje ve Frýdku–Místku.
Mohly si vyzkoušet jízdu na laně zavěšené
v úvazku, hasičské helmy, obleky, dýchací přístroje

a mnoho dalších pomůcek. Nakonec si prohlédly
všechny typy hasičských zásahových vozidel.
Ve čtvrtek 10. 11 2011 se oddělení Skřítků
zúčastnilo natáčení dětského pořadu Noeland,
který se vysílal v televizi Noe.
V úterý 15. 11. 2011 navštívilo MŠ Divadlo
Smíšek s Pohádkou Čert a Káča. Pohádka všechny děti velmi zaujala, nejvíc se jim líbilo, když se
mohly zapojit při hledání Káči. Děti dostaly po
skončení pohádky malou odměnu za pomoc
při hledání a plnění úkolů.

Valašská dědina
SDH Kozlovice — družstvo mužů
Konec sportovní sezóny byl pro nás charakteristický kolísavými výkony. Nejúspěšnějším
a zároveň nejnáročnějším dnem bylo 3. září.
Měli jsme za úkol obhájit první místo na pohárové soutěži v Brušperku, což se povedlo
s nádherným časem 14,627s. Dále to byla obhajoba třetího vítězství v řadě na domácí půdě,
a to 38. ročníku pohárové soutěže o Putovní
pohár OÚ Kozlovice. Přestože nepadl traťový
rekord, v silné konkurenci 18 mužských
družstev se nám opět podařilo zvítězit. Dalším
důležitým úkolem v tento osudový den bylo

předvést bezvadný výkon na závěrečném kole
Moravskoslezské ligy v Bartovicích. V průběhu
sezony jsme si v rámci MSL vedli velice dobře
a pohybovali se v první desítce. O 10. příčku
jsme se před posledním kolem dělili se Svinovem, ale nakonec 82 setin rozhodlo o tom, že
jsme celkově skončili na 11. místě. Zbytek dne
jsme strávili účastí na nultém ročníku pohárové
soutěže v Hájově, kde jsme z 25 družstev obsadili krásné 2. místo. Závěrem můžeme říci, že
letošní sezona byla docela vydařená, o čemž
svědčí řada umístění na stupních vítězů.
Kovář, Kusý

Valášek od září do prosince 2011
Během září 2011 proběhl ve Valášku nábor
nových členů. Výrazně jsme omladili naše řady
a výsledek na počátku října činil: 33 dětí
v Přípravce a 25 dětí ve velkém Valášku. Velmi
nás těší zájem o soubor a věříme, že tato čísla se
dlouhodobě nebudou výrazně měnit.
Co se týká dění ve Valášku:
1. 10. na krmášovou sobotu nás čekalo větší
vystoupení na Dni otevřených dveří v chemičce
BorsodChem v Ostravě. Od 9.00 do 14.00 hod.
jsme se na jevišti střídali s SLPT Valašským
vojvodou, vystoupili jsme celkem v 5 blocích po
20 min. Počasí přálo, divácké řady byly
naplněny a radost z upomínkových předmětů
zaručila úspěch a spokojenost na všech
stranách. Dne 29. 10. vystoupil DFS Valášek ve
Lhotce na Výstavě výtvarných děl žáků s doprovodným programem. Dále 4. 11. Valášek
nechyběl na tradičním Vítání občánků v sále
OÚ v Kozlovicích a 18. 11. jsme vystoupili na

slavnostním koncertě ve Lhotce, který byl
uspořádán k příležitosti výročí souboru Pilky.
Ani náš stříbrný Zpěváček Sára Kokešová
nezahálí a mimo souborové akce se zúčastnila
také 8. ročníku MFF Pražský jarmark v Praze, kde
na konci srpna vystoupila za doprovodu Brolnu.
8. 9. také zazpívala v přímém přenosu na ČT1
v pořadu Dobré ráno s Jedničkou. Dne 8. 10. 2011
proběhl slavnostní koncert „Slávik–Zpěváček
2011“ v Domě umění v Piešťanech, kde vystoupili interpreti lidových písní, vítězové národních soutěží Slovenské a České republiky za rok
2011. Sára zazpívala píseň Mamičko, mamičko za
doprovodu BROLNu — Brněnského rozhlasového
orchestru lidových nástrojů s primášem Františkem Černým. Závěrečné číslo programu —
slovenská lidová píseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj…
v podání všech účinkujících byla symbolickým
spojovacím můstkem mezi dětskými zpěváky
obou národních soutěží.

Kozlovice
Celý soubor se během listopadu a prosince
připravuje na vánoční koncerty: 10. 12. Přípravka
Valášku s malou Muzičkou vystoupí ve Lhotce,
15. 12. velký Valášek s CM vystoupí na Frýdeckém zámku v rámci Výstavy hraček. Vyvrcholení
letošních koncertů proběhne na MFF Souznění
2011. Představí se kompletní soubor tedy:
Přípravka, malá Muzička, velký Valášek i CM
Valášek. Sólové písně Sáry Kokešové doprovodí
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domácí CM Valášek s primáškou Gabrielou
Petrovou. Všechny naše příznivce tímto zveme
nejen na sobotu 17. 12. do Kozlovic, ale také na
galakoncert Souznění 2011 v neděli 18. 12.
Pomyslnou tečku v tomto roce zajistí CM
Valášek, která bude hrát na Silvestra v kozlovickém pivovaru — areál Na Fojtství.
Prašivková Petra, www.valasek-kozlovice.cz
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Adventní koncert

Stalo se již tradicí, že na konci adventního období připravují pro vás mladí
muzikanti ze sdružení Slavík Moravia Adventní koncert. Tímto vystoupením
chceme navodit atmosféru pohody, klidu, vzájemné lásky a pochopení
Pro většinu je doba adventní časem shánění dárků, pečení a nervového vypětí.
A přece by tomu mělo být naopak. Přijďte si tedy odpočinout, zamyslet se a zazpívat
si s námi ve středu 21. prosince od 17.30 hodin do kostela sv. Michaela.
V programu vystoupí skupina Slavíci.
Pořad připravil a slovem provází Slávek Vašenda.
Slávek Vašenda

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám...“
Již brzy rozezní ulice měst a obcí koledníci svým zpěvem této známé koledy.
Také do vašich domovů zavítají tito poslové vánoční zvěsti, aby přinášeli lidem
radost a koledovali pro ty nejpotřebnější.
Díky Vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci starým lidem, těžce nemocným,
osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným.
Také na počátku příštího roku vyjdou do ulic skupinky koledníků, které můžou
v době od 1. do 14. ledna 2012 zaklepat u Vašich dveří a poprosit Vás o příspěvek
na tuto sbírku. Koledníkům můžete přispět do zapečetěných pokladniček drobnou i větší částkou. Přispět můžete také přímo na účet SČKCH. Vedoucí koledníků
budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která je
plnou mocí ke koledování.
Charita Vám všem již nyní děkuje za podporu a jakýkoliv, třeba i sebemenší dar.
Pomozte nám pomáhat.
Za Charitu Frenštát p. R. Anna Čechová

Kozlovice
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Sport
DVA TITULY Z MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V KOZLOVICÍCH

Letní sezona 2011 byla pro kozlovické skokany úspěšná. Skokanský tým absolvoval během léta
pět výcvikových táborů a startoval v patnácti závodech
v Čechách a na Moravě. Zúčastnili jsme se také několika mezinárodních závodů v Polsku a NSR.
Ve všech soutěžích bojovali naši závodnicí o přední příčky.
Kvalitní letní příprava se nám vyplatila. V seriálu závodů Mistrovství České republiky do, kterého
se počítaly čtyři závody: Lomnice nad Popelkou, Desná v Jizerských Horách, Frenštát p.R. a Rožnov
p.R. získali závodnicí Ondřej Krpec a David Tabach zlaté medaile.
Umístění dalších závodníků:
Kategorie žáků 9—10:
1. místo David Tabach
9. místo Kryštof Blaník

Kategorie 11—12:
1. místo Ondřej Krpec
8. místo Marcel Matušinský

Kategorie žáků 13—14:
6. místo Dušan Doležel
9. místo Marcel Vyvial

Kozlovice
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Sport Junior
Pěti vítězstvími v řadě na turnajích po celém
Moravskoslezském kraji začali novou sezónu
2011/2012 kluci ze SportJunioru. Vítěznou
šňůru potvrdili i v 1. kole ligy starší přípravky na
Čeladné, kde postoupili bez jediné porážky.
Před sebou mají zimní část sezóny, plnou
dalších zajímavých turnajů. Na jaře mají trenéři
Radomír Cýlek a Milan Čabaj v úmyslu celou

sezónu zakončit prestižním turnajem v Anglii.
Areál v Měrkovicích, který má SportJunior
v nájmu, zaznamenal nějkolik úprav. Kromě
údržby hrací plochy a okolí zde byla vybudována klubovna mládeže, která je využitelná pro
širokou veřejnost. Kdo má zájem, může zhlédnout
webové stránky na www.sportjunior.cz.
Tomáš Nezhoda

Vážení sportovní přátelé
Blíží se konec roku a jako každý z nás, tak
i občanské sdružení FC Kozlovice pomalu bilancuje, co se povedlo, co nevyšlo a co nás ještě
čeká. Hodnocení jednotlivých mužstev provedli
trenéři. Já bych chtěl za výbor fotbalu tímto
poděkovat všem našim věrným fanouškům za
jejich podporu, obzvláště po té, co mužstvo
mužů spadlo do okresního přeboru. Chci dále
poděkovat všem trenérům a vedoucím jednotlivých mužstev — P. Žáčkovi, T. Ulčákovi, M.
Krestovi, P. Eliášovi a M. Chýlkovi za jejich práci
při výchově těch nejmenších, M. Ballovi
a R. Křístkovi trénující žáky. O. Pištekovi a J. Piskořovi,
kteří pracují s dorosty, a konečně Z. Muchovi
a P. Tichavskému — vedení mužstva mužů za
jejich věnované osobní volno ve prospěch
kopané a snahu dosáhnout co nejlepších
výsledků při reprezentaci nejen fotbalového
klubu, ale i obce. Poděkování zaslouží i rodiče

našich benjamínků a žáků za trpělivost a za
zájem chtít mít ze svého dítěte člověka, který
neskončí na gauči u počítače nebo v nějaké
pochybné partě.
V průběhu roku se nám podařilo provést
rozsáhlou opravu budovy zázemí za nemalého
finančního přispění naší obce. Finanční
prostředky na opravu jsme si sháněli sami. O to
více si ceníme pomoci zastupitelstva a rady
obce Kozlovice. Výbor FC jim za to děkuje.
Chtěli jsme navázat na opravu budovy
i celkovou opravou oplocení, ale v tendru na
dotační program jsme nebyli úspěšní, proto nás
tento úkol čeká v příštím roce.
Výbor fotbalového klubu přeje touto cestou
všem naším příznivcům i všem spoluobčanům
spokojené prožití nadcházejících svátků
a mnoho zdraví a úspěchů v roce 2012.
Předseda FC J. Herot
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Hodnocení podzimní části okresního přeboru mužů
Po loňském sestupu mužů do okresního přeboru se nepočítalo s tím, že bychom mohli hrát
o přední příčky v tabulce. Hlavní důvod 12
výher a jen jedné porážky lze vidět v zachování
stability kádru, ve vhodném doplnění kolektivu,
útočném a herním projevu, o čemž svědčí 53
vstřelených branek (Krpec M. —19, Harabiš J.
— 11, Bednář M. — 8). Dík patří všem hráčům,
kteří se podíleli na 1. místě v tabulce s 5 bodovým
náskokem před kvalitním týmem Lučiny. Jaro
bude těžké, především z pohledu 8 zápasů
venku a motivace soupeřů porazit vedoucí tým.

Zatím není dořešen post brankáře a hostování M. Zemana. Snažíme se do aktivní činnosti zapojit kmenové hráče, kteří už oblékali
náš dres. Jsou to hráči, kteří vinou zranění nebo
zaměstnání přerušili své angažování u týmu.
Chceme, aby se vrátili do našeho kolektivu
a vytvořili jsme skutečně „kozlovický tým“.
Touto cestou děkujeme fanouškům, kteří si
našli cestu na naše zápasy. Bylo jich podstatně
více, než na jaře. Skutečně nás podpořili
v návratu do 1. B třídy.
Trenér P. Tichavský

Okresní přebor Kozlovického dorostu
Podzimní část ročníku 2011/2012 okresního
přeboru staršího dorostu sk. „A“ skončil pro kozlovický tým ne moc vydařeně.
Před zahájením podzimní částí okresního
přeboru jsme si stanovili reálné umístění do 6.
místa. Po prvním mistrovském utkání k tomu
vše směřovalo. První utkání, první výhra nad
velice silným soupeřem z Frýdlantu
n. O. V následujících utkáních byl vidět pokles
výkonnosti a také ztráta fotbalového štěstí, kdy
jsme nemohli ani po 100 % šancích vstřelit vytoužený gól. Samozřejmě, se také začal po
opakujících prohrách, vytrácet týmový duch
a zájem otočit výsledky k lepšímu. Promítlo se
to hlavně docházkou na trénink, a poté i na
utkání, kdy jsme na poslední chvíli sháněli
hráče. S takovým, ne moc nadšeným přístupem, jsme obsadili 12 příčku s 9 body a skórem
15 : 45. Za námi se umístily Hukvaldy s 9. body
a na posledním místě skončily Kunčice pod
Ondřejníkem se 3 body a skórem 8:45. Nejlepším

střelcem kozlovických dorostů byl Adam Fojtík
se 4 brankami. Vynikli jsme, a to bohužel,
součtem žlutých a červených karet. Zde jsme
obsadili 2. příčku s 2 červenými a 17 žlutými
kartami.
Věřím, že v zimní přestávce se hráči trošku
zamyslí, zda má v takovém trendu vůbec cenu
pokračovat a začnou na sobě trošku více pracovat na trénincích, ať už v tělocvičně nebo
venku, ale taky se zodpovědně postaví
k přípravě, která je formou zimní ligy a hraje se
podle pravidel futsalu. Začínáme 10. 12. 2011
v Brušperku, kde se koná 1. kolo.
Do jarní části doufáme, že budeme častěji
bodovat, a to 6. místo nakonec bude naše. Je to
pouze 14 bodů, což může být 5 vydařených
utkání jara.
Přejeme, aby klukům jarní část vyšla stejně
jako loni, kdy jsme neprohráli 8 zápasů v řadě,
a tím dohnali bodové manko z podzimu.
Trenér J. Piskoř

Hodnocení podzimní sezóny žáků FC Kozlovice
Po jarní sezóně z družstva žáků, přešlo 6 hráčů
do dorostenecké kategorie. A tak v žákovské kategorii zbylo jen 11 hráčů. Před začínající podzimní
sezónou to nebylo lichotivé číslo. Mladí kluci se
semkli a s pomocí trenérů a vedení FC přemluvili
další kluky, aby se připojili do družstva. Byli to noví
hráči i ti, kteří již delší dobu za žáky nehráli.
Celkový počet nakonec byl 19 kluků, kteří byli
odhodláni hrát fotbal. Tréninkový rytmus a větší
počet hráčů se hned od prvního kola odrazil na
výkonnosti celého družstva. Začalo se vyhrávat,
a to byl ten nejlepší impuls pro hráče, aby
v každém zápase odvedli co nejlepší výkon, a tím
šli naproti kýženému vítězství.
Skupina „A“ okresního přeboru žáků je šestičlenná.
Hrálo se systémem doma, venku. Celkem bylo odehráno 10
zápasů. V 7 zápasech jsme vyhráli, ve dvou remizovali a jen
jednou jsme okusili hořkost porážky. Získali jsme 23 bodů.

V tabulce OP naší skupiny se bojovalo až do
posledního zápasu. Naši žáci v tomto souboji
o první místo v tabulce byli úspěšnější a vyhráli
celou skupinu. Za bojovnost, nasazení a kladný
přístup k zápasům, patří hráčům velké
poděkování.
Po některých vítězných zápasech jsme se
s celým družstvem regenerovali v relaxačním centru
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Bazén a vířivka přišly
vhod. Po vodní koupeli si hráči vychutnali pizzu
v nedaleké restauraci.
Po uzavřené podzimní části, výbor FC přihlásil
žáky do krajské zimní ligy. Hráči byli rozděleni na
starší a mladší žáky. Starší žáci, svůj první turnaj
KZL hráli 13. 11. 2011 na Čeladné. Turnaje se
zúčastnilo 6 družstev. Starší žáci tento turnaj
vyhráli a postoupili do semifinálové skupiny KZL.
Mladší žáci svůj první turnaj KZL hráli 27. 11. 2011
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v Brušperku. Výsledky tohoto turnaje jsou na fotbalových stránkách našeho fotbalového klubu.
Výbor FC přeje našim mladým hráčům úspěšné
vystupování v Krajské zimní lize. Trenér žáků Miloš
Balla zařídil pro mladé hráče soustředění na Ondřejníku, ve dnech 3. a 4. 12. 2011. Soustředění žáků

a víkendový pobyt si žáci hradí sami. Na soustředění
probereme technicko–taktické fotbalové znalosti.
Budeme promítat sestřih našich odehraných zápasů.
V prosinci se žáci zúčastní fotbalového turnaje
SMOPO. Výsledky fotbalových turnajů pak najdete
na našich internetových stránkách.
Trenér žáků Balla Miloš

Hodnocení mužstva starých pánů
Mužstvo starších pánů sehrálo na podzim
celkem 9 utkání. Bilance je 6 vítězství, 2 remízy
a pouze 1 porážka, a to hned v úvodním utkání
v Libhošti. Celkové skóre je 52 : 14. Nejlepším střelcem byl Radek Chýlek s 15 góly.
Mužstvo starých pánů suverénním způsobem

obhájilo vítězství na turnaji ve Lhotce a v prosinci
se zúčastní turnaje povodí Ondřejnice v Brušperku,
kde bude obhajovat loňské druhé místo. Hráči
starých pánů odpracovali podle dohody s výborem
v průběhu letošního roku 55 hod. na údržbě areálu.
Vedoucí J. Slanina

Fotbalové přípravky v Kozlovicích

Výchova malých sportovců v kategorii přípravek je
důležitým článkem pro rozvoj dětí a dobrá příprava
pro budoucí výběr konkrétního sportu. V naší obci
pracujeme na sportovním zdokonalení dítěte už od
nejútlejšího věku v rámci kroužků pro děti zaměřených na fotbal. Pro objasnění se pokusíme podat
několik informaci o fotbalovém dění v místním fotbalovém klubu, a to v kategorii přípravek. Do
přípravkových kategorií patří tyto ročníky.
Starší přípravka ročník 2001. Tato kategorie se
odtrhla od FC Kozlovice a úspěšně hraje pod názvem
SportJunior Kozlovice.
Mladší přípravka ročník 2004 a mladší zůstala pod
názvem FC Kozlovice. Tyto ročníky vedou Petr Žáček,
Tomáš Ulčák, Petr Eliáš, Martin Kresta.

Ročník 2004 a mladší společně trénují už několik
let. Tito kluci mají v těchto dnech první celou sezonu
za sebou. Jak tito kluci začínali a co zatím dokázali?
V loňské sezoně jsme se zúčastnili několika turnajů.
Okresní fotbalový svaz organizoval turnaje pro nejmenší kategorii, hrálo se na malé branky bez
brankáře v halách v Brušperku a v Palkovicích. Těchto
turnajů se zúčastňovala družstva převážně z našeho
okresu. Na těchto turnajích se většinou nevyhodnocovalo umístění, ale většinou jsme končili na těch
výsledkově lepších pozicích. Druhý typ turnajů, které
jsme absolvovali do března zaštiťoval FK Arsenal
Rožnov. Tyto turnaje se uskutečnily ve sportovních
halách na Dolní Bečvě, v Zašové a v Zubří. Narazili
jsem na spoustu velkých soupeřů z celé Moravy a části
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i ze Slovenska. Tyto turnaje měly hlavní účel ukázat
dětem o čem je fotbal. Hrálo se na házenkářské branky
4 hráči + brankář. První turnaje nám ukázaly jakou
cestou se fotbal ubírá, na čem je nutné s dětmi pracovat a co je potřeba udělat pro úspěch. První turnaje
jsme moc výsledkově neoslňovali, ale turnaj od turnajů jsme se lepšili. Několikrát jsme odjížděli s velkou
smůlou se třetím, nebo čtvrtým místem. Další velký
turnaj jsme v březnu absolvovali ve velké konkurenci
v Bílovci a skončili jsme na velice pěkném 4. místě za
Olomouci, F–M, a Bílovcem. To bylo soupeření s týmy
širokého okolí ve sportovních halách. Turnaje byly ve
většině případů o 8 —12 týmech.
V letních měsících, když vysvitlo sluníčko, jsme
v Kozlovicích uspořádali fotbalový turnaj Kozlik Cup
2011. Na turnaj jsme si pozvali týmy Rožnov, Frenštát,
Žilina, Vítkovice, Lubina, Lučina, Ostrava Jih, F–M.
Turnaj se nám i díky počasí velice hezky vydařil a kluci
skončili opět na 4. místě, ale jako jediný tým jsme
dokázali porazit pozdějšího vítěze FK Arsenal Rožnov.
Pro velký úspěch jsme turnaj Kozlik Cup na podzim
zopakovali. Tentokrát jsme na tento turnaj pozvali
týmy pouze z našeho okresu. Turnaj za účasti 8 týmů
jsme s přehledem vyhráli a poprvé jsme získali pohár
za 1. místo. Za zmínku stojí i to, že na tomto turnaji
jsme postavili i druhý tým převážně z kluků 2005, a tito
kluci nepropadli a skončili na velice pěkném 5. místě.
Při začátku tohoto školního roku jsme se přihlásili do
Brušperské ligy do kategorie mladší přípravky. Zde
můžou hrát dětí i 2003 a mladší. Zde jsme narazili na
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týmy Ostravice, Palkovice, Fryčovice, Brušperk, Staříč.
S těmito soupeři jsme prohráli pouze jednou, a to na
půdě v Brušperku. Po odehrání této ligy jsme měli
malou pauzu a pomalu jsme začínali se opět připravovat
na přesun do haly. Hned první fotbalový turnaj 22. 10.
2011 jsme zvládli na jedničku a za účasti 11 týmů jsme
nepoznali ani jednu porážku a turnaj jsme zvítězili. Za
námi skončily týmy, Rožnov, Vítkovice A, Vítkovice B,
Spartak Trnava, Bílí Andělé Trnava, Frýdek–Místek,
Vsetín, Velké Karlovice a Karolínka. Další turnaj se konal
20. 11. 2011 na Čeladné tentokrát za účasti 16 týmů
a zde jsme skončili na slušném 4. místě.
Od 17. 10. 2011 jsme přesunuli tréninky do
tělocvičny. Při této příležitosti jsme rozdělili kluky
a vytvořili novou kategorii 2005 a mladší. Těmto
dětem jsme ponechali čas tréninků PO a ST od 15.00.
Do této skupinky se postupně přidávají i děti
z ročníku 2006. Prvního většího turnaje se kluci 2005
a mladší zúčastnili 19. 11. 2011 a nevedli si špatně.
Skončili na pěkném druhém místě.
Co čeká tento ročník 2005 a mladší v této jejích první
sezóně? Ta bude mít podobný průběh, jako minulá sezóna, kterou absolvovali kluci 04. Postupně budeme začínat na okresní úrovni pod názvem Zimní liga, zde se
bude hrát 3 na 3 bez brankáře. Druhý blok turnajů
odehrajeme ve sportovní hale na Čeladné, kde je
plánován největší seriál fotbalových turnajů na Moravě.
Dvakrát se taky zúčastníme dvou turnajů v Bílovci
a o Vánocích budeme chtít uspořádat dva turnaje u nás
vtělocvičně za účasti 6 týmů. Jednou pro 04 ajednou pro 05.

Více informací o malých fotbalistech najdete na www.fc–kozlovice.cz/benjaminci.php
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům za to, že přivedli děti ke sportu. Do nového roku bychom za celý tým Benjamínků
chtěli popřát všem zdraví a chuť podporovat mládež v naší obci, protože bez Vaší podpory děti hůř naplňují své sny.
Petr Žáček
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Sport pro všechny – Kozlovice, o. s. Vám přeje veselé vánoce!

Motto: S úsměvem a pohybem jde všechno lépe ☺!

Kozlovice
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. , Cihelní 410, Frýdek-Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558 441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: o. kotaskova@seznam.cz
Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí
(školné 12 000 Kč ročně) nabízí možnost studia ve

čtyřletém cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ
na základě rozhodnutí ředitelky školy je možný přestup po 7. třídě ZŠ.

Dny otevřených dveří
19. ledna 2012 11. 00 —16. 00 hod.
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Příjemné prožití
vánočních svátků, štěstí,
pevné zdraví, osobní
i pracovní úspěchy
v novém roce 2012
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