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Duha, foto Stanislav Ulčák

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
horké léto je už asi za námi a blíží se opět
krmáš.
V průběhu prázdnin bylo v ydané tzv.
opatření obecné povahy ohledně zákazu
nakládání s povrchovými vodami ze všech
vodních toků v povodí vodního toku Ondřejnice
na území obce Kozlovice. Mimochodem musím
připomenout, že stále platí.
Zároveň jsme Vás vyzývali k šetření pitnou
vodou (byla to naše skromná prosba). Ani ne
tak úplně z důvodu toho, že by hrozil akutní
nedostatek, ale proto, že jsme téměř celou
naši spotřebu kryli nákupem vody ze Šancí
(přivaděč). Naše zdroje (prameny) v Ondřejníku

a Kazničově pokryly snad jen 15-20% spotřeby.
A zde je ten problém. Nakupovaná voda je asi
3x dražší než ta naše - báli jsme se, aby se to
nemuselo odrazit v ceně vodného v příštím
roce. Jak se kdo zachoval, ví každý nejlépe sám.
Mnoho z Vás to vzalo velice vážně, protože odběr
vody se víceméně nezvýšil v porovnání s jinými
léty. Za to Vám patří poděkování.
K letošnímu „saharskému“ létu patřilo
i nebývalé rozmnožení bodavého hmyzu (vosy
a sršni) a tím i Vaše volání o pomoc s jeho
likvidací. Jestli jsem dobře počítal, tak od 17. 7.
do dnešního dne vyjeli naši hasiči 24 krát.
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – prosinec 2015.
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Při teplotách nad 30 st. a ve výstroji, kterou
musí používat, žádná sranda. To už nehovořím
o tom, že to vše ve svém volném čase a zdarma.
Za sebe, a věřím, že i za Vás, hasičům děkuji.
V současné době platí (vidíte to i v televizi),
když si nevím rady, automaticky volám hasiče.
Děkuji proto na druhé straně i těm, kteří těchto
služeb nezneužívají.
Stejně jako Vy, i my jsme se během úmorného
horka snažili pracovat. Co se podařilo z našich
plánů?
- celoplošná oprava místní komunikace Malá
strana směr dolní konec hotovo
- stavební úpravy hygienického zařízení
a společných prostor v MŠ hotovo
- rekonstrukce autobusové zastávky Kozlovice
Jednota (na horním konci) hotovo
- nákup nákladního automobilu (z dotace)
dodání v listopadu
- kompostéry pro občany 200 ks (z dotace)
rozdány - uspokojené žádosti
- opravu dešťové kanalizace v prostoru
bytovek za restaurací U Váhy hotovo (jen
instalace vpusti)
- oprava splaškové kanalizace v budově MŠ
hotovo
------------------------------------------------------ oplocení pozemku sběrného dvora probíhají
přípravy
- oplocení pozemku bývalé Základny (za
hřbitovem) probíhají přípravy
- další drobné opravy a obnova vodovodu
probíhá průběžně
- opravu místní komunikace „Drážk y“
odloženo - zpracovává se projekt

(pohyb bedlivě sleduje kamera). I když je vše
popsané (kam co patří), není to moc platné
a naše disciplína se nelepší. Během prázdnin
byli ve sběrném dvoře zaměstnáni brigádníci
z řad studentů, abychom zmapovali počet lidí,
kteří sběrný dvůr využívají a hlavně, abychom
tam zachovali pořádek a abychom zamezili
vstupu cizím (ne občanům Kozlovic). Jednoznačně se nám to osvědčilo. Postupně zřejmě
přejdeme na omezení otevírací doby sběrného
dvora (např. úterý, čtvrtek, sobota) a bude tam
obsluha. Trochu se nám to prodraží, ale co jsme
„chtěli“, to máme. Budeme Vás včas informovat.
Na začátku prázdnin byly ve středu obce
(úsek kolem školy) instalované avízované měřiče
(ukazatele) rychlosti a další dopravní značení.
Zdá se, že na některé řidiče to „příznivý“ vliv má
a přibrzdí, ale bohužel jsou i ti druzí. Měřiče umí
sledovat provoz a dělají statistiky. Z naměřených
hodnot vyplývá, že obci v průběhu dvou prázdninových měsíců projelo cca 230 tisíc vozidel
(v obou směrech) a nejvyšší naměřená rychlost
byla 140 km/hod (podotýkám, že v tomto
úseku je povolená rychlost 50 km/hod). To už
je skutečně k zamyšlení (nebo k ….. ?). Více
statistických údajů uvnitř Zpravodaje.
V prvním zářijovém týdnu proběhl den
otevřených dveří nově zrekonstruované školky
a nově otevřeného dětského hřiště. Hřiště je,
jak jsme avizovali, přístupné veřejnosti (mimo
provozní dobu školky). Podrobné informace
– viz Návštěvní řád (přímo na hřišti nebo na
webu). Vstup na dětské hřiště je z ulice vedoucí
kolem hřiště FC. Prozatím to bereme jako
jakýsi „zkušební provoz“ – případné změny
jsou možné. Stejně tak hřiště bude doplněno
dalšími herními prvky. Hřiště provozuje škola,
proto se v případě dotazů, či námětů obracejte
přímo na ni. Vstup na hřiště je mimo provozní
hodiny zakázán – hřiště se uzamyká a porušení
Návštěvního řádu se bude postihovat.
Máme problémy na multifunkčním asfaltovém hřišti (vedle hřiště FC). V době, kdy je
hřiště uzamčené, tam nemá nikdo co dělat. Došlo
k poničení oplocení i dalších částí hřiště a svým
nevhodným chováním nezvaní „hosté“, ruší
okolí. Vše bylo opraveno a vandaly upozorňuji,
že se jedná o ničení obecního majetku, rušení

Minule jsem Vás informoval, že probíhá
výběrové řízení na firmu, která nám bude svážet
odpady (po našemu popelnice). Vítězem se stala
Frýdecká skládka, a.s., se kterou se poprvé
„seznámíte“ v pondělí 5. 10. 2015 (krmáš). Více
informací naleznete uvnitř Zpravodaje. Jen malé
připomenutí – do popelnice rozhodně nepatří
plasty, sklo, plechovky, ale ani tráva, listí, dřevo,
horký popel … Mohlo by se stát, že z tohoto
důvodu nebude popelnice vyvezena.
Náš sběrný dvůr je nyní otevřen denně
(mimo neděle a svátky) a je bez fyzického dozoru
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klidu a nedovolené vniknutí na cizí pozemek
(viz provozní řád). Na porušování pravidel se
zaměříme. Nerad bych opět měl před sebou
v kanceláři žadonící „mládežníky“ nebo jejich
rodiče, abychom nepředávali jejich provinění
k šetření policii ČR nebo přestupkové komisi.
Zkusme se tedy raději chovat dle předpisů
– to platí o všech sportovištích i dětském hřišti
– a neobtěžujme okolí. Zvažte sami, zda byste
byli nadšení z toho, kdyby Vám někdo denně
hulákal na vedlejší zahradě. Děkuji.

Na základě sdělení správy silnic Vás chci
informovat, že ještě v letošním roce by měla
být zpracována variantní studie nového mostu
naproti obecního úřadu. Následovat pak budou
samotné projekční práce a realizace.
Kdo přišel, jistě se dobře pobavil na obecní
slavnosti Kozlovice 2015. Kdo toto nestihnul –
krmáš ho jistě nemine.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci červenci až září oslavili:
pan Milan Pobuda
pan Václav Kocián
paní Ludmila Chýlková
paní Alenka Valčíková
paní Johana Zemanová
pan Metoděj Tobola
paní Božena Buchtová
pan Štěpán Pustka
pan Miroslav Němec
paní Rozália Štefková

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

paní Vlasta Lakomá
pan Josef Tkáč
paní Marie Bordovská
paní Růžena Lovásová
paní Lenka Pustějovská
pan Antonín Koza
pan Augustin Zeman
pan Tomáš Jalůvka
paní Emilie Pustková
paní Marie Tománková

86 let
86 let
86 let
86 let
86 let
87 let
87 let
88 let
89 let
89 let

paní Drahoslava Hubeňáková 89 let
pan Václav Jurečka
89 let
paní Marie Pavlíčková 90 let
paní Marie Strakošová 101 let

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

Od června do poloviny září zemřeli:
ve věku 40 let paní Ivona Kabátová
ve věku 92 let paní Jaroslava Holubová
ve věku 88 let paní Vlasta Volná
ve věku 83 let pan Zdeněk Adamčík
ve věku 73 let paní Anna Zemanová
ve věku 76 let paní Marie Gachová
ve věku 75 let pan Miloslav Matocha
ve věku 60 let pan Vilém Jalůvka

Rodinám vyslovujeme
hlubokou soustrast.

Od června do srpna se naše obec rozrostla o tyto nové občánky:
Lukáš Mráček
Eva Klímková
Richard Žurek
Ondřej Lovás

Kateřina Šnajdrová
Kristýna Janalíková
Dalibor Štefek
Petr Doležal

Radek Juřica
Matěj Šlajer
Daniel Šlajer
Aneta Strachotová

David Bartoš

Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti a trpělivosti a dětem hodně štěstí do života.
OÚ - Pustková
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OZNÁMENÍ
Obecní úřad bude na krmášové pondělí 5. 10. 2015 uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
OÚ - místostarosta

Poplatky
Hřbitovní poplatky se účtují 1 x za 10 let.
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, využití, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů
(„za popelnice“) na rok 2015 stanovený
v obecně závazné vyhlášce ve výši 492,-Kč/
rok/osobu je splatný nejpozději do 31.10.2015.

Několika zapomnětlivým domácnostem
a občanům připomínáme, že vodné za r. 2014
je (bylo) splatné nejpozději do 31. 5. 2015
a poplatek za psa na r. 2015 nejpozději do 31.
3. 2015. Věříme, že ti, jichž se tato poznámka
týká, dají své závazky neprodleně do pořádku.
Do konce zář í 2015 obdr ží předpis
hřbitovního poplatku za nájem hrobového
místa a služby s tím spojené ti občané, jejichž
poplatková povinnost připadá na r. 2015.

OÚ - Kahánek

Sběr nebezpečného odpadu
- Dále pak rozebrané, či rozbité
elektrospotřebiče.
- Kompletní – nerozebrané lednice,
mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné
trouby, fritovací hrnce, varné konvice,
vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky,
výbojky, monitory, tiskárny, televizory,
rádia, videorekordéry, telefony a ostatní
domácí spotřebiče nepatří do nebezpečného
odpadu, ale odevzdávají se ve sběrném dvoře
formou zpětného odběru elektrozařízení,
který zajišťuje obec prostřednictvím firem
ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTOWIN.

Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že
v sobotu 10. října 2015 proběhne sběr
nebezpečného odpadu.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť speciálním
automobilem.
- Nebezpečným odpadem jsou např.: zbytky
barev, laků a ředidel, autobaterie, zářivky,
mazací a motorové oleje, asfalt, olejové
filtry, tonery, znečištěné obaly se zbytky
nebezpečných látek (postřiky, chemikálie),
prošlé nebo nepotřebné léky apod.
Sběrná místa a časový harmonogram:

Horní konec u bývalých garáží ČSAD			
Horní konec u bývalého obchodu				
stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad u rod. domku č.p. 153, p. Uhrová,			
u čekárny ČSAD „U Váhy“				
Kozlovice u hasičárny					
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku
č. p. 405, paní Pešlová					
u bývalého sklenářství				
restaurace „Ve Dvoře „				
u pana Pudila, č.p. 136, prodej ryb (Rybí)			
Měrkovice u hasičárny					
střed obce - obecní zařízení /„Vlčkova stodola“/		
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07.30 – 07.40 hod.
07.45 – 07.55 hod.
08.00 – 08.10 hod.
08.15 – 08.25 hod.
08.30 – 08.40 hod.
08.45 – 08.55 hod.
09.05 – 09.15 hod.
09.20 – 09.30 hod.
09.40 – 09.50 hod.
10.00 – 10.10 hod.
10.20 – 10.30 hod.
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Sběr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že
od úterý 20. října 2015 do středy 21. října
2015 budou přistaveny kontejnery na sběr
velkoobjemového odpadu.

Do těchto kontejnerů můžete odkládat
hadry, boty, 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 bývalými garážemi ČSAD,
- Kozlovice u hasičárny
u II. kříže – odbočka k bývalému polesí
- u Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod.
- Horní konec u bývalých garáží ČSAD
domku č.p. 405, paní Pešlová
- Horní konec u bývalého obchodu
- u bývalé sklárny
- u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
- u restaurace „Ve Dvoře“
u rod. domku č.p. 153, paní Uhrová
- u pana Pudila, č.p. 136 – prodej ryb (Rybí)
- stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
- Měrkovice u hasičárny
u rod. domku č.p. 436, pan Vlastimil Krpec
- u zastávky ČSAD „ U Váhy“
OÚ - Tobola

Svoz odpadů (popelnice)
– změny od 5. 10. 2015

Informace nové svozové firmy
S platností od 5. října 2015 bude provádět
svoz odpadů společnost Frýdecká skládka, a.s.,
která vyhrála výběrové řízení na tyto služby.

DISPEČINK tel. 558 44 00 66, nebo
603 881 676
Ostatní užitečné informace získáte na
www.frydeckaskladka.cz

Co by měl vědět občan Kozlovic
Stávající systém nakládání s odpady v obci
bude zachován, svoz bude i nadále probíhat 1 x
týdně a to vždy v pondělí.
Upozorňujeme však, že může dojít ke změně
času, kdy bude Vaše popelnice vyvážena. Je
to dáno tím, že společnost Frýdecká skládka,
a.s. bude pravděpodobně svážet popelnice
v obci v jiném pořadí než předchozí svozová
společnost.
Nádoby musí být vystaveny v den svozu (v
pondělí) ráno již v 6.00 hod.
Každá popelnice bude svozovou firmou
označena modrou nálepkou s uvedením
intervalu svozu, svozovou oblastí a zároveň tam
bude uvedeno telefonní číslo na DISPEČINK
Frýdecké skládky, a.s.
Na tento dispečink volejte v případě
jakýchkoliv problémů se svozem odpadů, např.
nevyvezení či poškození popelnice, v případě, že
zapomenete včas vystavit nádobu, apod.

Jaké možnosti má podnikatel
Podnikatelé jsou povinní podle platného
zákona o odpadech zajistit si odstranění
produkovaných odpadů, včetně jejich třídění.
Mají možnost napojit se na systém obce po
dohodě s touto obcí a po podpisu smlouvy nebo
si mohou zajistit odvoz odpadů samostatně
přímo u Frýdecké skládky, a.s.
Frýdecká skládka, a.s. je schopna zajistit
svoz všech druhů odpadů, které podnikatelé
produkují, ve vazbě na předmět podnikání,
množství produkovaných odpadů apod. V
případě zájmu o uzavření smlouvy na odvoz
odpadů přímo s Frýdeckou skládkou, a.s. volejte
tel.: 558 44 00 86, 733 791 467, 558 44 00 70.
Těšíme se na spolupráci.
za Frýdeckou skládku a. s. ,
Richard Blahut
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Statistika z nově instalovaných měřičů rychlosti (radarů)
umístěných naproti fary a u vinotéky - v období 1. 7. – 31. 8. 2015

U vinotéky - směr centrum
Celkem projelo:		
Do 50 km/h jelo:		
Nad 50 km/h jelo:		
Nejvyšší naměřená rychlost:
			
Nad 100 km/h jelo:		

U fary směr - horní konec
Celkem projelo:		
Do 50km/h jelo:		
Nad 50km/h jelo		
Nejvyšší naměřená rychlost:
			
Nad 100 km/h jelo:		

113 201 vozidel
49 %
51 %
140 km/h
16. 7. v 2:10 hod.
43 vozidel

116 165 vozidel
65 %
35 %
110 km/h
10. 7. v 20:11 hod.
18 vozidel
OÚ - starosta

Propagace projektu

„Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Kozlovice“

V rámci této žádosti bude pořízen nový
nákladní automobil pro svoz odpadů včetně
3 ks velkoobjemových kontejnerů a dalších 200
ks kompostérů o objemu 900 l. Nákup nové
techniky bude mít pozitivní vliv na zlepšení
úrovně nakládání s odpady v obci Kozlovice.

V březnu, letošního roku podala Obec
Kozlovice v rámci 64. výzvy Operačního
programu životního prostředí, prioritní osy 4 –
zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
ekologických zátěží, další žádost o dotaci na
projekt pod názvem “Zkvalitnění nakládání
s odpady v obci Kozlovice“.

Kompostéry v počtů 200 ks byly již dodány
a na základě smlouvy o výpůjčce bezplatně
zapůjčeny na dobu 5 let všem zájemcům, kteří
nebyli v prvním kole uspokojeni. Tímto se
v obci Kozlovice vytvořily ideální podmínky
pro efektivní likvidaci biologicky rozložitelných
odpadů a jeho následné materiálové využití
kompostováním s předpokladem snížení
produkce odpadů ukládaných na skládku.

Tento projekt je spolufinancován v rámci
OPŽP 2007 – 2013 prostřednictvím fondů
Evropské unie - Fondu soudržnosti a Státního
fondu Životního prostředí.
Dotace nám byla přidělena. Celkové
náklady projektu jsou 3.852.086,- Kč. Dotace
na náš projekt byla schválena ve výši 3.070.848,Kč. Státní fond Životního prostředí z této
částky hradí 170.602,- Kč, Evropská unie
prostřednictvím Fondu soudržnosti hradí
2.900.246,- Kč a zbývající část do celkových
nákladů projektu financuje Obec Kozlovice.

V současné době probíhá administrace
projektu, předpokládané ukončení je konec
roku 2015.
OÚ - místostarosta

Informace z knihovny
V měsíci září v knihovně proběhla revize
knihovního fondu. Aby mohla být dokončena,
žádáme ty, kteří mají vypůjčené knihy, aby
je vrátili. Děkujeme. V týdnu od 5.10 do 11.
10. proběhne celostátně již 19. ročník Týdne

knihoven. V rámci tohoto týdne budou nově
přihlášení čtenáři registrováni zdarma. Čtenáři,
kteří v tomto týdnu vrátí výpůjčky po termínu,
nebudou platit poplatek z prodlení. Zároveň
bych Vás chtěla pozvat na chystanou přednášku
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pana Ing. Pavla Kavříka na téma „Rakovina
a záření kolem nás“, která se zabývá změnami
prostředí - nárůstem technického záření
a změnou životního stylu, které ve spojení
s geopatogenními zónami výrazně ovlivňují

naše zdraví a náš život.
Termín přednášky - 14. října, 17. hodin,
knihovna. Srdečně zveme.
Markéta Navrátilová, knihovnice

Obecní knihovna Kozlovice
Vás srdečně zve na přednášku

Rakovina a záření kolem
nás

Dozvíte se:






co jsou to geopatogenní zóny
co je to technické záření
jak to vše negativně působí na naše zdraví
proč v současné době narůstají počty různých nemocí
odpovědi na všechny vaše otázky

Přednášku provede: Ing. Pavel Kavřík, Knihovna Kozlovice
Kdy: ve středu 14. října
V kolik: v 17 hodin
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Kalendář akcí
03. 10. 2015
04. 10. 2015
05. 10. 2015
23. 10. 2015
07. 11. 2015
29. 11. 2015
12. 12. 2015

Pouťová diskotéka
Krmáš
Krmášová zábava
Vítání občánků
Slavnostní koncert souboru Valašský vojvoda
Rozsvícení vánočního stromu
MF Souznění a vánoční jarmark

Informace Úřadu práce ČR

Výměna průkazu osoby se zdravotním postižením
K 31. 12. 2015 končí platnost všech průkazů mimořádných výhod I. až III. stupně, které vydávaly
před 1. lednem 2012 obce s rozšířenou působností a ještě předtím bývalé okresní úřady. Na konci
roku 2015 zároveň skončí platnost průkazů osoby se zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P,
které vystavoval v období let 2012 až 2014 (tzv. dočasné průkazy opatřené plastovou fólií) Úřad
práce ČR.
O výměnu stávajících průkazů za nový musí držitelé průkazů požádat na příslušném pracovišti
Úřadu práce ČR nejpozději do konce tohoto roku 2015, v opačném případě nebudou moci
využívat žádné benefity a nároky, které jim z držitelství průkazu vyplývají.
Pro obec 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, se jedná o pracoviště ÚP ČR, Na Poříčí 3510, 738 01
Frýdek-Místek. O výměnu průkazu mohou držitelé stávajících průkazů požádat v úředních
hodinách, v pondělí a středu od 8,00 hod. do 12,00 hod a od 13,00 hod. do 17,00 hod., v úterý,
čtvrtek a pátek od 8,00 hod. do 11,00 hod., v kanceláři č. 110a, v přízemí budovy.
K výměně průkazu je nutno doložit stávající průkaz osoby se zdravotním postižením (průkaz
mimořádných výhod), platný občanský průkaz, současnou fotografii držitele průkazu o rozměru
35 x 45 mm a vyplněný formulář „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením“,
který
je
k
dispozici
také
na
webových
stránkách
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form nebo je k vyzvednutí přímo na příslušném pracovišti
úřadu práce. Za nový průkaz je vybírán správní poplatek 30,-Kč. Hotovost klient uhradí přímo
u zaměstnance, který bude nový průkaz vydávat.
Držitelé průkazů mimořádných výhod vydávaných před 1. lednem 2012, pokud vlastní písemné
rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, doloží i toto rozhodnutí. Tímto rozhodnutím se
prokazuje období, na které byly klientovi přiznány mimořádné výhody.
Držitelé průkazů, kterým přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením úřadem práce
po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat formulář „Přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením“. K výměně průkazu držitelé doloží úřadu práce pouze stávající průkaz osoby se
zdravotním postižením, platný občanský průkaz, současnou fotografii rozměru 35 x 45 mm, s tím,
že na úřadu práce podepíší formulář k výměně průkazu.
Pro bližší informace se můžete obrátit na telefonní čísla našeho pracoviště ve Frýdku-Místku:
950 113 540, 950 113 480 a 950 113 482.
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek
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Sociální služby - způsoby pomoci, poskytovatelé a kontakt
Prostřednict vím sociálních služeb je
zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu,
zajištění stravování, ubytování, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, ošetřování,
pomoc s výchovou, poskytnutí informace,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při
prosazování práv a zájmů.

účastnit se aktivit volného času, starat se sám
o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na
zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti
jejich života. Sociální služby jsou poskytovány
jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel.
Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních
služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří
z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.
Kdo sociální služby poskytuje
Obce a kraje dbají na vytváření vhodných
podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména
zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů
k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují
organizace poskytující sociální služby. Nestátní
neziskové organizace a fyzické osoby, které
nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž
významnými poskytovateli sociálních služeb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní
zřizovatelem pěti specializovaných ústavů
sociální péče.
Informace o sociálních službách
Informace o sociálních službách a jejich
poskytování lze získat např. na městských,
případně obecních nebo krajských úřadech,
v občanských nebo jiných specializovaných
poradnách anebo přímo u poskytovatelů
sociálních služeb.

Cílem služeb bývá mimo jiné:
- podporovat rozvoj nebo alespoň zachování
stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat
do vlastního domácího prostředí, obnovení
nebo zachování původního životního stylu;
- roz víjet schopnosti uživatelů služeb
a umožnit jim, pokud toho mohou být
schopni, vést samostatný život;
- snížit sociální a zdravotní rizika související
se způsobem života uživatelů.
Základními činnostmi při poskytování
sociálních služeb jsou pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování
nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc
při zajištění chodu domácnosti, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství,
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Obsah základních
činností u jednotlivých druhů sociálních služeb
stanoví prováděcí předpis.
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným
životem - umožňují jim pracovat, nakupovat,
navštěvovat školy, navštěvovat místa víry,

Občané Kozlovic se mohou při řešení
nepříznivé sociální situaci s důvěrou obrátit
na kontaktní pracovnici statutárního města
Frýdek-Místek paní Irenu Blablovou, tel.
558 609 324, mobil: 777 921 850, e-mail:
blablova.irena@frydekmistek.cz.

Podzim, foto Tereza Odstrčilová
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Oznámení praktické lékařky
Vážení pacienti, dovoluji si vám opakovaně
nabídnout možnost využívání elektronické
komunikace mezi lékařem a pacienty. Na stránce
www.janamachalova.cz je možné se nejen
objednat k vyšetření, ale nově je možné touto
cestou zasílat i výsledky vyšetření, recepty na
TRVALE užívané léky nebo vyžádat konzultaci.
Recept na trvale užívané léky zasíláme jako
přílohu e-mailu, výsledky vyšetření zasíláme
přes službu e-services (tam, kde se objednáváte
k vyšetření).
Děkuji všem pacientům, kteří se k vyšetření
objednávají elek tronick y. Tento způsob
objednávání jednoznačně upřednostňujeme
i nadále, protože je jistě výhodnější pro obě
strany: Pro pacienta proto, že nemusí opakovaně

telefonovat do ordinace a ztrácet čas čekáním
„až se dovolá“, protože sestra se samozřejmě
přednostně věnuje pacientům v ordinaci
a nemůže okamžitě reagovat na každé zvonění
telefonu. Pro lékaře a sestru proto, že nejsou při
práci rušeni a mohou se plně věnovat pacientům
v ordinaci. Bližší informace podáme při osobní
návštěvě v ordinaci nebo jako konzultaci na
www.janamachalova.cz.
Stále platí, že neobjednané pacienty ošetříme
také, ale až po objednaných pacientech!
Vážení pacienti, přeji vám všem co nejpevnější
zdraví, abyste se nemuseli objednávat k vyšetření
nejen do naší ordinace ale i k ostatním lékařům
příliš často.
MUDr. Jana Machalová

Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku
jsou následující fotografie, co,
či koho na nich vidíte? Pokud
m át e k fot og r af i í m n ě ja ké
poznatky nebo osobní zajímavé
vzpomínky, pošlete je emailem
nebo osobně navštivte Slávka
Vašendu na OÚ. Email vasenda@
kozlovice.cz , mobil: 721 222 633,
tel.: 558 697 205.
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Sto let školy v Měrkovicích
Osmého října 2015 si připomeneme stoleté
výročí, kdy v Měrkovicích žáci poprvé zasedli
do školních lavic v nové školní budově. Výstavba
školy proběhla v létech 1913 a 1914. V tomto
krásném objektu postaveném v neosecesním
stylu se nacházela jedna velká místnost pro
výuku, a také byt pro řídícího učitele. Před
vstupním schodištěm do budovy byly po obou
stranách vysazeny lípy, které i v současnosti
v horkých letních dnech poskytují příjemný
stín. Proč byla škola postavena uprostřed polí,
jak o tom svědčí dobová fotografie, můžeme
dnes jen spekulovat. Možná to bylo i proto, že
poblíž stál masivní
kamenný kříž,
který byl postaven
z obecních
prostředků ji ž
v roce 1870, a naši
předkové se řídili
heslem –„Vírou
k Bohu, vzděláním
k ž i v o t u “, j a k
o tom svědčí nápis
na průčelí školy
v Kozlovicích.
V létech 193019 3 6 v y u č o v a l
v Měrkov icích
pan učitel Vincenc
Socha, kter ý se
zasloužil o rozvoj
kulturního
života v obci.
Můj otec s láskou
vzpomínal na
jeho výukové metody: „Odsunuli jsme lavice
a nacvičovalo se divadlo, za doprovodu houslí
jsme zpívali lidové písně. Za příznivého počasí
jsme místo výuky chodili ven, do přírody.“
Výuka v jednotřídce byla ukončena v roce
1974 a posledním vyučujícím zde byla paní
učitelka Marie Najdeková.
I po ukončení výuky zůstala školní budova
centrem kulturního života Měrkovic. Dlouhá
léta zde byla veřejná knihovna, scházeli se zde
pionýři a od roku 1994 skauti. Ačkoliv tato
budova nemá v současné době pravidelného
uživatele, zůstává stále místem, kde se scházíme
my, měrkovičtí občané na akcích pořádaných

místním Sborem dobrovolných hasičů, jako
je např. předvánoční posezení po rozsvícení
vánočního stromu, po ukončení sběrové akce
„Za zelenější Měrkovice“. Je zázemím i pro další
významné akce, jako je každoroční měrkovický
Minicup. V letošním roce se zde uskutečnilo
setkání věřících z kozlovické farnosti, a také tu
proběhla vzpomínková akce při příležitosti 100
let zahájení výuky v této školní budově. Otázkou
zůstává, jaké využití bude mít budova školy
i v budoucích letech. Nejenom já, ale i ostatní
měrkovičtí občané by si určitě přáli, aby zde
mohlo pokračovat to, co přispívá k občanské

pospolitosti, a aby se zde i nadále odehrával
kulturní život obce.
Na závěr bych se chtěl podělit se svým
zážitkem. Při loňském úklidu školní půdy jsem
na zaprášené podlaze nalezl v půli rozlomené
torzo kříže. Toho kříže, který spolu s obrazem
mocnáře, Františka Josefa I. visel v roce 1915 ve
školní třídě jako nedílná součást jejího vybavení.
Kříž jsem nechal zrestaurovat a nyní si kladu
otázku, kam jej umístit.
Aleš Eliáš s přispěním
paní Ludmily Červenkové z Měrkovic
11
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis č. 3-2015 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 27. 8. 2015
v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 15 členů zastupitelstva
Jednání zastupitelstva se nezúčastnil žádný
občan obce.

tencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích
EU. Ze školy vyjede 40 dětí z 6. až 9. ročníku do
Velké Británie, kde v jazykové škole absolvují
12 vyučovacích hodin, seznámí se s památkami
a kulturou místa, kde budou pobývat.
Celá dotace musí být vyčerpána do
31. 12. 2015.
Jedná se o tzv. průtokovou dotaci, což
znamená, že peníze jdou z účtu ministerstva
na účet MSK, následně na účet obce a ta je
musí přeposlat škole. Jinými slovy prostředky
jdou přes rozpočet obce, kde musíme upravit
příjmovou i výdajovou stránku. Dotace je ve výši
914.545,00Kč (evropský podíl činí 777.363,25
Kč a národní 131.181,75 Kč). Úprava rozpočtu
je uvedena v příloze tohoto zápisu.
Pan Tomáš Ulčák: Jakým poměrem jsou
rozděleny peníze?
Paní Mgr Hana Ulčáková:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – částka
170.268,-Kč,
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele –
částka 190.557,-Kč,
3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro
žáky – částka 553.720,-Kč.
Pan Kamil Pustka: Podle jakých kritérií
budou děti vybírány?
Paní Mgr. Hana Ulčáková: Budeme vybírat
z počtu asi 100 dětí z 6. až 9. tříd především
podle studijních výsledků. Kritéria pro výběr
musí být dána.
Pan Mgr. Lukáš Gola: Jaká bude spoluúčast
dětí na ceně výjezdu?
Paní Mgr. Hana Ulčáková: Děti nebudou
hradit nic.
Paní Mgr. Hana Ulčáková sděluje zastupitelstvu, že škola reagovala i na výzvu č. 57,
která se týká gramotnosti v polytechnické
výchově (vybavení dílen) a v jazycích (zakoupení
online vzdělávacích programů) a je ve výši cca
400.000,-Kč.

1. Rozpočtové opatření – dotace
pro ZŠ z programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost
Naše příspěvková organizace ZŠ a MŠ
Kozlovice byla úspěšná se svou žádostí o dotaci
v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání,
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Podpora jazyků
a čtenářství v ZŠ Kozlovice“ (registrační číslo
projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1249).
Tento projekt blíže vysvětlila ředitelka organizace Mgr. Hana Ulčáková:
Jedná se o výzvu č. 56, která podporuje
čtenářskou a jazykovou gramotnost. Škola si
z nabízených šablon vybrala 3:
Šablona č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek
ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – čtenářská dílna bude rozvíjet a podporovat individuální schopnosti žáků v oblasti
čtenářství a čtenářské gramotnosti. Škola
nakoupí asi 400 knížek pro žáky pro práci
s textem, vyhledávání informací, odbornou
literaturu pro pedagogy, peníze jsou určeny
i pro vzdělávání učitelů v této oblasti. Jako
protihodnotu musí učitelé vytvořit metodiky pro
čtenářské dílny a ověřit je v praxi.
Šablona č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro
učitele jde o zlepšení jazykových kompetencí
pedagogů v rámci povinných cizích jazyků,
které se vyučují na naší škole (anglický jazyk,
němčina), hradí se výjezd 3 učitelů do zahraničí
– 14denní intenzivní kurz vybraného jazyka.
Šablona č. 3 - Zahraniční jazykově-vzdělávací
pobyt pro žáky – jde o zlepšení jazykových kompe12
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lidé i po provozní době, kdy by hřiště mělo být
uzamčeno.
Pan starosta: Máme ověřeno, že hřiště je
řádně uzamykáno. Mládež nám přelézá ploty.
Provedeme prohlídku a pokusíme se přístupu
zabránit. Občané by měli v případě vandalství
volat Policii ČR.
Pan starosta zve všechny na Den obce dne
12. 9. 2015 a den otevřených dveří v mateřské
škole, s prohlídkou dětského hřiště a dětského
dopravního hřiště a to dne 4. 9. 2015 v 15.00 hod.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta
v 19.00 hodin a poděkoval všem za účast.

Pan starosta: O této výzvě bude jednat rada
obce.
Další navržená rozpočtová změna se týká
– Odvádění a čištění odpadních vod a Komunálních služeb a územního rozvoje (na straně
příjmů) a Využívání a zneškodňování ostatního
odpadu (na straně výdajů). Viz návrh rozpočtového opatření č. 5 – příloha zápisu.
38/2015 – Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 v celkové výši
1.400.000,-Kč dle přiloženého návrhu, který
je přílohou zápisu.
Hlasování: 15 : 0 : 0
Pan Kamil Pustka: Máme informace, že na
víceúčelovém hřišti se zdržují a jsou hluční mladí

Zápis vyhotoven dne: 27. 8. 2015

Zápisy ze zasedání rady obce
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Příkazní smlouva INNOVA – Zkvalitnění
nakládání s odpady v obci Kozlovice
3. Smlouva o budoucí smlouvě na stavbu –
NNK Pištek (ČEZ Distribuce)
4. Smlouva na uzavření budoucí smlouvy
o právu služebnosti – CETIN (telefon škola)
5. Souhlas vlastníka s umístěním stavby –
přípojky, sjezd (J.Š.)
6. Žádost o pronájem části obecního pozemku
– (pan V.)
7. Žádosti o přidělení bytu – (M., T.)
8. Zrušení pracovního místa – výpověď (H.)
9. Opravy místních komunikací – technologií
JET
10. Kontrola rozpočtu, rozpočtové změny
11. Den obce – obecní slavnost
12. Pracovní poměr ředitelky ZŠ a MŠ Kozlovice, p. o.

Zápis č. 9-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 22. 6. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. ZŠ a MŠ Kozlovice p. o. – schválení účetní
závěrky za rok 2014
3. ZŠ a MŠ Kozlovice p. o. – schválení
odpisového plánu
4. ZŠ a MŠ Kozlovice p. o. – rozdělení
hospodářského výsledku
Zápis č. 10-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 30. 6. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.
1. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
„Likvidace komunálního a objemného
odpadu – Kozlovice“
2. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
„Zkvalitnění nakládání s odpady v obci
Kozlovice“
3. Rozpočtové opatření č. 3

Zápis č. 12-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 27. 7. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení a informace starosty
Reklamní předměty
Přijetí daru – Alpine Bau CZ, pan Magiarics
Webové kamery
Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový
nájem pozemku – sad na horním konci
(paní S.)

Zápis č. 11-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 13. 7. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.
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1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Drobné sakrální stavby na území obce – kříže,
kapličky
3. Smlouva o výpůjčce, pravidla přidělení –
kompostéry
4. Zrušení žádosti o nájem – pacht (S.)
5. Pronájem (pacht) částí obecního pozemku
(pan V.)
6. Pronájem (pacht) části obecního pozemku
(pan K.)

6. Žádost o pronájem části pozemku – sad (pan K.)
7. Souhlas vlastníka s umístěním stavby –
kynologové (vodovodní přípojka)
8. Stavební úpravy hygienického zařízení
a společných prostor mateřské školy
v Kozlovicích– dodatek č. 1 SoD
Zápis č. 13-2015 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 24. 8. 2015
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.

Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola
Ve školním roce 2015/2016
- navštěvuje základní školu 314 žáků;
- žáci jsou rozděleni do 14 tříd, z toho jsou
opět dvě první třídy;
- vše chny ročník y se učí podle nově
upraveného ŠVP ZV Rosnatka;
- žákům na II. stupni nabízíme v ýběr
volitelných předmětů: etická v ýchova,
můj region, ekologický seminář, seminář
z dějepisu, zeměpisu, biologie, fyziky,
českého jazyka a matematiky, praktická
matematika, technická praktika, technické
kreslení, společenskovědní seminář, anglická
konverzace, sportovní hr y, čtenářská
gramotnost a předmět finance a ekonomika,
ve kterém se žáci seznamují se základy
finanční gramotnosti;
- v yučujeme dva nepovinné předměty:
náboženství a sborový zpěv;
- od 3. ročníku se všichni žáci učí anglický
jazyk a od 7. ročníku druhý cizí jazyk,
v 7. třídě německý jazyk, 8. a 9. třídě
německý a ruský jazyk;
- máme opět širokou nabídku volnočasových
aktivit - zájmové kroužky sportovní,
keramické, výtvarné, hudební, divadelní,
včelařský, angličtina hrou pro nejmladší
žáky (aktuální nabídku kroužků najdete na

webových stránkách školy);
- pro žáky jsou ve školním roce naplánované
kulturně v ýchov né akce - začátkem
listopadu Divadélko pro školy, pro 5. – 9.
roč. představení „Divadelní učebnice aneb
České divadlo 20. století“, pro 1. – 4. roč.
„Pohádky z našeho statku“, v prosinci
pro nejmenší žáky divadelní pohádku
„Aladin a kouzelná lampa“, v březnu
„Muzikohrátky“ a koncem dubna koncert
skupiny RÉVA, během školního roku žáci
navštíví vybrané divadelní představení
v Ostravě a na Den dětí pojedou kina;
- během školního roku se uskuteční celá
řada projektů s různou tematikou (Karel
IV., naše vlast, …), žáci 6. třídy absolvují
adaptační kurz a připraveny jsou projekty,
které pro své mladší kamarády připravují
starší žáci;
- o d 3. r o č n í k u m ají ž á c i z a ve d e n y
elek t r onické ž á kovské k ní ž k y, c o ž
zjednodušuje komunikaci mezi učiteli
a zákonnými zástupci žáků. Aktuální
informace o dění ve škole získáte na
www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy
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Školní matrika
Každá škola má povinnost vést školní
matriku, jejíž aktualizovaná data musí
dvakrát ročně zasílat na MŠMT, odbor školské
statistiky, analýz a informační strategie.
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
podle §22, ods. 3, písmeno e, „oznamovat
škole a školskému zařízení údaje podle § 28,
odst. 2 a 3, a další údaje, které jsou podstatné
pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
a žáka, a změny v těchto údajích.“
Na počátku každého školního roku
zasíláme rodičům prostřednictvím žáků
„Prohlášení zákonných zástupců“, ve kterém
jsou uvedeny všechny důležité údaje, které
jsou zákonní zástupci povinni škole na základě
výše zmiňovaných paragrafů poskytnout.
Prohlášení se nám však vracejí nedostatečně
v yplněná. Pokud požadujeme například
jména, příjmení a bydliště otce i matky, musejí
je zákonní zástupci poskytnout. Výjimku
neuvedení jednoho ze zákonných zástupců
tvoří pouze úmrtí nebo zbavení rodičovských
práv jednoho ze zákonných zástupců na
základě soudního usnesení, které musejí škole
poskytnout k založení do dokumentace žáka.
Tento krok nepodniká škola ze „zvědavosti“,
jak by si někdo mohl myslet, ale proto, že je

zodpovědná za žáky i při jejich předávání
zákonným zástupcům. Musí mít tedy přesné
informace, kdo ze zákonných zástupců je
zbaven rodičovských práv a komu tedy dítě smí,
či nesmí vydat. V případě, že dítě ve škole (např.
ze školní družiny) vyzvedává jiná pověřená
osoba, je nutné, aby zákonný zástupce podal
v yučujícímu písemné prohlášení o této
skutečnosti.
Další důležitou informací jsou závažné
nemoci a alergie dítěte. Je nutné je pravdivě
uvádět, uvědomte si, že se jedná o zdraví dětí.
Pedagog musí být informován, aby věděl, jak
se zachovat, když dojde k nějaké komplikaci.
Obracíme se tímto na všechny zákonné
zástupce dětí, které plní povinnou školní
docházku v naší škole, aby brali tuto svou
zákonnou povinnost vážně, poskytovali
škole pravdivé údaje, nezamlčovali některé
skutečnosti týkající se dítěte, a pokud mají sami
pochybnosti o sdělení kteréhokoli údaje do
školní matriky, nechť navštíví třídního učitele
nebo učitelku a proberou sporné případy
osobně.
Mgr. Zdenka Krpcová,
výchovná poradkyně

Naši prvňáčci, archiv škola

Poslední školní den, archiv škola

Rozloučení s deváťáky, archiv škola

Rozloučení s deváťáky, archiv obec

Rozloučení s deváťáky, archiv obec

Sběr papíru - 5.A zvítězila, archiv škola
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Upozornění pro rodiče
Opětovně žádám rodiče našich žáků,
aby nepřiváželi své děti auty až k zadnímu
(žákovskému) vchodu do školy. Cest a
k zadnímu vchodu školy je určena pro žáky
jako bezpečná přístupová cesta, na které by
děti neměly být ohrožovány projíždějícími
a couvajícími auty. Větší bezpečnost měl zajistit
jednosměrný provoz, ale zdá se, že mnohým
rodičů naopak zpřístupnil cestu ke škole tak,
že se nemusí vyhýbat autům v protisměru,
mají jednodušší a snadnější příjezd, čehož plně
„využívají“. Pro tento účel ale jednosměrný
provoz zaveden nebyl.

Především v ranních hodinách je situace
velmi vážná – cesta se stává pro naše žáky
nebezpečnou! Rodiče by s auty k zadnímu
vchodu měli přijíždět jen v nejnutnějších
případech a „v nouzi nejvyšší“.
Proto znovu žádám, aby rodiče nechávali
své děti vystoupit z aut už na křižovatce mezi
hlavní cestou a přístupovou cestou ke škole.
Odtud děti do školní budovy bezpečně dojdou.
Děkuji za pochopení a Vaši vstřícnost vůči
našim dětem.
Hana Ulčáková, ŘŠ

Mateřská škola
Hola, hola – škola volá
Zase je 1. září. Skončily krásné, slunné
prázdniny a začal rušný, nový školní rok
2015/2016. Pro nás nejmenší o to zajímavější,
že se nám otevřely prostory zrekonstruované
stávající budovy MŠ. Čekaly na nás opravené
umý várny, toalety, šatny, vstupní hlavní
chodba a sklepní prostory. Všechno září
čistotou a vkusnou výzdobou.

Motýlci – 27 dětí
Sluníčka – 27 dětí

Berušky – 27 dětí
Skřítci – 22 dětí

Dalším velkým překvapením byl pátek
4. září, kdy pan starosta s paní ředitelkou
ZŠ slavnostně otevřeli „ Dětské hřiště“ pro
veřejnost. Současně s tím probíhal „Den
otevřených dveří v MŠ“. Nové prostor y
i zahradu si přišlo prohlédnout hodně
zvědavých dětí i dospělých.
Teď už si jen přejeme, aby se v „nové“ školce
všem dětem líbilo a těšíme se na společné
setkávání.
Pavla Košťálová

Do naší MŠ tento rok nastoupilo 103 dětí,
nově přijatých z toho bylo 40. Byly rozděleny
do 4 tříd:

První dny ve školce

První vycházka

Otevření dětského hřiště, archiv škola
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Práce RRPŠ ve školním
roce 2014/2015

Sloupek (nejen) o vodě
Stojím v horkém létě na mostě u kostela. Kameny, přes které
se vždy valila voda Ondřejnice, připomínají břicha leklých ryb.
Rostoucí ostrůvky trávy nechaly z řeky jen tenké pramínky, a děti
tak přejdou na druhý břeh suchou nohou. Rozhlas žádá občany, aby
šetřili vodou a nezalévali pitnou vodou zahrady. Sud pod okapem už
je dávno prázdný a jímka, která svádí dešťovou vodu ze střechy, už
taky dlouho nevydrží. Zalévám z jímky alespoň rajčata. Bojím se. Ne
o rajčata, o ně takovou starost nemám. Bojím se o svoje děti. Mám
obavy, zda a jak budou získávat za pár let pitnou vodu.
Letošní sucho nám přípomnělo, jak je pro nás voda doslova
životně důležitá. Naši předkové si význam čisté vody připomínali
pomocí rituálů. K vodě měli respekt a pečovali o vodní zdroje. Voda
zurčela v písních, plynula v úslovích, kropila dítě při křtu a omývala
mrtvé.
Naši předkové nám zanechali čistou vodu a úctu k mocnému
živlu. Dnes vodě věnujeme pozornost většinou jen, když je jí příliš
mnoho nebo naopak velmi málo. Záplavy a sucha ukazují, že lidské
formování okolí narušilo přirozenou schopnost krajiny hospodařit
s vodou. Když rozšíříme rámec uvažování přes plot kolem vlastní
zahrady, je zřejmé, jak si užíváním chemizace v zemědělství i v
domácnostech podřezáváme větev na které sedíme.
Víte, co vznikne, když nalijete sklenku vody do sudu splašek?
Sud splašek. A co vznikne, když nalijete sklenku splašek do sudu
vody? Taky sud splašek. Ale majitel nákladního automobilu, který
umýval auto u Ondřejnice, mi vysvětlil, že to je jenom "takový
šampon". A na moje obavy o zdraví ryb a kačen, které chodíme s dětmi
pozorovat, mi spiklenecky prozradil: "Kdybyste věděla, co tam lijou
ostatní! Jen to není vidět." Kdyby obhajovala svoje jednání tím, že
ostatní to dělají taky, moje čtyřletá dcera, tak vím, co odpovědět.
Ale co mám říci dospělému muži? Když uvidíte někoho krást, tak si
vezmete bez placení taky?
Jednání i výmluva se zdají primitivní, resp. nedospělé, ale
psychologické pozadí takového jednání je složitou souhrou mnoha
faktorů. Část z nich je známa jako sociální dilemata. Sociálními
dilematy nazýváme "situace, v nichž indivuální racionalita vede ke
kolektivní iracionalitě" (Koukolík, 2009, s. 25). Jde tedy o situace, kdy
chytračení jedince poškozuje celou skupinu. Mezi sociální dilemata
patří vězeňské dilema, dilema veřejného statku a tragédie společné
pastviny, které se výstižně říká také sociální past.
Dilematem veřejného statku může být společný majetek nebo
služba, které mohou užívat všichni lidé bez ohledu na to, zda k jeho
existenci přispěli nebo ne.
Tragédie společné pastviny spočívá v užívání společného
majetku nebo služby na úkor ostatních. Když má skupina lidí
společnou pastvinu a každý člen skupiny chová krávy, je pro jedince
krátkodobě výhodné využít pastvinu co nejvíce pro své potřeby.
Když dostane na pastvinu co nejvíce krav, dosáhne většího zisku.
Škoda se rozloží na ostatní členy skupiny. Když to tak udělají všichni,
výsledkem je zničená pastvina a bída všech členů skupiny.
Když budu plýtvat vodou (např. zalévat zahradu pitnou vodou)
a nebudu o vodu pečovat (např. chemické znečištění místo odklizení
odpadků z řeky), budeme žít u špinavé řeky bez ryb a bude čím dál
obtížnější získat pitnou vodu a zdravotně nezávadné potraviny.
Z dlouhodobého hlediska se tak vyplatí přistupovat k přírodním
zdrojům odpovědně. A jak je to s "těmi ostatními"? Zkusme čerpat ze
společného s ohledem na ostatní a přispívat, jak nejlépe dovedeme,
bez ohledu na to, zda a kolik přispívají ostatní.

Na následujících řádcích bychom vás
rádi seznámili s prací Rady rodičů v minulém
školním roce.
V úvodu bych připomněl, že Rada rodičů
sdružuje zástupce z řad rodičů ze všech tříd
základní i mateřské školy a jejím hlavním cílem
je spravovat a spravedlivě rozdělovat finanční
prostředky získané výběrem rodičovských
příspěvků od žáků, ale také vlastní aktivní
výdělečnou činností.
Rada rodičů se několikrát za rok sešla na
schůzkách, kde se vyjadřovala k některým
otázkám chodu školy, řešila organizaci
některých kulturních akcí a hlavně se zabývala
přerozdělování jednotlivých finančních částek.
Podílela se také na zajištění občerstvení na Dni
obce a poprvé samostatně pořádala Dětský den
(velmi úspěšně).
Všechny získané peníze byly použity ve
prospěch dětí. V loňském školním roce Rada
Pokračování na další straně.

Odpolední směna, foto Markéta Opělová

Tereza Odstrčilová
Literatura: Koukolík, F. (2009). Jak si lidé hrají? Praha: Radioservis, a. s.

Večerní směna, foto Markéta Opělová
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Také v tomto školním roce zůstává náplň
činnosti RR stejná. V září už jsme stihli dvě
akce – prodej občerstvení na otevření dětského
hřiště a na Dni obce Kozlovice. V červnu se opět
můžete těšit na Dětský den, na jehož přípravách
pomalu začínáme pracovat už teď.
Do svých řad srdečně zveme zástupce
rodičů prvňáčků a nejmenších školkařů.

rodičů přispěla velkou částkou na lyžařský
výcvik a na zájezdy dětí do divadla či na školní
výlety. Drobnějšími částkami také na nákup
nejrůznějších pomůcek, hraček, časopisů či
odměn. Velmi příjemných překvapením byl
pro všechny školáky určitě také dárek na konci
školního roku ve formě poukázek (na bazén,
bowling a drobné občerstvení). Na tomto místě
se sluší také zmínit, že s financováním některých
aktivit pomohli Radě rodičů sponzoři, kterým
bychom chtěli touto cestou znovu poděkovat.

Martin Pavliska, předseda Rady rodičů

Kulturní a sportovní život obce
Setkání stomiků v Kozlovicích
a na chvíli zapomenou na svá trápení a nemoci.
V sobotu 11. 7. 2015 proběhlo v areálu
Slezský klub stomiků Ostrava si za cíl
ha sič s ké z br ojn ic e s e t k á n í z d r a vot n ě
setkání vybral naši pěknou vesnici, která
postižených občanů, kteří se sdružují ve
se má čím pochlubit. Zázemí nám poskytl
stomických klubech. Jsou to lidé postižení
areál hasičské zbrojnice, kde proběhlo
civilizačními chorobami, jako je rakovina
tlustého střeva a konečníku
nebo nespecifickými záněty
střevními - Crohnova choroba,
ulcerózní kolitida a jinými
závažnými nemocemi.
Většina těchto onemocnění
ko n č í s t o m i í ,(v y ú s t ě n í m
střeva nebo močovodu na
stěnu břišní). Co ví zdravý
člověk o tomto postižení?
Dovede si představit, jak by
takové postižení změnilo jeho
život? Problémy, se kterými
se stomici setkávají, patří
k určitému tabu, o němž naše
společnost nerada hovoří. V
současnosti Česká republika
patří na přední místo ve světě
ve výskytu těchto onemocnění.
A to je příčina, že tyto nemoci
„tikají“ v každé rodině. Proto Stomici, foto Zdeněk Opěla
existují stomické kluby, které
přivítání návštěvníků, po krátkém občerstvení
pomáhají takto postiženým lidem získat zpět
následovala prohlídka Valašského pivovaru
ztracené sebevědomí, orientovat se v sortimentu
s odborným výkladem pana sládka a návštěva
zdravotních pomůcek a v problematice jejich
Obecné školy. Pěknou procházkou na Tábor
používání. V neposlední řadě zajišťují kulturní
jsme si prohlédli naši vesnici z ptačí perspektivy.
a společenské akce, na kterých si lidé vymění
Po prohlídce "Můstku" jsme se vrátili zpět do
vzájemně zkušenosti, navážou nová přátelství
18
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areálu zbrojnice, kde nás čekalo vystoupení
kynologů z Kozlovic. Předvedli nám výcvik
psů v disciplíně zvané agility, je to výcvik, při
kterém pejsek běhá, skáče přes různé překážky
a dělá "psí kusy", to vše pro radost svou a svého
pána. Vystoupení se všem moc líbilo.
Bylo to milé a srdečné setkání s mnoha
prožitky a poznáním historie i současnosti
Kozlovic, kde mnozí byli poprvé. Setkání se
zúčastnilo 73 lidí ze čtyř klubů. Slezského klubu
stomiků Opava, klubu stomiků při nemocnici
v Přerově, ILCO Novojičínska, spolek stomiků
a pořádajícího Slezského klubu stomiků Ostrava,
zkrátka lidé z celého Moravskoslezského
regionu. Všem se u nás moc líbilo a nemálo
k tomu přispěla také modrá obloha.

Jeli kož v ýše jmenované k luby jsou
humanitární neziskové organizace a většina
členů je v invalidním důchodu, tak naše činnost
je závislá na sponzoringu a různých grantech.
Jsme vděční za jakoukoliv podporu a pomoc.
Děkuji dobrovolným hasičům Kozlovice v čele
s p. Liborem Králem za poskytnutí areálu,
firmám mražené zboží – Bronislav Tesař,
květinářství Ludmila Žáčková, zámečnictví
Jaroslav Kožuch. Kynologickému klubu
Kozlovice za vystoupení s pejsky a všem, kteří
nezištně přispěli ke zdárnému průběhu celého
setkání. Také OÚ Kozlovice za poskytnutí
propagačních materiálů.
Zdeněk Opěla

Myslivecké léto
Nejde o žádný odborný pojem, ale jako
každá lidská činnost v přírodě je i práce
v myslivosti nejvíce ovlivněna probíhajícím
obdobím.
Pro myslivce toto období začíná hlavně
st arostí, hájením čerst vě v y vedeného
potomstva srnčí, jelení, dančí a drobné zvěře ve
vztahu k jejich ochraně v poměrně omezených
možnostech před zemědělskou technikou, před
zvěří myslivosti škodící (postaru škodnou) či
před příp. nezákonnou činností.
V tuto dobu začátkem června je pořádána
již tradiční výstava trofejí na Hukvaldech
ze všech mysliveckých spolků z FrýdeckoMístecka a Jablunkovska, na jejíž přípravě se
aktivně podílí a pak se jí účastní téměř všichni
myslivci našeho spolku.
Myslivecké práce pak pokračují v doplňování

slanisk, která zvláště v tomto období jsou zvěří
často navštěvována, dále pak opravami či
budováním krmných a ostatních mysliveckých
zařízení jako jsou posedy či kazatelny, při
nemalém počtu kolem 30ks krmelců v naší
honitbě je to práce vlastně nikdy nekončící.
Naší honitby se v letošním velice suchém létě
naštěstí netýkala nutnost zřizovat a doplňovat
napajedla jako to bylo nutné v jiných, spíše
na Jižní Moravě ležících honitbách, ale znovu
nám to připomnělo pro zvěř veliký význam
udržování a čištění studánek a kališť, což
jsou menší většinou lesní bažiny či mokřady,
které jsou ale bohužel někdy úmyslně rušeny
odvodňováním či zasypáváním. Také tyto sice
malé vodní zdroje mají ve vztahu k životnímu
prostředí jistě velký význam pro udržení vody
v krajině.

Stěhování krmelce, archiv spolku

Hotovo, archiv spolku
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velice dobrá spolupráce a vstřícný přístup
vlastníků pozemků, zemědělců a všech slušných
návštěvníků krásné přírody v naší honitbě.
Ohlédnutí za mysliveckým létem sepsal
Milan Adamec.
V neděli 6. září dopoledne jsme asi porušili
desatero a přestěhovali jsme krmelec v Hůře
z lesa, kde probíhá kácení kvůli kůrovci.
Přemístit krmelec „v celku“ o asi 120m
v relativně technikou nedostupném terénu
nebylo vůbec snadné. Nemalá a nejednoduchá
akce by určitě neproběhla bez výrazné pomocí
silných a silnějších myslíkovských hasičů.
Současně děkuji majiteli mladého lesa panu
Josefu Krpcovi za nové místo pro krmelec.
P ř ik ládám foto z „velkého r učního
transportu“ a přeji všem pěkné babí a indiánské
léto, minimálně do adventu.

Velkým přáním a snahou myslivců je
spolupráce s vlastníky na eliminaci škod na
plodinách, což se někdy i přes veškerá opatření
podaří s větším či menším úspěchem, bohužel
vidět jsou pak jenom ty neúspěchy.
Myslivecké léto končí pro každého myslivce
jistě příjemným pocitem zhruba začátkem
září, kdy zásobníky svěřených krmelců naplní
krmením pro zimní období přikrmování
zvěře – většinou voňavá otava, oves, sušená
letnina, kaštany a žaludy, čemuž předchází
nemálo práce s jejich přípravou. Stejně jako
v předchozích létech myslivci opět velice uvítají
pomoc dětí a učitelů naší školy ve sběru kaštanů
a žaludů.
Te n t o j i s t ě n e m a l ý v ý č e t l e t n í c h
mysliveckých prací je možný zvládnout hlavně
společnými silami všech členů spolku, kdy
každý dle svých možností se věnuje práci
v honitbě nebo strážní službě, lovu nebo
přikrmování či administrativní činnosti spolku,
k čemuž také přispívá u nás v naprosté většině

Václav Cviček,
myslivecký hospodář MS Kozlovice

DFS Valášek v září 2015:
Ohlédnutí za létem, nábor nových dětí
S novým školním rokem začala i ve Valášku
nová sezóna, kolotoč zkoušek a vystoupení, ale
také přibírání nových členů. Druhý týden v září
se totiž uskutečnil nábor dětí do Přípravky
souboru. Počet zájemců každoročně převýšil
nabídku volných míst. Zájem o náš soubor nás
upřímně těší, zároveň je nám ale líto, že musíme
děti odmítat. V číslech: během posledního
školního roku odešly ze souboru 3 děti z důvodu
vytížení v jiných zájmových aktivitách, 5 by jich
na podzim mělo přestupovat do Valašského

vojvody (v zhledem k věk u a t anečním
schopnostem); na nábor do Přípravky se letos
přihlásilo 15 dětí a to nejen z Kozlovic, ale také
z Frýdlantu, Tiché, Kopřivnice, Metylovic či
Příbora. Bohužel vzhledem ke kapacitě souboru
jsme pouze 9 z nich mohli přijmout. Ostatním
tímto děkujeme za zájem, příp. se na ně budeme
těšit v příštím roce na dalším náboru.
V rámci ohlédnutí za létem: jako každý rok
jsme se zúčastnili Sochových národopisných
slavností ve Lhotce, kde jsme v ystoupili

Přípravka s tetou Sandrou na Dni obce 2015, foto Petra Prašivková

Sochovy národopisné slavnosti 2015, foto Pája Prašivková
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Poté se již všechny síly a zkoušky zaměří na
vánoční repertoár k plánovanému festivalu
Souznění – letos v termínu 12. 12. 2015 v sobotu
v Kozlovicích. Všechny zájemce o dětský folklor
srdečně zveme.

s upraveným pásmem Du valaši, du v dětském
pořadu: Mala s velkym, maly s velku. Čemu?
Temu! Dále jsme v kompletní sestavě vystoupili
na Dni Obce Kozlovice a nyní nás dále čeká
vystoupení při Vítání občánků 23. 10. 2015
v Kozlovicích a v ystoupení na v ýročním
koncertě Valašského vojvody 7. 11. 2015.

Petra Prašivková

Valašský vojvoda
000 lidí. V Cheonanu se nachází centrála
FIDAF - Federace mezinárodních tanečních
festivalů. Každý rok se festivalu zúčastní
skupiny z 20 různých zemí. Soubor Valašský
vojvoda zde bude reprezentovat nejen Českou
republiku, Moravskoslezský kraj, ale především
svůj region a obec Kozlovice.

Soubor lidových písní a tanců Valašský
vojvoda obdržel pozvání na Mezinárodní
festival v Koreji „Cheonan World Dance
Festival 2015“, kter ý se koná v termínu
2. 10. – 13. 10. 2015. Cheonan World Dance
Festival je největší mezinárodní soutěžní
taneční festival v Korejské republice a v celé
Východní Asii. Koná se ve městě Cheonan.
Festival se řadí mezi "10 nejlepších festivalů
v Koreji" a každý rok jej navštíví asi 1 200

Věra Tobolová, vedoucí souboru

Lhotka 22. 8. 2015, archiv souboru

Už stě o tym slyšeli?
Jste srdečně zváni na koncertní pořady,
které se budou konat:

…., že Valašský vojvoda i Ostravica letos
slaví? Valašský vojvoda si připomíná 45.
výročí založení souboru, Ostravica je ještě
o deset let starší. A právě k oslavě těchto výročí
vznikl společný pořad. Uvidíte zde výběr
z repertoáru obou souborů, tance a pásma starší
i novější, tanečníci a muzikanti se vám však také
představí ve společných číslech, která secvičili
speciálně pro tuto příležitost.

- 7. 11. 2015 od 18,00 hod, sál OÚ v Kozlovicích
- 21.11.2015 od 18,00 hod, kino P. Bezruče
Frýdek - Místek
Věra Tobolová, vedoucí souboru
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40. ročník fotbalového turnaje Mini Cup 2015
zakladatelů tohoto fotbalového turnaje Jarek Šenk.
Po finále následovala série skvělých vystoupení:
orchestr Šuba Duba Band, domácí kapela Firestorm
a na závěr Ozzy Osbourne revival.
Organizátor y byli hasiči z Měrkovic,
s podporou Obce Kozlovice. Více na
www.merkovice.cz.
Radek Zdražil

V sobotu 27. 6. 2015 se uskutečnila akce na
hřišti v Měrkovicích - 40. ročník fotbalového turnaje
Mini Cup 2015. Letošní jubilejní ročník nedopadl
pro domácí tým tak, jak si nejspíše představovali a v
co doufali, ale co naplat. Kluci projevili solidárnost,
a když to byl ten kulatý ročník, přenechali první
příčky hostům. Pořadí bylo: 1. FC Bučina, 2.
FC Radegast, 3. FC Felčar a 4. HC Demon. V
rámci jubilea obdržel pamětní plaketu jeden ze

Mini Cup 2015, foto Radek Zdražil

Stolní tenis Kozlovice
Na začátku nové sezóny 2015/2016 se
v srpnu uskutečnila na třech tradičních místech
- v Topolčanech (SR), v Havířově a v Hluku
na Moravě- série mezinárodních turnajů
dětí a mládeže s názvem SATELITE TOUR

2015. Turnaje se odehrávaly v jednotlivých
mládežnických kategoriích chlapců a dívek.
Naše hráčka Jana Vašendová dostala
pozvánku do reprezentačního výběru dívek ČR
a důvěru v nominaci oplatila trenérům výbornými
výkony. V Topolčanech se v jednotlivcích
probojovala do čtvrtfinále a v družstvech
významnou měrou přispěla k celkovému vítězství
reprezentantek ČR.
Poté se tým ve složení Jana VAŠENDOVÁ,
Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ, Kateřina ČECHOVÁ
(kategorie mladší žák yně, starší žák yně
a dorostenka) přesunul do Havířova, kde opět
ve finále český výběr porazil výběr Slovenska.
Jana svůj individuální výkon navíc vylepšila
vynikajícím 2. místem v soutěži jednotlivců.

Kompletní reprezentace - mládež, archiv spolku
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Poslední ze tří „satelitních“ turnajů se konal
v Hluku na Moravě. V sobotu holky potvrdily role
favoritek a v družstvech zkompletovaly „zlatý
hattrick“. Blahopřejeme.
Kozlovickému stolnímu tenisu začíná sezona
2015 – 2016 v sobotu na krmáš. Do mistrovských
okresních soutěží jsme přihlásili 5 družstev
dospělých a jedno družstvo žáků. Více na našich
webových stránkách.
V. Vašenda, M. Tofel

Na stupních vítězů, archiv spolku

Skauti
družin. Jeden z vedoucích byl na letní části
záchranářské lesní školy, kde zvyšoval svoje
znalosti a dovednosti v oblasti zdravovědy. Z
dalších kurzů zmíním třeba zážitkový Fons, či
Veronika. Zdravotní kurzy čekají taky dalších
pár vedoucích, kteří se rozhodli dále rozvíjet. V
následujícím skautském roce nás čeká zahajovací
přespání s celým oddílem, středisková výprava,
oddílová víkendovka, účast na Souznění a další
ať už družinové, roverské, či oddílové akce. Tak
buďme připraveni!
(Fotky z tábora a jiných akcí najdete na
stránkách oddílu kozlovice.skautifm.cz)

Od června jsme s celým oddílem podnikli
letní stanový tábor v Růžďce, tentokrát ve světě
Harryho Pottera. Společně jsme prošli cestou
studenta v Bradavické škole čar a kouzel, která
nebyla mnohdy jednoduchá. Začalo to mícháním
lektvarů a učením se zaklínadel, končilo hraním
famfrpálu a bojem se smrtijedy a Voldemortem.
Skautský tábor nás jako vždy naučil hodně
nových věcí a umožnil nám trávit společně čas,
který jsme se snažili strávit co nejlépe. Opět
se ukázalo, že tady nejsme každý sám za sebe,
ale všichni dohromady. V průběhu prázdnin
absolvovali naši vedoucí pár kurzů. Gemba
a Lee byli na letní části čekatelského kurzu
Corda, který je připravuje na vedení skautských

Pletení košíků, foto Martin Kurečka

Vojtěch Tkáč – Wydrák

Famfrpál, Denisa Kabátová

Sebeobrana, foto Filip Pustka

Slibový oheň, foto Alžběta Tkáčová

Rada starších, foto Filip Pustka
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Hasiči Kozlovice
s skončili až na posledním místě. Oproti tomu
A tým předvedl perfektní výkon a své první
místo navíc korunoval novým rekordem tratě.
Do soutěže se po 4 letech přihlásili i muži
z Měrkovic. Bohužel jich dorazilo málo, a tak
po doplnění posil z Kozlovic docílili mimo
soutěž času 18,148 s. Po ukončení a předání
cen proběhlo přátelské posezení členů sboru.
Podrobnější v ýsledk y a fotografie
n a l e z n e t e n a n a š e m we bu w w w.
hasicikozlovice.cz.

První zářijová sobota patřila v Kozlovicích
již tradičně požárnímu sportu. Do areálu
hasičské zbrojnice se sjelo 17 družstev
mužů a žen na 42. ročník soutěže O putovní
pohár OÚ. Jako první se na startu předvedla
děvčata z Kozlovic. I přes menší nehodu na
rozdělovači docílily čas 18,198 s a ten jim
zajistil druhé místo. Rychlejší už byly jen
sousední Lhoťanky. Domácí muži sestavili
hned dva týmy – zkušený sportovní A tým
a nové družstvo složené z dorostenců.
Mladším klukům se bohužel nepodařilo
nabrat vodu hned napoprvé a s časem 30,209

Chystání základny mužů z Kozlovic, foto Radmila Toflová

Kateřina Toflová

Předávání cen, foto Radmila Toflová

Fotbalová sezóna našich dětí 2014-15
turnajů. Ve finále se utkali s týmem Brušperku,
který přesvědčivě porazili 6:2. Po vítězství
v zimní okresní lize tak dosáhli na celkové
vítězství i v okresní lize hrané na venkovních
hřištích a stali se tak nejlepším mužstvem
okresu v dané kategorii.
Mladší přípravka ročník 2006 - 07
vyhrála dva finálové turnaje. Pro dostatečný
počet dětí jsme dokázali postavit vždy dva
konkurenceschopné týmy. V Brušperku 1. 5.
2015 jako finále okresu v konkurenci 10ti
týmu jsme skončili na 1.a 5.místě. Následně
21. 6. se opakovalo finále v podobném složení
ve Fryčovicích pod záštitou SMOPO. Zde jsme
obsadili příčky nejvyšší 1. a 2. místo.
O prázdninách jsme upořádali 3tí ročník
Fotbalového kempu. Kempu se zúčastnilo
dobrovolně 25 dětí. Během týdne jsme navštívili
Hukvaldy, udělali prohlídku místních stáji

Během této velice zajímavé sezony jsme
dokázali upořádat pro každou kategorii přes
80 tréninkov ých jednotek a pro ročníky
2004,2005,2006, 2007 a 20 08 jsme uspořádali
dohromady přes 120 fotbalových zápasů,
akcí a nebo turnajů. To vše jsme dokázali ve
složení Petr Eliáš, Tomáš Ulčák (vedli kategorii
04,05), Petr Žáček (vedl 06, 07), Kamil Vašenda
a Roman Vaverka (vedli 08). Do všech těchto
akci se zapojilo přes 40 dětí.
To byl náš největší úspěch sezóny a výbor
FC děkuje těmto trenérům za odvedenou práci.
Jako druhý úspěch stojí za zmínku úspěchy
ročníku 2008. Tito kluci odehráli 13. 6. 2015
v Brušperku poslední venkovní turnaj okresní
fotbalové ligy. Ve velkém vedru zvítězili ve všech
šesti zápasech a postoupili do finálového utkání
o celkového vítěze okresní ligy, který v sobě
zahrnoval výsledky ze všech pěti odehraných
24
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a povozili se na koních, projeli jsme se vláčkem
a nákladní Tatrou, okoupali a zahráli bowling
v areálu u Fandy. Na fotbalovém hřišti jsme
zažili spoustu zábavy s nejen s fotbalem. Jednu
tréninkovou jednotku pro nás připravili i trenéři
z FM…

pravidelný přístup k tréninku a zápasům
a pozitivní přístup ke sportu. Na trénincích se
snažíme rozvíjet individuální herní činnosti
jednotliv ých dětí. S dobrou individuální
technikou kluci následně budou přecházet ve
vyšších kategoriích k týmovým výkonům…

Co nás čeká v nové sezoně 2015-2016?
Po jednoleté pauze opět přihlašujeme kluky
do kategorie mladších žáku. Pro kluky to bude
zase něco nového, větší hřiště a první rok hlavně
starší soupeři… Po prvních třech kolech kluci
dvakrát prohráli a jednou vyhráli. Pro nás
trenéry je nejdůležitější herní projev a ten jsme
měli proti většímu soupeři vždy velice dobrý.

Máte dítě, které by chtělo začít se sportem?
Se začátkem nové sezóny nabíráme i nové
kluky. Tentokrát mezi nás můžou přijít i děti,
ročník 2009. Tito kluci budou mít ze začátku
společně tréninky s ročníkem 2008- pondělí
a středa od 16:00 na fotbalovém hřišti.
Pro bližší informace navštivte naše http://
www.fc-kozlovice.cz/benjaminci.php, kde
najdete i kontakty na trenéry...

Co čeká přípravky?
Zde budeme pokračovat v nastaveném
trendu, kde u dětí preferujeme roz víjet

Petr Žáček, tel. 734 287 648

Kemp 2015, foto archiv FC

R. 2008, zleva Čarnoky Jan, Tončík Šimon, Hrnčárek Oliver,
Vašenda Sebastian, foto archiv FC

Ročník 2006, 2007, foto archiv FC

Žáci 2015, foto archiv FC
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Beach volejbalové hřiště

AZ Jednota horní konec

(foto Kamil Pustka)

(foto archiv obce)

Den obce

(foto Kamil Pustka)

(foto Jaroslav Fojtík)

Beach volejbalové hřiště

Den obce

Den obce

(foto Jaroslav Fojtík)

(foto Jaroslav Fojtík)

Den obce
(foto Jaroslav Fojtík)

Den obce
(foto Jaroslav Fojtík)

Den obce

(foto Stanislav Ulčák)

(foto Jaroslav Fojtík)

Den obce - neděle

Den obce - neděle

Den obce - neděle

(foto Stanislav Ulčák)

(foto Stanislav Ulčák)

Dětské hřiště - hotovo

Hasiči - likvidace bodavého hmyzu

(foto obec)

(foto Radmila Toflová)

Dětské hřiště - hotovo

Hasiči - likvidace bodavého hmyzu

(foto obec)

(foto Radmila Toflová)

(foto obec)

(foto obec)

Dětské hřiště - hotovo

MŠ původní stav

MŠ původní stav

MŠ původní stav

(foto obec)

(foto obec)

Rekonstrukce MŠ
(foto obec)

MŠ po rekonstrukci
(foto obec)

(foto obec)

Opravená MK Malá strana směr dolní konec (foto obec)

MŠ po rekonstrukci

Opravená MK Malá strana směr dolní konec (foto obec)

Opravená MK Malá strana směr dolní konec (foto obec)

Obecního úřadu v Kozlovicích
INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

délka 25 m
3 plavecké dráhy
minimální teplota vody 30 0C
optimální hloubka 1,1 až 1,3 m
divoká řeka, vířivka
tobogán o délce 60 m
 brouzdaliště pro děti do 6 let s teplotou vody 36 0C
 Brušperská plavecká škola vyučující předškolní děti a školáky








OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí až pátek

školy
veřejnost

8.00 - 12.30
14.00 - 21.00

Sobota a neděle

veřejnost

8.00 - 21.00

CENÍK:

Základní hodinové vstupné
 dospělí
60 Kč
 zlevněné
50 Kč /děti do 15 let, důchodci a ZTP/
 děti od 3 do 6 let
40 Kč
 děti do 3 let
zdarma
Telefon sekretariát: 558 666 227
Telefon ředitel:
774 312 265
Telefon recepce: 721 904 515

KONTAKT:
Základní škola V. Martínka Brušperk
Sportovní 584, 739 44 Brušperk

Vstup do krytého plaveckého bazénu u víceúčelové sportovní haly
Dostatek parkovacích míst
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TADY
může být právě
Vaše reklama!
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Obecního úřadu v Kozlovicích
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Obecního úřadu v Kozlovicích

Podzim, foto Tereza Odstrčilová
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