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Slovo starosty
Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobčané.
Pokud se podíváte na statistiky počtu obyvatel naší obce tak zjistíte, že nás stále přibývá.
Přibývá dětí, což je velmi radostné zjištění, ale
zároveň tato skutečnost přináší i starosti ve
formě blížící se nedostatečné kapacity našeho
školního a předškolního zařízení. Dnes bych

Vás rád seznámil s tím, jak bude obec tuto
záležitost řešit.
Protože vím, kolik času a úsilí jsme již této
problematice věnovali, o to více mě mrzí, když
slyším, že se problému nevěnujeme, nebo že
nás nezajímá.
Na úvod trochu nedávné, ale již zapomenuté
„historie“ naší školy a školky. Víc jak deset let se
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diskutovalo o potřebě a výstavbě nové
tělocvičny. Tu jsme v krátkém termínu postavili
a dnes slouží široké veřejnosti, ale především
také škole, školce a družině. Součástí této
výstavby byla i nová knihovna, rovněž sloužící
a hodně využívána školou. V neposlední řadě
vznikl nový prostor pro družinu a relaxační sál,
rovněž školou využívaný. Vznikem nové
družiny se v prostorách školy uvolnila jedna
učebna, a tím mohlo vzniknout nové oddělení
mateřské školky. U tohoto oddělení bylo vybudováno i nové sociální zařízení. Ještě před
výstavbou tělocvičny byl ve škole postaven
nový žákovský vchod a třídy byly kompletně vybaveny novým zařízením (lavice, židle,
nábytek). V budově školy byla již zastaralá elektroinstalace a nevyhovující osvětlení, proto
došlo ke kompletní rekonstrukci, vč. vybudování počítačové sítě a počítačových učeben.
Velká část školy má vyměněná okna. Rovněž se
investovalo do kuchyně, tak aby vyhovovala
hygienickým požadavkům, navíc byl zakoupen
konvektomat.
V době, kdy bylo dětí málo, nebyl ve školce
nijak omezen provoz a už vůbec se neuvažovalo o nějakém jejím prodeji nebo jiném využití,
jak to provedly některé jiné obce či města. Školka má vyměněná okna, byla provedena celková
rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení.
Rovněž byl zakoupen pozemek pro rozšíření její
zahrady a je připravena výstavba dětského
hřiště. V příštím roce se s velkou pravděpodobností bude rekonstruovat sociální zařízení.
Obec k zajištění chodu základní a mateřské
školy za posledních jedenáct let investovala
více jak 65 mil. Kč.
Po celou dobu byl bedlivě sledován vývoj
počtu dětí, a i proto byl připraven projekt na
rekonstrukci školky formou nástavby třetího
patra, abychom byli připraveni. Po dokončení
projektové dokumentace došlo ke změně
právních norem, které školky ve třetím patře zakázaly. Veškerá práce tak přišla vniveč.
Postupně byly navýšeny kapacity oddělení
školky i družiny na maximálně možnou velikost.
Čekali jsme (nespali), kde se vývoj zastaví. Se
starosty a řediteli škol okolních obcí jsme
konzultovali možnost využití volných kapacit
v jejich zařízeních. I to by totiž byla přechodná
možnost. Dále se sondovaly možnosti umístění
tříd do některé z obecních budov. Proběhla
i jednání o možnosti nákupu budovy nákup-
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ního střediska (Jednoty). Byla zvažována výstavba
tzv. kontejnerových učeben a hledání vhodného umístění. To vše bylo průběžně konzultováno s vedením školy. Nezanedbatelným
problémem jsou samozřejmě i finance, protože
výstavba kanalizace (kterou jsme vybudovat
museli) náš rozpočet silně vyčerpala.
V posledních letech stoupla porodnost (to je
dobře) a zároveň se k nám stěhují mladé rodiny
s dětmi. Stanovit prognózu dalších let je ale
velmi obtížné (rád si nechám poradit). Jenom
letos se za první tři měsíce do obce přistěhovalo 15 dětí školou povinných. Dále nesmíme zapomenout na naše přátele ze Lhotky, kteří vždy
kozlovickou školu navštěvovali, a věřím, že
budou i nadále.
Se znalostí všech známých i neznámých jsme
vypracovali výhled s údaji o předpokládaném
vývoji počtu dětí, a tím i potřebných učeben
a dalších prostor s tím souvisejících.
Na základě výše uvedeného se jediným
vhodným a správným řešením jeví navýšení
kapacity školy a školky formou nástavby,
vestavby, či přístavby stávající budovy ZŠ.
Tento návrh jsme předložili zastupitelstvu
obce, které záměr na základě předložených
skutečností jednohlasně schválilo a pověřilo
mě zajištěním vypracování studie — Navýšení
kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice. Zadání zní:
rozšíření školy min. o 5 tříd a školky o jedno
oddělení.
Lehce se schválí — hůře provádí. Myslím, že
je každému jasné, že je tu za prvé velký problém
technický, za druhé finanční a za třetí skloubení
těch dvou předchozích. Technický v tom, že asi
těžko můžeme vyhlásit roční prázdniny (i když
děti by to jistě uvítaly) a v klidu stavět. Na práce,
které budou chod školy omezovat, máme jen
cca dva (možná tři) měsíce, a to v přesně daném
termínu hlavních prázdnin. Splnit veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy,
které jsou zcela specifické a velmi přísné, není
rovněž jednoduché. To platí obzvláště při
rekonstrukci.
Nezanedbatelný problém je i ten finanční.
Vzhledem k tomu, že se na studii již více jak
měsíc pracuje, vím, že se investiční náklady
budou pohybovat kolem 30 mil. Kč.
Problém třetí je zabezpečit finance přesně na
termín realizace. Skloubit dotace a ev. úvěr
a výběrové řízení na předem daný termín je
velmi obtížné.
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Určitě je potřeba přemýšlet i o tom, jak bude
budova využívaná, pokud se počet dětí v budoucnu zase sníží.
Nicméně problémy jsou od toho, aby se řešily, a tak to také bude.
Tento záměr se dotýká všech generací
občanů. Těch nejmenších, aby se měli kde učit
a nemuseli nikam dojíždět. Rodičů, aby nemuseli děti nikam vozit a v klidu mohli chodit
do práce. Týká se rovněž prarodičů, aby se
mohli naplno věnovat svým zálibám a nemuseli
jen hlídat svá vnoučata. Finanční problém se
projeví tak, že nebudeme asi moci realizovat
některé jiné projekty.
Z předchozího tedy vyplývá, že pro stavbu
musí být všeobecná shoda, podpora a vstřícnost. Pevně věřím, že tomu tak bude.
Pokud se ptáte, kdy by stavba měla začít, tak
odpovídám — v roce 2015.
Mnozí z Vás zaznamenali a různě komentují
výstavbu „točny“ na dolním konci (naproti
pily). Tento projekt je již několik let starý, byl
konzultován s okolím a byl rovněž uveřejněn na
internetu. Letos jsme ho „oprášili“ a vlastními
silami realizovali.
Co je cílem tohoto projektu? Zpříjemnit
nastupování a čekání na autobusy, udělat místo

bezpečným a zkrášlit celý prostor, který je vstupem do obce.
Trochu zavádějící bylo to, že i já jsem používal pojem „točna“ proto, abych lépe definoval
místo stavby. Projekt se správně jmenuje Brána
Valašska a právě onu točnu a parkoviště autobusů a nákladních aut má zrušit. Cestující čekající na autobusy stáli ve vodě nebo naopak
v prachu, přeskakovali kaluže a prostředí bylo
velmi neútulné. Několikrát jsme povrch na
základě oprávněných stížností opravovali, ale
těžká auta udělala vždy své.
Ještě přijde dodělat dřevěná ohrada kontejnerového hnízda, dodat lavičku, odpadkový
koš, možná mapu a na jaře provést závěrečné
terénní a zahradní úpravy.
Věřím, že to bude další pěkné místo v obci
sloužící nám, ale i například turistům na
kolech.
Pozn.: Plocha podstatně větších rozměrů,
která může sloužit pro případné otočení
i velkých automobilů je nedaleko — za mostem
směr Myslík (vlevo).
V podvečer první adventní neděle jsme
společně rozsvítili vánoční strom, zapálili
svíčky na adventním věnci, proto mi nezbývá
nic jiného než Vám popřát spokojené svátky
vánoční a dobrý rok 2014.

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci říjnu až prosinci oslavili nebo oslaví
pan Antonín Jurek
80 let
pan Josef Červenka
86 let
pan Břetislav Tomek
81 let
pan Jan Vašek
87 let
paní Božena Cibulcová
81 let
paní Jaroslava Kociánová
87 let
paní Marie Toflová
81 let
paní Ludmila Vyvialová
87 let
paní Jiřina Tobolová
82 let
paní Vlasta Fucimanová
87 let
paní Marie Zátopková
82 let
paní Štěpánka Krpcová
90 let
pan Zdeněk Adamčík
82 let
pan Jaroslav Chýlek
91 let
paní Marie Krpcová
83 let
paní Jaroslava Holubová
91 let
paní Štěpánka Jarotková 83 let
paní Marie Koníčková
92 let
paní Marie Stanková
85 let
pan Oldřich Tkáč
94 let
pan Miroslav Tkáč
85 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
V měsíci září až listopadu zemřeli
ve věku 86 let pan Ladislav Cviček
ve věku 96 let paní Aloisie Ulčáková
ve věku 58 let pan Miroslav Prašivka ve věku 56 let pan Vátězslav Kahánek
ve věku 70 let paní Marie Krpcová
ve věku 88 let pan Jan Červenka
Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.
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Vítání občánků

Nezaplacené poplatky

Ve dnech 8. a 15. listopadu proběhlo v sále
obecního úřadu slavnostní vítání našich nejmenších občánků. Bylo pozváno celkem 29 dětí
a jejich slavnostní uvítání do svazku obce
provedl starosta Ing. Miroslav Tofel. Děti také
přivítal domácí soubor Valášek za doprovodu
muziky Valášek. Každý občánek dostal od obce
3 000 Kč, polštářek a pamětní knížečku,
maminky kytičku.
Za prvních deset měsíců letošního roku se
naše obec rozrostla o 30 nových občánků, a to
19 chlapců a 11 děvčátek.

Několika zapomnětlivým domácnostem
a občanům opětovně připomínáme, že:
— vodné za r. 2012 je (bylo) splatné nejpozději
do 31. 5. 2013
— poplatek za psa na r. 2013 nejpozději do 31. 3.
2013
— poplatek za odstraňování komunálních
odpadů („za popelnice“) na rok 2013
stanovený v obecně závazné vyhlášce ve
výši 492 Kč/rok/osobu je splatný nejpozději
do 31. 10. 2013 !

Zimní údržba místních komunikací
Opět je tu zima, a tudíž velká pravděpodobnost toho, že napadne sníh. Již tradičně, ale
zcela vážně, žádáme majitele automobilů, aby
alespoň v tomto období neparkovali na
krajnicích a neztěžovali, či zcela neomezovali
zimní údržbu — vyhrnování a posyp. Uvědomme si, že zcela jinak vypadá situace za
slunečného dne a jinak v noci za hustého
sněžení. Předem Vám děkují pracovníci zimní
údržbu provádějící.
Naše obec je velmi rozlehlá s velkými rozdíly
nadmořské výšky, a tím pádem i různými teplotními i sněhovými a námrazovými podmínkami.
I když se zimní údržba provádí podle nejlepšího
vědomí a svědomí, může nastat situace, že jsou
někde podmínky sjízdnosti velmi špatné.
Nemůžeme být stále všude. V takovém případě
neváhejte a zavolejte. Moc Vás ale prosíme,
abyste tuto možnost nezneužívali a zvážili
skutečnou situaci — např. zda zrovna hustě sněží
a my asi nestíháme. Děkujeme za spolupráci.
Starosta obce

Čím topíme a navzájem si znepříjemňujeme a zkracujeme život?!
V zimě nejen padá sníh, ale je i zima a naše
obydlí je potřeba vytápět. A tady nastává problém, kdy někteří začnou spalovat, co jim přijde
pod ruku. Ani si nedovedete představit, kolik
stížností si musíme vyslechnout, ale většinou
každá stížnost končí tím — ale něpravtě, že sem si
ztěžoval ja. Myslím, že všichni víme, že zákon je
v této oblasti dost bezzubý a možná by více pomohlo, kdybychom přímo upozornili dotyčného.
Ve své podstatě přece nepotřebujeme žádný
zákon — stačí obyčejná lidská slušnost
a ohleduplnost. Zkusme to. Děkuji.
Starosta obce

Věříme, že ti, jichž se tato poznámka týká,
dají své závazky neprodleně do pořádku.

Ceny platné od 1. 1. 2014
Vodné
Stočné

23 Kč/m3
35,05 Kč/m3

Opisy vodoměrů
— žádost o spolupráci
Obecní úřad se obrací na občany se žádostí
o součinnost při zjišťování stavu vodoměrů.
Pověření pracovníci obce budou provádět opisy
a v případě, že nebudete zastiženi doma,
nahlaste obratem zjištěné hodnoty telefonicky
(602 264 153), e-mailem (kahanek@kozlovice.cz),
nebo osobně. Děkujeme.

Bezplatné právní služby občanům
Bezplatné právní služby občanům Kozlovic
(formou ústních konzultací) v roce 2014 budou
poskytovány v zasedací místnosti obecního
úřadu, každý sudý týden v úterý, v době od
15.30 do 17.30 hodin, dne: 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18.
2., 4. 3., 18. 3., 1.4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10.
6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30.
9., 14. 10.,11. 11., 25. 11, 9. 12. a 23. 12.

Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů bude
poskytovat v roce 2014 Ing. Tomáš Svoboda, tel.
č. 603 867 494, každý lichý týden ve středu,
v době od 14.00 do 14.45 hodin, dne:
15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4.,
7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8.,
27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12.
a 17.12.
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Nabídka hotových jídel ve skle
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných jídel ve
skle firmy HOTOVKY s.r.o., Dobrá. Cena jednoho jídla je 44 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu
s květinami ), vždy v době od 8.00 — 9.00 hodin, odběr a placení od 13.00 — 14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběrů jídel:
objednávka
pondělí 03. 02. 2014
objednávka
pondělí 31. 03. 2014
objednávka
pondělí 02. 06. 2014
objednávka
pondělí 04. 08. 2014
objednávka
pondělí 06. 10. 2014
objednávka
pondělí 01. 12. 2014

odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení
odběr a placení

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

04. 02. 2014
01. 04. 2014
03. 06. 2014
05. 08. 2014
07. 10. 2014
02. 12. 2014

Bližší informace na Obecním úřadě Kozlovice — kancelář č. 4.

Upozornění
Informujeme občany, že v pondělí 23. 12. 2013 a v úterý 31. 12. 2013
bude Obecní úřad Kozlovice uzavřen.
Děkujeme za pochopení. OÚ

Pro všechny držitele psů….

Zpráva velitele výjezdové jednotky

Vzhledem k tomu, že obec Kozlovice je
povinna zavést elektronickou evidenci poplatníků u místního poplatku ze psů a při revizi
evidence v ní byly shledány nesrovnalosti,
obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při
jejím upřesnění a následném zavedení do elektronické podoby.
Dle ustanovení § 135 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, je
každý daňový subjekt (držitel psa), kterému to
ukládá zákon, nebo který je k tomu vyzván
správcem daně, povinen podat řádné daňové
tvrzení.
Formulář pro vyplnění potřebných údajů pro
zavedení do elektronické evidence u místního
poplatku ze psů je k dispozici na webových
stránkách obce www.kozlovice.cz, pod odkazem Obecní úřad/Formuláře/ Přiznání
k místnímu poplatku ze psa a ve Zpravodaji
Obce Kozlovice č. 4/2013.
Žádáme proto všechny držitele psů, aby vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář
doručili na obecní úřad, nebo vyplněný a el.
podpisem opatřený zaslali datovou schránkou
nebo e-mailem na kozlovice@kozlovice.cz.
Čisté formuláře budou rovněž k dispozici na
obecním úřadě v kanceláři č. 1.
Potřebné údaje nám předložte nejpozději do
20. ledna 2014.
Děkujeme za součinnost.

V roce 2013 pracovala výjezdová jednotka SDH
obce Kozlovice v počtu 19 členů. Z tohoto počtu
je 1 velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 5 strojníků
a 10 hasičů. Jako každý rok probíhalo školení
všech členů jednotky, každoroční preventivní
prohlídky, cyklické školení velitelů a strojníků.
Dva členové jednotky úspěšně absolvovali kurz
v Ústřední Hasičské Škole v Jánských Koupelích
a to na funkce velitele družstva a strojníka.
V druhé polovině roku jsme obdrželi účelovou
dotaci z Moravskoslezského kraje. Tyto peníze
musely být použity na techniku a technické
prostředky požární ochrany, výstroj a výzbroj
hasičské jednotky. Díky této dotaci byla jednotka
dovybavena zásahovými obleky, obuví, rukavicemi a technickými prostředky, které nám
pomůžou při zdolávání mimořádných událostí.
V letošním roce jsme byli Integrovaným
Bezpečnostním Centrem Moravskoslezského kraje
povoláni k 19 událostem. Z toho bylo 6 požárů, 12
technických pomocí (čerpání vody, likvidace bodavého hmyzu a další) a 1 dopravní nehoda.
Mimo tuto činnost jednotka prováděla dovoz vody,
čištěníkanálů,údržbutechnikyatechnických prostředků.
Za odvedenou práci a dobře zvládnuté zásahy
v roce 2013 bych chtěl členům výjezdové jednotky poděkovat.
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2014.
Tomáš Pavlát, velitel JSDH Kozlovice
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Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se!

22:30
24:00

Pod stromečkem všem přeji nikoli množství
krásně zabalených dárků, ale především dar síly
k odpuštění a smíření, čas pro naslouchání
druhým, zejména starým a nemocným.
Přeji odvahu k nasazení všech vlastních
schopností, talentu i vynalézavosti pro to, aby
se druhý dokázal usmát a znovu pocítil, že ho
má někdo rád a stojí o něho.
Přeji všem odvahu k přijetí Božího Syna, který
přišel na tuto zem právě proto, aby byl s námi
a pro nás, aby nás obdaroval tím, co nám nikdo
jiný nemůže dát.

Boží hod vánoční 25. 12.
07:30
Kozlovice
09:00
Lhotka
10:30
Kozlovice

Radostné a požehnané prožití vánočních
svátků a hodně zdraví, Božího požehnání a životního optimismu v novém roce 2014 přeje všem
spoluobčanům P. Stanislav.
Vánoční pořad bohoslužeb
Štědrý den 24. 12.
14:30
Otvírání betléma (bohoslužba slova)
22:30
Lhotka

Informace z knihovny
Vánoce jsou přede dveřmi, doba klidu
a odpočinku, a také čas na přečtení knihy. Přijďte si vybrat do naší knihovny, kde naleznete
řadu zajímavých titulů, a také načerpáte inspiraci z knih, či periodik.
I nadále prodáváme knihy — Publikace 220.
výročí Měrkovic a Kozlovice, dědina valašských
vojvodů. K prodeji jsou také suvenýry a oděvy
s logem naší obce, i toto může být inspirací na
dárek k Vánocům.
V době vánočních prázdnin bude knihovna
uzavřena. Poslední výpůjční den v tomto roce
bude čtvrtek 19. 12. 2013 a první výpůjční den
v nastávajícím roce je čtvrtek 2. 1. 2014.
Přeji vám hezké prožití svátků, klid a mír v srdcích.
Holubová Danuše, knihovnice

Čištění komínů v roce 2014
30. 01. — 31. 01.
16. 06. — 30. 06.
23. 10. — 24. 10.
Kontakt: Robert Welszar, tel.: 721 168 804
Josef Papřok, tel.: 728 073 808

Myslík
Kozlovice

Na Boží hod vánoční bude kostel otevřen také
od 14 do 15 hodin pro všechny zájemce
o prohlídku betléma, zejména pro rodiny
s dětmi.
Svátek svatého Štěpána 26. 12.
07:30
Kozlovice
09:00
Lhotka
10:30
Myslík
Svátek Svaté rodiny 29. 12.
07:30
Kozlovice
09:00
Lhotka
10:30 Kozlovice — zazní Česká mše vánoční od
Jana Jakuba Ryby v podání Oderského
sboru Chorus
P. Stanislav

Připravované kulturní, sportovní
a společenské akce
26. 12. 2013
27. 12. 2013
28. 12. 2013
08. 01. 2014
10. 01. 2014
11. 01. 2014
18. 01. 2014
25. 01. 2014
01. 02. 2014
07. 02. 2014
14. 02. 2014
26. 03. 2014
16. 05. 2014

Turnaj neregistrovaných ve stolním
tenisu
Štěpánská zábava
Kozlík Cup
Divadelní představení pro školu
Hasičský bál—Měrkovice
Myslivecký ples
Valašský bál
Farní ples
Hasičský ples — Kozlovice
Maškarní bál
Předposlední ples
Večer s Miroslavem Donutilem
Školní akademie

Kozlovice
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Kozlovice

Přejeme Vám pokojné prožití vánočních svátků,
do nového roku štěstí, zdraví, lásku, optimismus a hodně sil.
Redakční rada

Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny
a požáry v domácnostech
Česká asociace hasičských důstojníků
(ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem (HZS)
Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého
kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále
více hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propan–butanu a oxidu uhelnatého
v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí
zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“
události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si
vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob.
Poslední případ výbuchu souvisejícího
s únikem plynu se stal v září v bytovém domě
v Havířově–Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem
uhelnatým vznikajícím při nedokonalém
spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle
apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů
z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou
linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého
bytu či bydliště cítí plyn.

Statistika
posledních
šesti
let
(http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně
hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik
nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako
počet zachráněných a evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů
v domácnostech. Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 %
z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet
usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet
zraněných osob při požárech v domácnostech činí
téměř 50 % z celkového počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že
počet osob usmrcených v důsledku otrav
nebezpečným plynem není tak alarmující jako
např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem
brát ohled na vysoké riziko, které při úniku
nebezpečného plynu hrozí, především výbuch
s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí
k událostem s únikem nebezpečného plynu
v průměru jednou denně!

Kozlovice
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Hasiÿský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ

AUTONOMNÍ
HLÁSIþE POŽÁRU
Co je hlásiÿ požáru?
jednoduché zaĝízení, které Vás upozorní
na vznikající požár
obsahuje detektor požáru s hlasitou
akustickou a vizuální signalizací

Proÿ si hlásiÿ požáru poĝídit?
vÿasné zjištčni vznikajícího požáru
upozornční na požár pomocí
zabudované sirény
možnost vÿasné záchrany
Vašeho života a majetku
jednoduchá a rychlá instalace
nenápadný vzhled
dostupná poĝizovací cena

Kam umístit hlásiÿ požáru?
na strop hlídané místnosti
Varianty rozmístční
minimální varianta – schodištč, pĝedsíė
stĝední varianta – schodištč, pĝedsíė, obývací pokoj, ložnice
maximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC

www.cahd.cz

þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ
doporuÿuje alespoė stĝední variantu
zabezpeÿení autonomními
hlásiÿi požáru.

Kozlovice
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Hasiÿský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ

NEBEZPEþNÉ PLYNY
V DOMÁCNOSTI
METAN

PROPAN-BUTAN

OXID UHELNATÝ

Kde jste ohroženi nebezpeÿnými plyny?
pĝi vaĝení v kuchyni – zemní plyn a propan-butan
pĝi vytápční a ohĝevu vody – zemní plyn,
propan-butan a oxid uhelnatý

Jak Vás primárnč ohrožují tyto plyny?
výbuch – zemní plyn, propan-butan
jedovatost – oxid uhelnatý NENÍ CÍTIT ANI VIDČT!

Jak mĥžete snížit riziko?
pravidelnými kontrolami a revizemi zaĝízení a rozvodĥ
instalací detektorĥ plynĥ do domácnosti

Co umí detektor plynĥ?
zjišģuje pĝítomnost plynu
signalizuje pĝítomnost plynu akusticky a vizuálnč

Instalace detektorĥ je jednoduchá a jsou
bčžnč dostupné na ÿeském trhu.

www.cahd.cz

þeská asociace hasiÿských dĥstojníkĥ radí:
Chcete chránit sebe?
Instalujte si doma detektory plynĥ.

Kozlovice
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Paragrafy bez paragrafů — 3. díl
Současná doba je velmi složitá a člověk se může bez vlastního zavinění, lépe řečeno bez toho, aniž by
si byl něčeho vědom, dostat do problémů. Často dochází k různým nedorozuměním i ve vztahu k nám
(obci). V článcích pod nadpisem „Paragrafy bez paragrafů“ se Vám budeme snažit zcela jednoduchou,
laickou formou vysvětlit některé postupy a pravidla ve vztahu obec, obecní úřad versus občan a další
postupy, o kterých by každý měl alespoň tušit, že existují. Vyhneme se jakýmkoliv odkazům na čísla
zákonů a paragrafů. Odborníci nechť prominou.

Dnešní téma: Jak obec pronajímá a prodává nemovitý majetek
Postupy pro pronájem a prodej nemovitého
majetku obce jsou jednoznačně dané
a probíhají vždy naprosto stejně. Pokud by se
tento postup jakkoliv obešel, je úkon od
počátku neplatný.
Dlouhodobý pronájem nemovitého majetku.
Mám na mysli pronájem obecních pozemků
a nebytových prostor (budov). Pronájmy
schvaluje vždy rada obce.
Pokud má obec zájem nějaký nemovitý majetek pronajat, musí tento záměr uveřejnit min.
po dobu 15 dnů na úřední desce, kde se uvede,
o co se jedná. Tak se o tom doví všichni a ne jen
někteří „vyvolení“, jak se občas někdo domnívá. Každý může proto podat žádost a rada pak
vybere nejlepšího zájemce, se kterým sepíše
nájemní smlouvu.
Druhý případ je ten, že si o pronájem podá
žádost někdo sám od sebe (např. má zájem
o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky). Takovou žádost rada obce posoudí a pokud
pronájmu nic nebrání, opět se musí nejdříve
zveřejnit záměr takového pronájmu na úřední
desce. Opět se tak o tom všichni dovědí
a mohou vznést své ev. připomínky. Pokud je
vše v pořádku (bez připomínek), pak rada
pronájem schválí a s dotyčným žadatelem se
sepíše nájemní smlouva. Pokud se zjistí nějaké
překážky, které pronájmu brání, tak se vše
ukončí a žadatel je uvědomen o tom, že obec
s pronájmem nesouhlasí.
Pozn.: Krátkodobé pronájmy např. místností
na OÚ, pronájmy veřejného prostranství nebo
pronájmy bytů se nezveřejňují.

Prodej nemovitého majetku
Opět mám na mysli především pozemky a budovy. Prodej schvaluje vždy zastupitelstvo obce.
Postup je obdobný jako u pronájmu. Pokud
má obec zájem nějaký nemovitý majetek prodat, musí tento záměr uveřejnit min. po dobu
15 dnů na úřední desce, kde je uvedeno, o co se
jedná. Na základě zveřejněného záměru může
kdokoliv o koupi požádat. Zastupitelstvo pak
vybere nejlepšího zájemce, se kterým sepíše
kupní smlouvu.
Druhý případ je ten, kdy někdo sám od sebe
obec o prodej požádá. Tato žádost se posoudí
a pokud se jeví, že prodeji nic nepřekáží, schválí
se záměr prodeje, který se opět vyvěsí na úřední desku (nebo se záměr neschválí a tím vše
končí). Tak o tom opět všichni vědí. Pokud
nikdo nepodá žádné připomínky a nezjistí se
žádná překážka prodeje, tak zastupitelstvo
prodej schválí a s žadatelem se sepíše kupní
smlouva.
Pokud se zjistí nějaké překážky, které prodeji
brání, tak se vše ukončí a žadatel je uvědomen
o tom, že obec s prodejem nesouhlasí.
Krátce a jednoduše.
Každý záměr pronájmu nebo prodeje
nemovitého majetku obce se musí zveřejnit na
úřední desce, aby o tom všichni věděli. Teprve
potom probíhá vlastní schválení. Proto jsem
v prvním díle psal o úřední desce a o nutnosti
jejího sledování.
Starosta obce
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Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, a co na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím
nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email: vasenda@kozlovice.cz, mobil 721 222 633, tel. 558 697 205.

Kozlovice
Kino v Kozlovicích — zadní projekce
Po výbuchu v kině v Lidovém domě bylo
jasné, že kabina na galerii nebude moci být.
Dali jsme hlavy dohromady, co dál?
Učitel Jan Boháč přišel s návrhem — přestavět
stálé jeviště a promítat na zadní projekci, že
v ČSR hrají již tři kina na zadní projekci a jedno
z nich, orelské kino v Líšni u Brna. Vypravili mě
tam a já jsem to poslání rád vzal. Již proto, že
v Líšni zahájila činnost jedna z prvních orelských jednot a též jako promítač jsem byl zvědavý na obraz.
Cesta byla riskantní, byla válečná doba, ve
vlacích byly časté kontroly a já jsem neměl
občanský průkaz. Orel už měl zastavenou činnost. Vykazoval jsem se výučním listem, kmenovou
listinou na potravinové lístky a legitimací na
dráhu do zaměstnání. (Společenské podniky
tiskárna, mechanická dílna kancelářských strojů Triumph Werke Norimberk). Toto mi vždy
nejvíc pomohlo.
Po příjezdu do Líšně jsem se ptal po někom
od kina Orel. Poslali mne do zahradnictví, kde
mě přijal opravdu bratrsky, ale do kina mě nepustil, jelikož vedoucí kina i promítač byli zaměstnání v Typosu v Brně. Když jsem uvedl, že
nemám v pořádku doklady a nemám ani stravenky, odpověděl mi, ať se nestarám, večeři,
nocleh a snídani mám u nich.
Večer půjdeme do kina, kde mě představí.
Obraz byl pěkný, měli novou promítací plachtu
a nabídli mi, jestli budeme chtít, že nám dají
starou zdarma, že je ještě dobrá.
Ráno po snídani jsem se rozloučil, o nějaké
úhradě nechtěli slyšet. Jen ať dobře dojedu
a kdyby něco, tak jsem u nich nespal. Dojel
jsem dobře až do Frenštátu bez kontroly.
Z Frenštátu jsem šel pěšky, bylo už tma. V Tiché
u Fojtství najedou: Halt — Wer da? Kver
s bodlem proti mně a česky se ptal, kde jdu? Bez
rozmýšlení jsem vyhrknul — z práce! Pustil mě
a byl jsem rád, když jsem byl doma mezi svými.
Sdělení o výsledku mé cesty bylo přijato s plnou
spokojeností. Hned vyvstaly otázky, kdo
provede to a kdo zase ono. No kdo, Skotnica,
a on váhal. Bylo třeba přestavět adaptér,
vyměnit oba objektivy, přepravit promítací
plátno a provést vyčištění. A to nejhorší,
postavit stálé jeviště a za jevištěm vystavět
promítací kabinu. Výstavby se ujal rozený organizátor br. František Boháč, který také dovezl
promítací plátno. Práce spěly ke konci. Já jsem
vyčistil plachtu a namontoval pro ni také závěs,
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pro který jsem navrhoval i nějakou úpravu. Bylo
mi odpověděno, že do toho mi nebude nikdo
kafrať.
Práce skončily, nasadil se film. (Pro promítače bylo nezvyklé nasazovat film opačně
a titulky číst zprava doleva). Po zaostření
obrazu jsem se šel podívat do sálu. Přišel ke
mně rozradostněný pan Skotnica a povídá: pak
věřte odborníkům.
Promítali jsme s Alfonsem Pustkou až do
konce války. Po válce byla do Ostravy svolána
schůze zaměstnanců kin. Hlavně se mluvilo
o promítačích. Skrytě už i o znárodnění kin. Byl
zvolen výbor zaměstnanců kin ze samých
ostraváků. Přihlásil jsem se s výtkou, že ve
výboru není nikdo za frenštátský okres a navrhl
jsem promítače z orelského kina ve Frenštátě.
Potom za mnou přišel jeden funkcionář, abychom zbavili vedení kina učitele Jana Boháče,
že vedoucím bude socialista a já budu mít
takový plat, že nemusím dojíždět do práce do
Přerova. Teď už mi to bylo jasné. Tvrdilo se,
že všechno má jít zdola, ale nařízené je to shora.
Nebylo u mě možné postavit se proti člověku,
se kterým jsem to vše budoval, raději jsem
všeho nechal.
Václav Kocián

p. Alfons Pustka

Kozlovice
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Kaple Vítězného Krista v Měrkovicích
Těm, kteří sledují mé články týkající se stavby
kapličky v Měrkovicích, bych rád popsal , jak
jsem ve svém konání pokročil. Vnímavé oko
lidí, kteří míjejí místo u měrkovické zvonice,
mohlo zaznamenat od léta jistý posun. Stavbu
jsem přichystal tak, že po měrkovickém krmáši
nastoupili mistři zednického řemesla pan
Stanislav Pustka se svým parťákem Rosťou Parmou a nahodili hrubou omítku. Kaplička
dostala svůj kabát a takto přezimuje.
Finalizace omítek provedením štuky je
naplánována na jarní měsíce příštího roku. Položení
dlažby, nalíčení fasády, namontování dveří, instalace
sochy Krista provedu následně v květnu.
K tomu, aby kaplička začala plnit své poslání,
bude potřeba ji předat službě Bohu a lidem,
tedy ji posvětit. Spolu se zástupci měrkovických
hasičů jsme diskutovali dva alternativní termíny. Rozhodovali jsme se mezi nedělí 12. října
2014, kdy bude v Měrkovicích krmáš, nebo
nedělí 28. září 2014 ve svátek sv. Václava.
Upřednostnili jsme druhý termín také proto,
že je nejblíže datu posvěcení zvoničky, které se
uskutečnilo 25. září 1912.
Posvícení, ve Slezku známé jako krmáš, je
slaveno jako připomínka dne posvěcení chrámu.
V naší farnosti je však krmášem, kozlovickým
megasvátkem, pouť (patrocinium), svátek hlavního
patrona kostela. Podle chronologie farního kostela
by jinak krmáš měl být slaven ke 4. srpnu.

Jsem přesvědčen, že posvěcení kapličky
v den svátku sv. Václava, jež je současně Dnem
státnosti, bude vhodným termínem i pro důstojné zakončení oslav 225. výročí založení
Měrkovic.
Aleš Eliáš, Měrkovice

Kaple, foto Radek Zdražil

A ještě „trocha“ historie
Kvíz — kozlovické stavby
1. Dnešní nákupní středisko v centru obce
stojí na místě:
a.
hostince U Tomášů
b.
pily Josefa Harabiše
c.
výminku kozlovického fojta
2. V místě autobusové zastávky Kozlovice
— střed naproti fojtství se nacházela:
a.
obecní váha
b.
lékařská ordinace
c.
požární zbrojnice
3. Kamenné mosty u Lidového domu a pod
Bačovým kopcem byly postaveny v letech:
a.
1878—79
b.
1929—30
c.
1966—67

4. Od roku 1894 se plánovala výstavba
železniční tratě z Ostravy do Frenštátu
přes Kozlovice. Nádraží v Kozlovicích
mělo stát:
a.
u dvora
b.
za budovou fojtství
c.
naproti školy
5. Na závěr otázka z nedávné minulosti —
kdy bylo otevřeno Sportovně rekreační
centrum (velká tělocvična)?
a.
2004
b.
2006
c.
2008
Řešení najdete na str. 44
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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.

Zastupitelstvo obce
Zápis č. 3—2013 ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice konaného dne 12. 9.
2013 v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Nepřítomni: 2 členové zastupitelstva — (omluveni:
Mgr. Gola Lukáš, Mgr. Pustka Štěpán)
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 12 občanů.
Jednání zastupitelstva zahájil a řídil pan
starosta. Uvítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech
členů zastupitelstva a zastupitelstvo je schopno
se usnášet.
Při zahájení jednání bylo přítomno 13 členů
zastupitelstva.
Pro jednání zastupitelstva předložil pan
starosta níže uvedený program:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
2.2 Finanční výbor
3. Kontrola rozpočtu — rozpočtové změny
4. Prodej, záměr prodeje a darování obecních
pozemků
4.1 Prodej — manželé JUDr. V. a P. J.
4.2 Prodej — pan V. T.
4.3 Záměr prodeje — nabídky Ing. J. S.
4.4 Směna pozemků — paní L. Ž.
5. Řešení nedostatečné kapacity ZŠ a MŠ
6. Fond obnovy vodovodů a kanalizací
7. Různé
7.1 Žádost o provedení opravy chodníku u bytových domů
7.2 Závěrečný účet SMOPO za rok 2012
7.3 Žádosti o změnu územního plánu — pan
R. H., paní S. H., paní R. J.
7.4 Diskuze
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
— Dokončovací práce mostu 4848—16 u paní
Skálové pokračují dle harmonogramu. Plná
uzavírka byla ukončena ve stanovenou

dobu. Dopravní značení objížděk bylo dle
mého názoru částečně zmatečné, naštěstí
nedošlo ke kolizím a větším zácpám. Kyvadlová doprava splnila svůj účel a zejména
občany z horní části obce byla hodnocena
kladně.
— Oprava cesty na Měrkovice je hotova, včetně oprav místních komunikací.
— Obec finančně i technicky vypomáhá
skautům a včelařům v jejich nově pronajatých prostorách. Skautům pronajímáme
část areálu bývalé základny a včelařům
areál bývalé sběrny druhotných surovin
(železa). V případě ukončení nájmu připadne veškeré technické zhodnocení areálů
bezplatně obci.
— Úspěšně proběhl Den obce (sobota i neděle).
Za hezkého počasí se akce zúčastnilo cca
1600 návštěvníků, z toho 904 platících.
— Zahájili jsme výstavbu točny ve dvoře s oficiálním názvem „Brána Valašska —
obratiště 2“. Stavbu provádíme svépomocí.
Do konce roku bude obratiště uvedeno do
provozu.
— Ověřovatelé zápisů ze zastupitelstev by měli
provádět důkladnější kontrolu těchto
zápisů — zaměřit se zejména na parcelní
čísla pozemků, částky ve smlouvách a jiné
důležité údaje.
— Ostatní informace jsou obsaženy v zápisech
rady.
42/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 13 : 0 : 0
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Předseda kontrolního výboru pan Mgr. Lukáš
Gola nebyl přítomen, proto pan starosta předal
slovo členu kontrolního výboru Mgr. Martinu
Krpcovi. Ten sdělil, že výbor se od posledního
konání ZO nesešel.
43/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
člena kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 13 : 0 : 0
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2.2 Finanční výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi finančního výboru panu Ing. Josefu Klímkovi,
který konstatoval, že analýzou rozpočtu
k polovině roku 2013 nenašel Kontrolní výbor
významnou odchylku.
V příjmech se zmínil např. o § 1032 — podpora
ostatní
produkční
činností lesního
hospodářství. Pan starosta zdůvodnil vyšší
položku prodejem dřeva ze stromů napadených kůrovcem.
Finanční výbor dal poté na vědomí, že aktuální
stav rozpočtu k polovině roku nenese riziko
ovlivnění hospodaření obce.
44/2013 — Zastupitelstvo obce bere informace
předsedy finančního výboru na vědomí.
Hlasování: 13: 0 : 0

Hlasování: 13 : 0 : 0
4.2 Prodej — pan V.T.
Na minulém ZO byla stanovena cena částí
pozemků, které chce od obce pan V. T. koupit.
Jedná se o část pozemku parc. č. 1873/1 a část
pozemku parc.č. 1873/10. Dle nově vypracovaného
geometrického plánu se jedná o pozemek parc.
č. 1873/23 díl „a“ o výměře 163 m2 a parc.
1873/23 díl „b“ o výměře 162 m2. Cena byla
stanovena na 157 Kč/m2. Pan V.T. s cenou
souhlasí.
47/2013— Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej obecních pozemků parc. č. 1873/23 díl
„a“ o výměře 163 m2 a parc. č. 1873/23 díl „b“
o výměře 162 m2 dle GP č. 1427-292/2012
vypracovaným Petrem Obloukem — fa GAKO.
Hlasování: 12 : 0 : 1

3. Kontrola rozpočtu — rozpočtové změny
Zastupitelstvu bylo předloženo plnění rozpočtu
k 31.8.2013. Pan starosta provedl výklad k jednotlivým položkám s tím, že vzhledem k přesnějším údajům, zrušením některých akcí a naopak přidáním nových je potřeba provést
rozpočtové změny. Položka rezerv bude vyšší
než jsme plánovali. Příkladem uvedl úsporu cca
100 tisíc korun ušetřených v odpadovém
hospodářství obce. Dále uvedl, že plnění
příjmů (především daňových, které jsou
pro rozpočet klíčové) i výdajů odpovídá předpokladům.
45/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové změny v celkové výši 1 197 000 Kč
dle přiloženého návrhu, který je přílohou
zápisu.
Hlasování: 13 : 0 : 0

4.3. Záměr prodeje — nabídka pan Ing. J.S.
Zastupitelé obdrželi podklady k nabídce pana
Ing. J.S. na odkoupení obecního pozemku
v lokalitě Fojtíková. Jedná se o parcelu
č. 2890/19 o výměře 1126 m2. Cena za pozemek
činí 990 880 Kč (1126 m × 880 Kč/m2). Pan Ing. J.
S. nabídl zaplatit 750 tis. Kč a po dobu pěti let
poskytovat každým rokem naší škole finanční
dar ve výši 50 tis. Kč.
Do diskuze se přidali i přítomní občané.
Namítli, že tento pozemek je stinný a neodpovídá proto prodejní ceně. Zastupitel
p. Ondřej Eliáš naopak tuto skutečnost vyzvedl
a přítomnost stromů na pozemku bere jako plus.
Obec si tento pozemek může rovněž ponechat,
jako rezervu pro nepředvídatelnou potřebu.
Pan starosta připomněl , že v rozpočtovém
výhledu obce bylo prodat poslední pozemek
v této lokalitě až v roce 2018 a vzhledem
k časové rezervě navrhl tento bod odložit na
příští zasedání zastupitelstva a dát tak možnost
panu Ing. J.S. k prezentaci své nabídky. Tohoto
jednání se totiž pan Ing. J.S. nemohl zúčastnit
(omluvil se).
48/2013 — Zastupitelstvo obce rozhodlo o projednání tohoto bodu za účasti žadatele.
Hlasování: 13 : 0 : 0

4. Prodej, záměr prodeje a darování obecních
pozemků
4.1 Prodej — manželé JUDr.V. a P.J.
Jedná se o prodej pozemku parc. č. 2890/33, trvalý travní porost, o výměře 1000 m2 v k.ú.
Kozlovice — Lokalita Fojtíková. Tento prodej byl
projednáván na minulém ZO. Nebyla schválena
forma prodeje — zástavní právo bance. Kupující
si zabezpečili ručení jiným způsobem a k prodeji
může dojít standardním způsobem.
46/2013 — ZO schvaluje prodej pozemku parc.
č. 2890/33 — trvalý travní porost, o výměře
1000 m2, k.ú. Kozlovice manželům JUDr.
V. a P. J. Cena 880,- Kč/m2. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

4.4 Směna pozemků — paní L. Ž.
Paní L.Ž. (č.p. 368) nabídla obci vzájemnou
směnu svého pozemku parc. č. 771/3, výměra
1345m2, orná půda (pozemek vedle areálu
hasičárny), za hospodářskou budovu (stodolu)
v majetku obce — u cesty ke skokanským
můstkům . Pan starosta zdůraznil , že pozemek
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p. L.Ž., který sousedí s areálem u hasičárny
obec dlouhodobě udržuje a užívá pro různé
kulturní a sportovní akce. Naposled při Obecní
slavnosti, či Dětském dni. Tento pozemek je
zahrnut v Územním plánu obce Kozlovice jako
„plocha obytná“. Naopak stodola se po
zakoupení areálu Základny na horním konci
nijak nevyužívá, mj. i z důvodu nemožnosti
parkování.
Zastupitel Ing. arch. Cviček namítl, že bez
bližších podkladů nelze o této směně rozhodnout. Pan starosta konstatoval, že pozemek
(okolí stodoly) je třeba samozřejmě zaměřit
a nechat vypracovat znalecký posudek na
budovu stodoly. Jde jen o schválení nebo zamítnutí předběžného záměru.
49/2013 — Zastupitelstvo obce s nabídkou
předběžně souhlasí a pověřuje starostu provedením potřebných kroků — ocenění stodoly, geodetické zaměření a dalším jednání s paní L.Ž.
Teprve potom ZO schválí závazné stanovisko.
Hlasování: 13 : 0 : 0

o možnostech architektonických, technických
a finančních. Na základě této studie lze vypsat
výběrové řízení na zpracovatele vlastní projektové
dokumentace.
Předpokládaná investice bude asi někde mezi
10 a 20 mil. Kč. Přesná cena se nedá určit
z důvodů přísných bezpečnostních a hygienických
předpisů (plošina pro tělesně postižené, výtah,
hygienické zázemí, schodiště, apod. ).
Takové prostředky však obec nemá. Jsou dvě
možnosti financování, a to buď:
1. vlastní prostředky + dotace
2. vlastní prostředky + úvěr + navýšení daně
z nemovitosti.
50/2013 — Zastupitelstvo obce schvaluje
řešení nedostatku míst v ZŠ a MŠ stavebními
úpravami budovy základní školy (nástavba,
vestavba, přístavba). Za tímto účelem bude objednána a vypracována studie. Všichni zastupitelé
budou aktivně hledat možnosti finančního zajištění celé akce — fondy, dotace, dary, sponzoři.
Hlasování: 13 : 0 : 0

5. Řešení nedostatečné kapacity ZŠ a MŠ
Zajistit v naší obci základní školství je jistě priorita všech občanů. Zajištění této priority stojí
nemalé finanční prostředky z našeho rozpočtu.
Pro informaci. Obec do zajištění chodu základní a mateřské školy za posledních jedenáct let
investovala více jak 65 mil. Kč. Z toho sportovně
rekreační centrum — 25 mil. Kč, elektroinstalace 6 mil. Kč, soc. zařízení u jídelny 0,7 mil. Kč,
roční příspěvky na provoz cca 11× 3 mil. Kč,
nový vstup pro žáky 1 mil. Kč. Stát se na investicích podílí jen z malé části.
Problematika nedostatečné kapacity ZŠ a MŠ je
dlouhodobě sledována. Pokud by se jednalo
o překonání krize v počtu míst v horizontu jednoho až dvou let, mohli bychom situaci řešit
provizorně, např. rozvozem dětí do okolních
vesnic.
V posledních letech stoupla porodnost
a zároveň se k nám stěhují mladé rodiny
s dětmi. Stanovit prognózu dalších let je velmi
obtížné. Po jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ a matrikářkou OÚ byla vypracována tabulka s údaji
o předpokládaném nárůstu počtu dětí, a tím
i učeben až do roku 2019. Z ní je zřejmá vzrůstající tendence do budoucích let. Zdá se, že
bude chybět až 6 tříd (ZŠ i MŠ dohromady).
Jediným řešením se jeví navýšení kapacity školy
— nástavba, vestavba, či přístavba. Bude nutné
nechat vypracovat studii, která nám dá obraz

6. Fond obnovy vodovodů a kanalizací
Na prvním letošním zastupitelstvu obce byl
schválen Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací obce. Z tohoto plánu vyplývají jisté
povinnosti. Především se jedná o vytváření
finančních prostředků a vlastní realizace obnovy.
Dle plánu máme každý rok do fondu nebo
jiným způsobem uložit částku 1,6 mil. Kč.
Postupnou obnovu provádíme dlouhodobě, jen
nebyla finančně oddělena od ostatních nákladů
na vodu. Od letošního roku jsme účetně tuto
položku oddělili, což je patrné izdnes předloženého
rozpočtu.
Provozování vodovodu je velmi složitá činnost,
jak po stránce technické, tak administrativní,
a při pochybení hrozí nemalé sankce. Pan
starosta informoval, že je u nás v obci
nepřetržitá poruchová služba tvořena zaměstnanci obce. Veškeré problémy si řešíme sami.
Vodovodní řád vede z větší části v soukromých
pozemcích. V dávné minulosti se vlastnictví
neřešilo, ale dnes při obnově nastávají nemalé
problémy. Mnohdy si občané nad potrubím
postavili skleníky, pergoly, chodníky aj. stavby,
byť jim to zákon zakazuje. Je ovšem potřeba
podotknou, že jsme se prozatím vždy s majiteli
dotčených pozemků rozumně domluvili, za což
jim patří poděkování.
Vzhledem k tomu, že ZO v minulosti schválilo,
že obec bude vodovod i nadále vlastnit i provo-
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zovat, měli by všichni členové dopodrobna tuto
problematiku znát, aby mohli fundovaně
rozhodovat. Jedná se konkrétně o novelu
Zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001
Sb. a další zákony a vyhláška s tím související.
51/2013 — Zastupitelé se důkladně seznámí
s problematikou vodovodů a kanalizací, aby
mohli o této problematice fundovaně
rozhodovat. Na dalším jednání ZO bude
rozhodnuto jakým způsobem a kolik prostředků bude na obnovu určeno.
Hlasování: 13 : 0 : 0
7. Chodník u bytovek
7.1 Žádost o provedení opravy chodníků u bytových domů
Obec obdržela žádost p. A.S., předsedy samosprávy bytových domů E7 Kozlovice, o provedení opravy chodníku u bytových domů č.p.
635–638 (bytovky za rest. U Váhy). Tento požadavek byl vznesen členy výboru samosprávy.
Na jednání ZO se dostavili někteří nájemníci tohoto bytového domu. Pan A.S. zdůvodnil žádost tím, že chodník je umístěn na obecním
pozemku parc. 2901/3. Je ve špatném stavu,
prorůstá trávou a tvoří se na něm vlny. Chodník
denně využívají obyvatelé 36-ti bytů a údajně
dalších cca 20 rodin, a hlavně děti při cestě do
školy a ze školy. Hrozí riziko pádu. Předběžně
nájemníci vyčíslili cenu za 1 metr ve výši 1000—
1200 Kč/m2. Délka chodníku je cca 100 m. Nájemníci uvedli, že se jedná o první investici,
o kterou obec žádají.
Pan místostarosta se zeptal, jestli byl chodník
součástí stavby. Pan A.S. odpověděl, že
v rozpočtu stavby chodník zahrnut nebyl. Pan
starosta namítl, že chodník byl postaven jako
součást stavby bytových domů, což je uvedeno
i v žádosti. Jedná se o stavbu na cizím pozemku
jednoznačně v majetku družstva. Obec ji
nestavěla a ani nemá v majetku. Logicky
jednoznačně tedy patří ke stavbě bytových domů.
Bytové družstvo vlastní jen pozemky pod vlastními domy, ostatní okolní pozemky jsou obce.
Tyto pozemky již v roce 2004 obec nabídla
družstvu k odkoupení, které tuto možnost
nevyužilo. Nabízená cena byla tenkrát 75
Kč/m2. Je s podivem, že tak důležitá věc, jako je
přístup k vlastnímu domu, není ze strany samosprávy už dávno vyřešena.
Pozemky byly a jsou po celou dobu existence
obyvateli bytových domů využívány. Žádost je
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zcela neopodstatněná. Obec nemůže dotovat
opravy soukromých chodníků (staveb). Jednalo
by se o zcela bezprecedentní rozhodnutí.
V současnosti obec pronajímá Stavebnímu bytovému družstvu Frýdlant nad Ostravicí část
pozemku parc. č. 2901/3 ve výměře asi 4 500 m2
za symbolickou cenu 100 Kč/rok (smlouva
o pronájmu ze dne 12. 1. 2005). Do té doby byly
pozemky užívány zcela bezplatně. I tak bylo
obci několikrát zdůrazněno (i na tomto jednání), že vlastně nájemníci provádí práci za
obec.
Zastupitel p. Eliáš navrhuje znovu nabídnout
prodej části pozemku družstvu za „rozumnou“
cenu.
Zastupitel Ing. Klímek rovněž souhlasí s prodejem, řekl, že jde o systémově špatnou věc a tato
situace by se i v budoucnosti neustále opakovala.
52/2013 — Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o opravu chodníku a navrhuje bytovému
družstvu odkoupení pozemku.
Hlasování 13 : 0 : 0
7.2 Závěrečný účet SMOPO za tok 2012
Pan starosta krátce rozebral závěrečný účet
SMOPO 2012.
53/2013 — Zastupitelstvo obce bere závěrečný
účet SMOPO za rok 2012 na vědomí.
Hlasování 13 : 0 : 0
7.3 Žádosti o změnu územního plánu — pan
Hlisnikovský, paní Hlistnikovská, paní Jurková
Žádosti o změnu podali pan R. H., Měrkovice,
paní S.H., Měrkovice a paní R. J., Kopřivnice.
54/2013 — Obec nebude v průběhu následujících 3 až 4 let dělat žádnou revizi(změnu)
územního plánu obce, proto se k žádostem
nebude vyjadřovat.
Hlasování 13 : 0 : 0
7.4 Diskuze
Přítomný pan D. navrhl opravu vitrín na zastávkách. Tyto neustále ničí vandalové. Pan
starosta odpověděl, že obec nehodlá umisťovat
v těchto místech kamery z důvodu zachování
soukromí. Také řekl, že některé spolky si svou
vitrínu udržují, jiné bohužel nemají zájem. Je to
ostuda obce. Případy vandalismu se daří řešit
téměř na sto procent. Tito ničitelé si mnohdy
neuvědomují, že při škodě nad 5 tis. Kč jim
hrozí trestní stíhání a zbytečně se dostávají do
problémů se zákonem.
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Pan starosta navrhl, aby si každá organizace
zabezpečila svoji skříňku, podmínkou je, aby
vzhled zůstal zachován.
Další možností je skříňky odstranit. Byly tam
umístěny v dobré víře k lepší informovanosti
občanů.
Ing. Klímek navrhl stanovit cenu a vypořádat
pozemky mezi obcí a majiteli pozemků v obci.

Pan starosta sdělil, že bude rozumné počkat na
digitalizaci a komplexní pozemkové úpravy i na
nový občanský zákoník.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta ve
20.50 hodin, poděkoval všem za účast.
Zápis vyhotoven dne 17. 9. 2013.

Informace ze zasedání rady obce
ze dne 7. 10. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Schválení odměn vedoucím dětských
a mládežnických kolektivů
03. Stav rozpočtu, zůstatky na účtech
04. Žádost o umístění elektronického jízdního
řádu (ODIS)
05. Žádost o pronájem pozemku (pan P)
06. Žádost o pronájem pozemku (pan Ch)
07. Žádost o pronájem pozemku (pan M)
08. Žádost o umístění přípojky nn (pan E)
09. Žádost o pronájem sálu (paní K)
10. Přijetí účelové neinvestiční dotace pro
JSDHO (od MSK)

ze dne 30. 10. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Omluven: Libor Král
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Účast v projektu Přeshraniční kulturní vzájemnost (obec Strečno SR)
03. Přijetí účelové neinvestiční dotace pro
JSDHO (od MSK)
04. Projektová dokumentace — vodovod Malá
Strana směr dolní konec
05. Oprava točny v Měrkovicích
06. Přidělení obecního bytu
07. Krátkodobé pronájmy prostor v budově OÚ
08. Žádost o umístění krmášových atrakcí
(Hanák)

09. Žádost o příspěvek (Žirafa)
10. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice —
studie

ze dne 18. 11. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Studie — Navýšení kapacity ZŠ
a MŠ Kozlovice
03. Odměny členům JSDHO (hasiči)
04. Odměna ředitelce ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o.
05. Žádost o výstavbu chodníku (kolem pana
U, N — horní konec)
06. Rozsvícení vánočního stromu
07. Informace o dopisu Ing. Šmíry — koupě
obecních pozemků
08. Žádost o koupi obecního pozemku —
Ing. T.K.
09. Schválení nájemních smluv — hrobová
místa
10. Žádost o pronájem obecního bytu
11. Nový světelný bod

ze dne 25. 11. 2013
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady
Program jednání:
01. Výběrové řízení — Sběr a likvidace komunálního a velkoobjemového odpadu
obce Kozlovice
02. Cena vodného na rok 2014
03. Cena stočného na rok 2014
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Ze života školy
Zápis do mateřské školy
a školní družiny
Ve svém příspěvku navazuji na úvodní slovo
pana starosty, kde se snaží velmi podrobně
vysvětlit problémy s nedostatečnou kapacitou
naší školy a navrhuje, jak vzniklý problém řešit.
S tím úzce souvisí i zápisy dětí především do
mateřské školy a částečně také do školní
družiny. Kvůli nedostatku místa nemohou být
přijaty všechny děti a to je asi nejtíživější problém současné školy. V souvislosti s tím se vždy
vyrojí plno dohadů o tom, jestli je zápis regulérní,
zda se náhodou někomu“ nenadržuje“, proč byl
přijat ten či onen, a tenhle ne.
Proto bych vás ráda s průběhem zápisu
seznámila a je pak už jen na vás, jak ho budete
vnímat.
Zápis dětí do předškolního vzdělávání pro
příští školní rok proběhne 13. 3. 2014. Po jeho
ukončení bude známo, které děti nastoupí do
školky od 1. 9. 2014.
Zápis probíhá podle přesně stanovených
pravidel, v souladu se školským zákonem,
správním řádem, doporučením veřejného
ochránce práv k naplňování práva na rovné
zacházení v přístupu k předškolnímu
vzdělávání.
1. Zákonní zástupci jsou povinni si k zápisu
přinést: platný průkaz totožnosti, rodný list
dítěte, cizinci — doklad s povolením k trvalému
pobytu na území ČR.
2. Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho
očkování (nebo doklad, že je dítě proti nákaze
imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci — § 50 zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
předají zákonní zástupci ředitelce školy nebo
vedoucí učitelce mateřské školy ve stanovený
den zápisu do mateřské školy. Do přijímacího
řízení jsou zařazeny jen řádně vyplněné žádosti
(formulář bude včas k dispozici v mateřské
škole a na internetových stránkách školy). Žádosti dodané po termínu nejsou do jednání
o přijímání zařazeny. Pořadí přijetí žádostí není
rozhodující.
3. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených
kritérií projednaných se zřizovatelem,

v souladu s ustanovením zákona č.561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské
školy pro školní rok 2014/2015 budou zveřejněna na začátku února 2014 v aktualitách na
www.skola.kozlovice.cz , na nástěnkách ve
všech odděleních mateřské školy a budou
použita v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního
počtu dětí pro mateřskou školu.
Jednotlivá kritéria budou bodově ohodnocena. Děti budou přijímány podle počtu
získaných bodů až do naplnění kapacity volných míst.
4. Přijetím žádosti o přijetí začíná probíhat
správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníkem řízení je nezletilé dítě zastupované
ve správním řízení zákonným zástupcem.
Zákonní zástupci obdrží při předání žádosti
o přijetí registrační číslo, pod kterým dítě bude
zaregistrováno po dobu správního řízení.
5. Během správního řízení mají účastníci
řízení — zákonní zástupci dítěte — právo
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nahlížet
do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie,
opisy. Správní řízení může být zastaveno,
pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje
dítě nezpůsobilé věkem nebo zdravotním
stavem.
6. Do 30 dnů od zahájení správního řízení
rozhodne ředitelka školy o přijetí / nepřijetí
k předškolnímu vzdělávání. Seznam uchazečů
pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn
na veřejně přístupném místě na nástěnce v MŠ
a na www.skola.kozlovice.cz po dobu 15 dnů.
7. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným
zástupcům
dítěte
předáno
osobně
(v určený den) nebo odesláno poštou do vlastních
rukou.
8. Přijetím dítěte k předškolnímu vzdělávání
je správní řízení ukončeno. V případě nepřijetí
se lze proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode
dne zveřejnění prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kozlovice,
příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje.
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foto
archiv škola

Poletí, nepoletí?

Naši malí řidiči

Pan mlynář a pohanka

Dojdeme k cíli?

Cestou necestou

Umíme vytvořit hezké věci

Další ustanovení
— Rozhodnout o přijetí může ředitelka a vedoucí učitelka výjimečně i na zkušební dobu tří
měsíců, a to v případě, není-li u zápisu zcela
zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ.
— Předškolní vzdělávání dítěte začíná přijetím k předškolnímu vzdělávání a je
ukončeno školním rokem, ve kterém dosáhne
šesti let a je řádně zapsáno k docházce do ZŠ
(pokud nemá odloženou školní docházku
nebo je ukončeno na vlastní žádost rodičů —

např. z důvodu stěhování).
— Ředitelka školy může ukončit docházku
dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:
Dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ 14
dní nedochází.
Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě
byla bezúspěšná.
V průběhu zkušební doby na základě doporučení pediatra, PPP nebo SPC.
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Snažila jsem se popsat postup přijímacího
řízení. Je zcela transparentní, přehledný a díky
přesně stanoveným, obodovaným kritériím,
která budou včas k dispozici, zcela regulérní.
Druhou problematickou oblastí je zápis žáka
do školní družiny. Stále více rodičů vyžaduje,
aby dítě družinu navštěvovalo. Zcela to chápu,
v dnešní uspěchané a celkem nebezpečné době
jsou rodiče rádi, že je jejich dítě umístěno
v bezpečném prostředí.
Přijetí do družiny není správním řízením tak
jako přijetí do mateřské školy. Je vyhlášen den
zápisu ( zpravidla začátek června) do ŠD a kdo
z rodičů má zájem, aby jeho dítě bylo zapsáno
do ŠD, musí si osobně přijít vyplnit závaznou
přihlášku. Přesahuje-li počet žádostí kapacitu
ŠD, rozhoduje o přijetí ředitelka školy ve
spolupráci s vedoucí učitelkou ŠD opět dle
kritérií, která jsou před zápisem vydána. Lze je
nalézt před zápisovým dnem na školních internetových stránkách a na nástěnce u školní

Základní škola
• V září absolvovali žáci 6. ročníku spolu s třídní
učitelkou, výchovnou poradkyní a školním
metodikem preventivních aktivit třídenní
adaptační kurz v RS — ČD v Kunčicích pod
Ondřejníkem, cílem kurzu bylo především
seznámení žáků s novou třídní učitelkou,
zlepšení vztahů a vzájemné komunikace
v kolektivu třídy.
• V rámci dopravní výchovy navštívili žáci 4.
a 5. ročníku dopravní hřiště v Příboru, kde
v první části poznávali dopravní značky, seznamovali se s pravidly silničního provozu,
s vybavením pro cyklisty, pokoušeli se řešit
situace na křižovatkách, v druhé části si vše
prakticky ověřili při jízdě na kole.
• Byl úspěšně dokončen dlouhodobý projekt
„Život v obci“ — vše začalo letos na jaře —
osmáci přemýšleli o tom, jak mohou
v Kozlovicích trávit volný čas a jaké další
možnosti by v obci přivítali. A tak diskutovali,
podávali různé návrhy, vyřazovali neproveditelné nápady a vybrali osm: obnova
atletické dráhy, bike—park, dětský park, inline dráha, kluziště, park, přechod pro chodce, skate par — tyto návrhy dál rozvíjeli.
V říjnu, již jako deváťáci, je prezentovali na
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družiny. Všechny žádosti o přijetí do školní
družiny jsou posuzovány individuálně. Přednost mají žáci nižších tříd, děti dojíždějící ze
vzdálenějších míst a děti zaměstnaných rodičů.
Což je určitě správné.
Protože v letošním roce nemohly být do ŠD
všechny děti přijaty, byla na Odbor školství
Moravskoslezského kraje podána žádost
o navýšení kapacity ŠD ve školském rejstříku.
A mohu vás potěšit, žádost byla schválena,
takže v příštím školním roce můžeme přijmout
o 30 dětí více. Jediným negativem je nedostatek
volných prostor ve škole, takže oddělení budou
muset být umístěna v klasických kmenových
třídách 1. stupně.
Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné
prožití vánočních svátků, do nového roku
hlavně zdraví, vnitřní pohodu a práci, která Vás
bude těšit.
Mgr. Hana Ulčáková

OÚ starostovi obce p. Ing. Miroslavu Toflovi,
který s nimi jednotlivé návrhy rozebral, pohovořil o možnostech jejich realizace v obci.
Deváťáci se také dozvěděli, že některé návrhy
se již realizují a v brzké době je bude možno
využívat Největší diskuze se strhla u nápadu
vybudovat v obci bikepark — do jeho realizace mají žáci největší šanci se zapojit. Projekt tak mnoha žákům ukázal cestu, jak
ovlivnit život v obci.
• Začátkem října proběhl už 3. ročník netradičního vyučování s názvem „Cestou
necestou.“ Tento projekt přispívá k osvojování klíčových kompetencí, které tvoří
důležitý základ pro celoživotní učení žáka,
jeho vstup do života a do pracovního procesu. Tříčlenné skupinky žáků deváté třídy si
připravily pro vybraný ročník mladších
spolužáků zábavné dopoledne. Vybrali trasu
do přírody, označili ji a vyšperkovali úkoly,
které tuto vycházku zdobily.
• V říjnu jsme připravili pro žáky zážitkové
učení s názvem „Cesta do pravěku“ — školní
tělocvična se proměnila na malé muzeum
s celou řadou exponátů — hned na kraji stála
tabule s podobiznami našich předků, vedle
ní zvětšenina světoznámé Věstonické
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Venuše, opodál nepřátelsky koukal pravěký
člověk na mamuta v životní velikosti, kousek
od nich se připravoval ke skoku tygr
šavlozubý a na druhém konci výstavy byly na
zdi zavěšeny různé druhy oštěpů. Průvodkyně dětem vyprávěla, jak se vyvíjel člověk,
čím se živil, jak dokázal ulovit mamuta a jak
ho naopak ulovit nemohl. Ke konci přednášky si odvážní žáci vyzkoušeli rozdrtit obilí
na mouku a zeptat se na to, co je zaujalo.
V rámci mezinárodní kampaně Food Right
Now — Postavme se hladu — se naše škola
zapojila do celostátního projektu společnosti
Člověk v tísni „Naše posvícení“, který
proběhl ve středu 16. 10. 2013 na světový Den
výživy. Ve školní jídelně byl pro všechny
strávníky připraven oběd pouze z lokálních
potravin a během dopoledne proběhly ve
třídách besedy s tématikou hladu ve světě
doplněné promítáním filmů. Žáci si také se
svými učitelkami připravili z lokálních potravin malé pohoštění, pro starší žáky byla
připravena beseda s panem Šmajstrlou
z Frenštátu p. R., který žákům představil naši
tradiční lokální surovinu pohanku, ze které
byl také připraven ve školní jídelně oběd.
Žáci 8. a 9. tříd byli na exkurzi v Osvětimi
a v Krakowě. Hlavním bodem exkurze byla
prohlídka koncentračních táborů Osvětim
a Březinka. Zkušení průvodci seznámili žáky
s chodem koncentračního tábora v Osvětimi,
ukázali jim jednotlivé části tábora, popsali
život vězňů i způsob, jakým umírali. Do
paměti se dětem vryly kufry, boty, vlasy lidí,
kteří do tábora přijeli a nikdy se už nevrátili.
Druhou zastávkou byla Březinka — brána
smrti, koleje, zdánlivě nekonečné řady
vězeňských domů… A k tomu poutavý výklad
průvodce o hrozných podmínkách vězňů
v Březince. Mnozí z nich zemřeli ještě ten
den, kdy přijeli. Prohlídka koncentračního
tábora na všechny velmi silně zapůsobila.
Odpoledne se žáci přesunuli do Krakowa, kde
navštívili královský hrad Wawel a historické
centrum města.
Dne 1. a 22. listopadu 2013 navštívili naši
školu dva zástupci z Hasičského záchranného sboru z Kunčic pod Ondřejníkem, kteří
v rámci projektu HASÍK seznámili žáky 2. a 6.
třídy se základy požární ochrany.
Pěvecký sbor vystoupil v neděli 1. prosince
u slavnostního rozsvícení vánočního
stromku v Kozlovicích.
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• V listopadu proběhlo finále vědomostní
soutěže KVARTETO — soutěž pořádala
soukromá základní škola a gymnázium PORG
v Ostravě a přihlásilo se do ní 31 družstev
žáků 5. tříd z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Do finále
postoupilo 8 nejlepších družstev — mezi nimi
i naše děvčata: Zuzana Blahutová, Adéla Krpcová, Karolína Šáchová, Jana Vašendová,
Amálie Kozubíková, Natálie Stonavská. Naše
družstvo obsadilo výborné 4. místo.
• Byla ukončena školní kola soutěží:
Přírodovědný KLOKAN (1. Richard Blahut —
9. B, 2. Dominik Lustig — 8, A, Jonáš Stonavský
— 9. A), PišQworky (1. Vojtěch Dudek — 9. A,
2. Jonáš Stonavský — 9. A, 3. Adam Moščák
— 9. B).
• Žáci dosáhli vynikajících výsledků v prvním
kole republikové soutěže — elektrotechnické
olympiády, kterou pořádá ČVUT se záměrem
popularizace vědy a výzkumu. Druhé pořadí si
při rovnosti bodů mezi více než 250 účastníky
stále drží Martin Chýlek — 9. A, Petra Pustková
— 9. A, Vojtěch Krpec — 8. A, Vendula Krpcová
— 9. B a Adam Moščák — 9. B. Držme
soutěžícím palce i v druhém kole, kdy je jejich
úkolem vytvořit elektronickou prezentaci
s technickým zaměřením. Naše škola tímto
navázala spolupráci s katedrou telekomunikační techniky ČVUT při podpoře talentů.
• Z okresních kol proběhla soutěž Talent 2013,
kde naši školu reprezentovala Sára Kokešová
— 8. A s písničkou Lucie Vondráčkové „Co
s tou touhou“ a v silné konkurenci obsadila
krásné 4. místo.
• Sportovní soutěže: Coca Cola školský pohár
— naše družstvo v prvním vyřazovacím kole
ani jednou neprohrálo, ale o jediném postupovém
místě nakonec rozhodoval počet vstřelených
gólů. Bohužel pro nás dokázal Frýdlant dát
soupeřům o dva góly víc, a tak ač neporaženi
pro nás letošní ročník školského poháru
končí. Zúčastnili jsme se i turnaje v halové
kopané, kde jsme obsadili také 2. místo —
nepostupové. Fotbal hrají družstva ve
složení: Jan Šohaj, Martin Pustka, Vojtěch
Dudek, Patrik Mališ, Jonáš Stonavský, Pavel
Žáček, Richard Blahut, Miroslav Hrabovský,
Ondřej Blažek, Marcel Vyvial, Ondřej Šohaj,
Pavel Žáček, Martin Chýlek, Jan Fulnek,
Jakub Nezhoda, Jakub Dudek, Radovan
Tabach, Matouš Pustka, Ondřej Chýlek
a Matěj Navrátil.
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• Školní družina připravila výstavku fotografií
z období posledních 5 let činnosti ŠD na
chodbě u herny v nové přístavbě školy.
Slavnostní vernisáž byla spojena s předvánočním vystoupením dětí pro rodiče.
Účast byla hojná.
• Dne 19. 11. 2013 proběhla v naší škole přednáška pro rodiče našich žáků na téma —
RIZIKOVÉ FORMY CHOVÁNÍ, se zvláštním
zaměřením na omamně psychotropní látky
— drogy, se kterými se dnešní mládež může
setkat, která byla zajištěna lektory společnosti
RENARKON z Ostravy. Besedy s odborníkem
se však zúčastnila jen malá část rodičovské
veřejnosti, což nás velmi mrzí.
Ve škole opět sbíráme papír — každou středu ráno od 7.00 hod. do 7.40 hod.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

Sběr víček pro dobrou věc
Na začátku školního roku jsme v naší škole
rozjeli projekt „Sběr víček“. Do tohoto projektu se mohou zapojit úplně všichni. Od žáků
přes učitele, až po rodiče dětí. A v čem tento
projekt spočívá? Na obou chodbách naší školy
jsme umístili krabice, do kterých se vhazují
víčka od PET lahví. Vždy, když jsou krabice
plné, žáci 9. B je vysypou do pytlů. Na konci
roku, až budeme mít co nejvíce pytlů s víčky,
pošleme tyto pytle rodině s nemocným
dítětem, Lukáškem. Lukášek trpí dětskou
mozkovou obrnou a jeho rodiče nemají peníze
na jeho léčbu. Proto jim posíláme tato víčka.
Rodina víčka prodá firmě, která je recykluje
a později se z nich můžou postavit různé
houpačky a jiné atrakce pro dětské hřiště. Za
peníze utržené z prodeje víček, může rodina
postupně zaplatit Lukáškovu léčbu. Pro tento
projekt jsme se rozhodli hlavně proto, že je to
jednoduchá věc, kterou můžeme pomoci
jiným, kteří naši pomoc potřebují. A navíc se do
tohoto projektu může zapojit každý. Takže jestli
se vám náš projekt líbí, budeme rádi, když nás
podpoříte a pomůžete Lukáškově rodině.
Za žáky 9. B Jana Vyvialová

Mateřská škola
Podzim v naší školičce
V září naši mateřskou školu navštívil pan
muzikant, který pro děti připravil hudební
pásmo s dětskými písněmi doprovázenými hrou
na kytaru. 10. října děti navštívily budovu
základní školy, kde v tělocvičně probíhalo
zážitkové učení s názvem Cesta do pravěku. Děti
si prohlédly mamuta v životní velikosti, dozvěděly se, jak se vyvíjel z opice pračlověk, jak žil, čím
se živil. Děti si samy vyzkoušely vyrobit mouku
ze zrní. Celá tato akce s praktickými ukázkami
byla uzpůsobena věku dětí. Na ni jsme ve školce
navázali projektem „ Cesta do pravěku“.
1. listopadu děti v mateřské škole prošly
stezkou odvahy, která byla připravena ke dni
Halloween. Všechny děti byly odměněny za
statečnost. Mateřskou školu navštívilo dětmi
oblíbené divadélko Smíšek, které jim nabídlo
pohádku o zvířátkách.
V průběhu celého začátku školního roku
proběhlo několik schůzek s rodiči — např. kvůli
lyžařskému výcviku, schůzka s rodiči předškoláků.
A co nás ještě čeká? Mikulášská besídka,
vánoční besídka pro rodiče a mnoho dalších akcí.
Učitelky ze třídy Sluníček

Cesta do pravěku, foto Nikola Ranochová

Rozsvícení vánočního stromu, foto Stanislav Ulčák

Fotozpravodaj

Medvěd009, foto Filip Jakeš

Brána Valašska (točna naproti pily), foto archiv obce
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Na základně

Obnova vodovodu v areálu ZD

Galerie Na chodbě — vernisáž — družina

Galerie Na chodbě — vernisáž — družina

foto archiv obce
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Předávání odměn vedoucím
dětských kolektivů

Předávání odměn vedoucím
dětských kolektivů

Vítání občánků 8. 11. 2013

Vítání občánků 8. 11. 2013

foto archiv obce
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Výměna podlahy jeviště

Vítání občánků 8. 11. 2013

Výměna podlahy jeviště

Výměna podlahy jeviště

foto archiv obce
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Výměna podlahy jeviště

Výměna podlahy jeviště

Výstavba kanalizace — lokalita Kubečka

Výstavba kanalizace — lokalita Kubečka

foto archiv obce
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Vítání občánků 8. 11. 2013, foto archiv obce
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Kulturní a sportovní život obce
Tančíme a zpíváme s Míšou

Včelaři vyhráli

Oblíbená dětská písničkářka Míša Růžičková
zavítala 19. listopadu do sálu OÚ v Kozlovicích se
svou Halloweenskou show. Svým vystoupením
rozhýbala plný sál svých nadšenců. S dětmi si
zazpívala, zatančila a naučila je mnoho veselých
písniček. Na závěr trpělivě s dětmi pózovala
a rozdávala autogramy.
Děkujeme sponzorům — Květiny Žáčková,
Večerka Bohuška, Večerka Švrček, Drogerie
Švrček, HAST Eva Habrnalová, Okna, dveře
Navrátil, ODS Zeman, SPZ Trend, Pivovar David
Šindelář, Boris Herot za dary, kterými udělali
dětem velkou radost. Pro nás bylo největším
poděkováním dětské nadšení a úsměvy
a doufáme, že se brzy opět uvidíme.
Petra Krpcová, Markéta Navrátilová

V letošním, již 12.ročníku programu PRAZDROJ LIDEM, zvolila rada reprezentantů jako
vítězný projekt Dětská včelí farma Kozlovice.
Tímto vítězstvím získali včelaři 240 tisíc korun,
za které vybudují v Kozlovicích nový včelařský
areál.
Areál vznikne v místech bývalé sběrny, kterou
včelaři získali od obce do pronájmu. Nový areál
bude sloužit jako včelí farma pro školní
kroužek, ale také pro včelařský spolek jako
základna pro pořádání schůzí, výukových
i společenských akcí. Škola může areál využívat
na výuku části přírodopisu.
Včelařský spolek má v Kozlovicích více než
80-ti letou tradici, v současnosti sdružuje 47
včelařů, kteří se starají téměř o 400 včelstev.
Včelařský kroužek se schází ve škole a praktická
výuka probíhá ve včelíně u p. Josefa Tkáče.
Děkuji radě reprezentantů za jejich volbu
a také všem, kteří nás podpořili ve veřejném
hlasování. V neposlední řadě musím také
poděkovat vedení obce za vstřícný postoj při
budování včelí farmy.
Mgr. Lukáš Gola

Míša Růžičková vyprodala sál,
foto Přemysl Krpec

Lukáš Gola přebírá cenu za vítězný projekt,
foto Aleš Krecl

Míša Růžičková s pořadatelkami,
foto Přemysl Krpec
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Co nového v oddíle Nashuro?
Od září nám funguje nová družinka Světlušek
pod vedením Woody a Dozy nesoucí jméno
Borůvky. Nový skautský rok jsme zahájili
Střediskovou víkendovou akcí pro Vlčata
a Světlušky v Hodoňovicích. O měsíc později se
konala víkendovka i pro starší skauty a skautky,
tentokrát rovnou pro celý okres. Tyto víkendovky
se konají každý rok a jejich cílem je mimo jiné
hlavně poznávání ostatních skautů z okresu,
hraní různých společných her a zkoušení věcí,
na které už přece jenom skautský věk potřeba je.
Letos nás byla pěkná kupa a řádně jsme si to
užili. V říjnu, mimo to, že celý oddíl odjel dovádět
na jedno odpoledne do bazénu ve Frenštátě, se
taky šest skautů a dva vedoucí zúčastnili sbírky
potravin pro potřebné ve Frýdku–Místku.
V letošním roce je v plánu snad už jen naše
účast na sbírce, která proběhne na Souznění
a vánoční schůzka, na které se sejdeme v ne
úplně dodělané, ale v naší klubovně, ve které už
teď probíhají schůzky. Začátkem nového roku

Sbírka potravin ve FM, foto skautský archiv
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dotáhneme klubovnu do funkčního a příjemného stavu a budeme moci věnovat více času
programu na schůzkách, které byly tento půlrok občas spíše trochu pracovní. Na další tři
měsíce chystáme výhledově nějaké zimní
družinové akce a jarní víkendovku pro celé
středisko, která bude určitě stát za to.
(Fotky z tábora a jiných akcí najdete na
stránkách oddílu kozlovice.skautifm.cz)
Vojtěch Tkáč — Wydrák

Skautská pyramida v Hodoňovicích,
foto skautský archiv

Lampionový průvod v Měrkovicích
16. 11. 2013 se v Měrkovicích uskutečnil lampionový průvod k událostem 17. listopadu. Akci
zorganizovali členové sboru SDH Měrkovice
a měla velký úspěch. Sešlo se 50 příznivců, dva
psi a jedna kočka. I přes menší viditelnost, kterou
nám zajistila mlha, byl před hasičskou zbrojnicí
v Měrkovicích odpálen ohňostroj, takže oslava
byla se vším všudy. A jelikož byla akce
uskutečněna k událostem týkajícím se naší
republiky, všichni zazpívali státní hymnu. Poté
následoval průvod, který byl završen v Pohostinství
Ve dvoře, kde účastníci zavzpomínali, co dělali
před 24 lety.
Radek Zdražil

Lampionový průvod Měrkovice 2013,
foto Radek Zdražil

34

Kozlovice

Sdružení Slavík Moravia připravil pro řidiče
amatéry školení, které proběhlo 19. 11. v restauraci Na Koupališti. Učitel autoškoly pan
Zberovský postupně prošel základní body
vyhlášky, nové dopravní značky a přidal i dobré
rady, jak se zachovat při silniční kontrole nebo
dopravní nehodě. Na řadu přišlo i vodorovné
žluté značení (plná čára), které se nově v naší
obci objevilo před kostelem, večerkou a školou.
Jak to tak vypadá, většina řidičů neví, nebo
nechce vědět, že tady nesmí zastavit, natož pak
stát. To ovšem často nerespektují ani řidiči profesionálové. V besedě pak byly zodpovězeny
otázky, které řešily situace vyplývající z každodenního provozu a došlo i na problém, kdy přezouvat zimní pneumatiky. Akce byla pro řidiče
zdarma díky využití prostředků z programu
podpory spolkové činnosti v obci Kozlovice.
Slávek Vašenda

souboru Valašský Vojvoda, kteří si pro nás
zábavnou stezku odvahy připravili a zpříjemnili
nám tak program soustředění.
Nyní se již pilně připravujeme na vánoční
koncerty. V první řadě se v sobotu 14.12. představí koledníci z velkého Valášku na dopolední
obchůzce s koledou a dále všechny složky
souboru vystoupí na večerním koncertě festivalu Souznění v Kozlovicích. Rozlučkovým koncertem této sezóny bude vystoupení velkého
Valášku na vánočním koncertě ve Lhotce, který
proběhne 21.12.
Na tomto místě bychom chtěli moc poděkovat všem rodičům, kteří nám po celý rok
pomáhali, a také nesmíme zapomenout na
naše fanoušky a kamarády, kteří nám zachovali
celoroční přízeň. Přejeme tedy všem pohodové
Vánoce, krásné svátky a úspěšný vstup do
nového roku 2014. www.valasek-kozlovice.cz
Petra Prašivková

Školení řidičů, foto Slávek Vašenda

Čerti, výroční koncert 2012, foto Filip Jakeš

Školení řidičů

DFS VALÁŠEK
Letošní souborové soustředění proběhlo
v termínu 25.— 28.10. 2013 a tento prodloužený
víkend jsme věnovali pilnému nácviku. Jelikož
do „party“ velkého Valášku přibylo v září osm
prvňáčků přicházejících z Přípravky, na
soustředění odjelo 45 dětí společně s 6 vedoucími. Počasí nám přálo, takže tradiční
nacvičování po menších skupinkách probíhalo
nejen v prostorách ubytovny, ale také
v převážné většině na přilehlé zahradě. Celý
víkend, který se nesl ve šmoulím duchu, vyvrcholil návštěvou hřiště penzionu Horizont
a následnou večerní „šmoulí stezkou odvahy“.
Velké poděkování patří členům taneční složky

Vokální ZK na sluníčku, Soustředění 2013,
foto Pája Prašivková

Kozlovice
Hasiči
40. ročník pohárové soutěže
o Putovní pohár OÚ Kozlovice
Druhou sobotu v měsíci září se uskutečnila
již tradiční pohárová soutěž. Ta v obci probíhá
již spoustu let a za tu dobu změnila několikrát
svou podobu. V posledních letech je výjimečná
tím, že základnu nemá hned u stroje, jak tomu
bývá obvykle, ale je od ní vzdálena 10 metrů.
Závodu se zúčastnilo celkem 16 družstev,
a jak se ukázalo, na domácí půdě nemáme
konkurenci. Jako první se na startu ukázala
naše děvčata. Docílený čas 17,564 znamenal
nejen rekord tratě, ale i první místo. Kozlovičtí
muži byli po celoročním tréninku ve výborné
kondici. I přes menší zaváhání skončili taktéž
na 1. místě s časem 15, 074. Na trati jsme mohli
vidět i domácí starší manšaft pod názvem
Retroteam. Ti měli skvěle našlápnuto, bohužel
se v závěru naskytl problém na pravém proudu
a závod dokončili s docíleným časem 32,100.

Závod požárnické všestrannosti
V sobotu 19.10. proběhl v Kozlovicích závod
požárnické všestrannosti. Letos jsme se, po
kratší odmlce, opět ujali pořadatelské činnosti.
Bylo potřeba nachystat a vytýčit trať, nasytit
hladové krky soutěžících a připravit celkové
technické zázemí. Tímto bychom chtěli velmi
poděkovat majiteli restaurace Na Koupališti
(a našemu členovi), Kamilu Pustkovi, za poskytnutí bezplatného pronájmu areálu i hospody.
Soutěž zahájily v 8:00 družstva dorostenců
a dorostenek. Poté následovaly starty jednotlivců — zde jsme měli hned několik zastoupení. Petr Chocholatý a Lukáš Tabach
předvedli perfektní výkon a ve svých kategoriích se umístili na 1. místech. Za dorostenky
běžela Hana Chocholatá, která taktéž běžela
skvěle. Hanka ve své kategorii, doslova, neměla
konkurenci — i ona obsadila 1. místo.
Okolo 10 hodiny byly na řadě družstva
mladších žáků. Jako první běžel 5ti členný tým
Kozlovice A. Bohužel po cestě nabrali pár trestných bodů a ve výsledku skončili na 6. místě.
O 15 minut později se na startu ukázali naši nejmladší
— „školkoví“. Pro všechny to byla na tomto
závodě premiéra.
Po startu všech 21 družstev ml. žáků následovala kategorie starších. Zde jsme měli opět
2 družstva a ve velké konkurenci se nám podařilo
obsadit 6. místo.
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Družstvo mužů
Náš mužský sportovní tým se v letošním roce
opět účastnil Moravskoslezské ligy v požárním
útoku. Ve velké konkurenci 27 účastníků obsadili 10.
místo. Soutěže probíhaly od května do září. Za tu
dobu se družstvo zúčastnilo 28, nejen ligových, pohárových soutěží. 7× dokonce stáli na stupni vítězů.
Nyní probíhá individuální zimní příprava na
příští rok.
Kateřina Toflová

Příprava na požární útok — Retroteam,
foto Radmila Toflová

Soutěž ve Staré Vsi—Muži A, foto Kateřina Galásková

Závod požárnické všestrannosti — starší žáci,
foto Radmila Toflová

Kozlovice
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Brigáda spojená se zazimováním techniky

Již od 7 hodin ráno bylo v sobotu, 9. listopadu, u hasičů rušno. Sešlo se rekordních 39 členů, aby
připravili hasičskou zbrojnici i její areál na zimu. Rozdělili jsme se do několika pracovních čet a vrhli
na práci. Nejdůležitějším úkolem bylo vyčištění potoka, který se nachází hned za prodejními stánky.
Následovalo hrabání listí, kompletní uklizení hasičárny a garáže, vyčištění techniky a všech vozů.
Všem děkujeme za příkladnou práci.

TJ Sokol Kozlovice — oddíl stolního tenisu
I v letošní sezoně se v Kozlovicích hraje stolní
tenis (již asi 70 let). V okresních soutěžích máme
pět družstev dospělých a jedno družstvo dětí.
Dobrou a trpělivou prací pod vedením
trenéra mládeže Ladislava Blably st. jsou již léta
vychovávány nové naděje kozlovického stolního tenisu. Současný mládežnický tým ve
složení Matouš Pustka, Martin Tofel, Filip
Krpec, Hana Polášková a Jana Vašendová nás
velmi dobře reprezentují v okresním přeboru
mládeže, ale také se pravidelně zúčastňují
a sbírají zkušenosti v okresních, krajských
i celostátních bodovacích soutěžích.
Na krajských i regionálních bodovacích turnajích je velmi úspěšný Matouš Pustka, který se
kvalitními výkony posunuje do horních pater
krajského žebříčku. Doposud se mu v každém
turnaji podařilo postoupit o výkonnostní divizi
výše a tímto se v současné době probojoval až
do divize D.

Výborných výsledků dosahuje také nejmladší
člen z týmu Jana Vašendová. Na republikových
bodovacích turnajích se ve své kategorii již 2×
probojovala do čtvrtfinále, a tímto je aktuálně
na 8. místě v ČR.
Zlepšení výkonnosti je však díky
tréninkového úsilí vidět na každém jednotlivci
z celého družstva. V loňském roce jako nováčci
soutěže získávali teprve cenné zkušenosti
a skončili v okresním přeboru na předposledním místě, ale v polovině letošní soutěže se
probojovali na výborné 4. místo. Všem mladým
stolním tenistům proto děkujeme za výbornou
reprezentaci naší obce, přejeme bohatého
Ježíška a v novém roce 2014 mnoho úspěchů
nejen ve sportu.
vv+mt
Všechny příznivce a rekreační hráče zveme
na tradiční turnaj neregistrovaných hráčů ve
stolním tenise, který proběhne 26. 12. 2013 od
8.30 hodin v malé tělocvičně. Kategorie muži
a ženy. Ceny i občerstvení připraveny. Přijďte si
zasportovat, bude Vám lépe chutnat.

Hanka — Jana — Matouš — Martin — Filip, foto Václav Vašenda
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a to naše volejbalistky posunulo na druhé místo
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právě za zmíněný Třinec. V posledním zápase,
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ženám !opět vrátila
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!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
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B. Nově ženy letos ve skupině přivítaly TJ Sokol
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který
ještě
v
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Celkově
se
dá
říci,
že
se
zvedla
úroveň
!
! ! !
!
!
! ! i zaváhání
!
! největšího
! ! soupeře
! z Třince,
! ! vrátilo !
volejbalových
utkání
na! co koukat.
!
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!
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!
Kozlovice
Velmi podařená utkáni ze začátku sezóny se
Poděkování
patří
rovněž
všem
divákům,
kteří
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
soupeři TJ Sokol Palkovice, SK Metylovice a VK
přicházejí
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Holky do týmu velmi rychle zapadly a věříme,
však přišlo malé zaváhání ze strany Kozlovic
!
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!
!!
že se jim v Kozlovicích bude líbit.
a nepodařilo se jim v Třinci získat ani jeden bod
(
! !podzimní! části! sezóny:
!
Tabulka
po
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dru$stvo
TJ Sokol Kozlovice
TJ T+ T'inec
VK Beskydy Fr#dlant nad Ostravicí
TJ Sokol Hnojník
SK Metylovice
VK Ra)kovice
TJ Sokol Palkovice

utkání
12
12
12
12
12
12
12

V
10
9
7
6
6
4
0

P
2
3
5
6
6
8
12

K
0
0
0
0
0
0
0

sety
30:9
32:13
23:19
24:22
21:22
15:25
1:36

mí!e
928:704
1021:917
913:860
994:926
920:907
842:908
522:918

body
29
28
20
19
18
12
0

Jarní část sezóny začíná
1. března 2014 a bude pokračovat
do poloviny dubna 2014. Určitě Vás
čekají velmi zajímavé a bojovné zápasy. Těšíme se na Vás v SRC
Kozlovice. Více o výsledcích volejbalu se můžete dočíst na odkaze:
http://www.cvf.cz/souteze.php?a
ction=skupina&id=5140.
Hana Vyvialová

Ženský volejbalový tým, foto Miroslav Bednář
Zleva nahoře: Monika Boráková, Lenka Trojáčková, Alena Bednářová,
Petra Šigutová, Vlastimil Fojtík. Zleva dole: Petra Vedralová, Vlasta
Žáčková, Hana Vyvialová, Martina Bednářová, Miroslava Bednářová
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První mistrovská utkání
nadějných volejbalistek
Se začátkem školního roku začala také nová
a zároveň první soutěžní sezóna mladých volejbalistek
v Kozlovicích, které celé léto nejen pilně trénovaly, ale zúčastnily se také letního soustředění.
Děvčata byla přihlášena do okresní soutěže
žactva, které se zúčastňují i chlapecké týmy.
Tato soutěž se hraje turnajovým způsobem, tedy
jednou za měsíc. V současné době mají volejbalistky
odehrány dvě kola, kde se utkaly s týmy
Palkovic, SŠK Frýdlant n. O. a SŠK Beskydy.
Děvčata projevila velký zájem o hru, snaživost
a hlavně týmového ducha. Nejsou jen
spoluhráčkami, ale také kamarádkami. Na obou
odehraných turnajích se tým žaček umístil na
3. místě. Za kozlovický tým hrála tato děvčata:
Bílková Pavla, Boráková Marie, Boráková Renáta, Bražinová Veronika, Hankeová Dominika,
Holubová Klára, Korčeková Tereza, Kovalová
Veronika, Sobotíková Aneta, Vyvialová Anežka
a Vyvialová Jana. Příští kolo se koná dne 15. 12.
2013 v Palkovicích a poté, dne 25. 1. 2014, bude
turnaj realizován v SRC Kozlovice, a proto
doufáme, že přijdete naše mladé volejbalové
naděje povzbudit. Přejme jim mnoho úspěchů
v následujících utkáních.
Alena Bednářová

Florbalový turnaj SMOPO
FbC Kozlovice společně s obcí Kozlovice uspořádal 25. 11. 2013 florbalový turnaj Sdružení
měst a obcí Povodí Ondřejnice (SMOPO). Turnaj probíhal tradičně ve dvou skupinách —

Hráči mladší kategorie: Jakub Vyvial, Matěj Kresta,
Dominik Bražina, Radek Kohut, Pepík Žáček,
Filip Tabach, Patrik Žáček, Filip Kresta, Zita
Křenková, Tadeš a Šimon Gasmanovi, foto Ivona
Kabátová

Kozlovice
mladší a starší žáci. Po třech družstvech se systémem každý s každým utkalo celkem 60
hráčů a 5 hráček ze škol z Hukvald, Palkovic
a Kozlovic. Domácí mladší kategorie byla díky
nízkému počtu účastníků rozdělena na dva
týmy. Jejich soupeři byl pouze tým z Palkovic.
Mladší „A“ je zdolali 6:1, mladší „B“ uhráli
remízu 4:4. Vzájemný duel kozlovických
mladších byl taky vyrovnaný, ale nakonec se „A“
podařilo zvítězit o jednu branku. Starší kategorie domácích zdolala vysokým rozdílem
Palkovice 8:3 a Hukvaldy 10:3. Práce trenérů,
manželů Kabátových, nese dlouhodobě své
ovoce. Dva zlaté a jeden stříbrný pohár zůstal
opět doma! Všichni byli svědky zajímavých
sportovních okamžiků a dobrého florbalu.
Děkujeme všem za účast a skvělé výkony!
Poděkování tak patří obci Kozlovice, Základní
škole v Kozlovicích, rodičům a “florbalovým
veteránům“. Florbalová sezóna je jinak v plném
proudu „mladší a starší“ kategorie zahájila
30.11.2013 tradiční „Podbeskydskou ligu“ ve
Frýdlantě n.O. Svá další utkání v rámci
Moravskoslezského přeboru divize D hrají naši
„muži“ a v současné době se drží na 8. místě
tabulky. Všem přejeme do dalších zápasů
hodně štěstí a přesnou mušku. Plánovaný
vánoční turnaj pro všechny děti z Kozlovic se
bohužel z důvodu obsazené tělocvičny přesouvá na počátek roku 2014. Více informací najdete
na stránkách klubu www.fbckozlovice.cz
FbC Kozlovice touto cestou přeje všem
příznivcům a všem spoluobčanům příjemné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a mnoho úspěchů v roce 2014.
Václav Štefek

Hráči starší kategorie: Petr Chocholatý, Radovan
Tabach, Martin Balla, Jirka Polášek, Ondřej
Blažek, Adam Štefek, Tomáš Kubečka, Tomáš
Blažek, Matěj a Jakub Lepíkovi, Matěj Navrátil,
Adam Korček, Ondřej Chýlek, Samuel Žárský
a Richard Blahut, foto Ivona Kabátová

Kozlovice
FC Kozlovice
Fotbalový klub v tomto roce oslavil 71 let od
svého založení. Oslavy proběhly v létě společně
se setkáním s přáteli z Kozlovic u Přerova. Zasloužilí členové klubu byli odměněni drobnými
upomínkovými předměty a pamětními listy.
Ještě jednou je třeba všem poděkovat za jejich
obětavost, kterou věnovali přípravě a výchově
několika fotbalových generací.
Prázdniny jsme vyplnili sportovním kempem
pro naše nejmladší naděje, což bylo ze strany
rodičů velice kladně hodnoceno. V příštím roce
bychom chtěli v této činnosti pokračovat.
Od léta rozšířili naše řady ročníky 06, 07, 08.
Společně s ročníky 04, 05 to vyžaduje rozšíření
trenérského zastoupení u mládeže. Jde o zodpovědnou činnost, jak z hlediska sportovního,
tak výchovného. Proto je třeba poděkovat všem
trenérům a rodičům, kteří se o mládež starají.
Po sportovní stránce se naše družstva ve
svých soutěžích neztratila. Muži v 1.B třídě
figurují po polovině soutěže na slušném šestém
místě. Dorostenci po slibném začátku trochu
polevili a jsou zatím osmí. Nejlépe si vedou
žáci, kteří po podzimu vedou svoji soutěž.
Přípravka i předpřípravka hrají „brušperskou
ligu“. Zde nejde ani tak o výsledky, jako
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o porovnání schopností a dovedností, které
kluci a holky získali na tréninku.
Co se týká provozu areálu, dotáhli jsme do
konce rekonstrukci venkovního pánského WC,
výměnu dveří. V příštím roce bychom chtěli realizovat opravu oplocení a rekonstrukci hrací
plochy. Na to potřebujeme finanční prostředky,
které se dnes velmi složitě získávají. Proto děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podpořili.
Podzimní část soutěží skončila, ale ani v zimě
fotbalisté nezahálí. Jen se přesunuli do
tělocvičen, kde se připravují na jarní část.
Přípravky už zahájily krajskou halovou ligu,
které se zúčastní také dorost a žáci. Muži
v rámci přípravy absolvují tradiční turnaj na
umělé trávě ve Frýdlantu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se
snaží pomoci přispět k chodu klubu.
Za finanční podporu děkujeme obecnímu
úřadu a všem sponzorům.
Velké díky patří trenérům, hráčům, rodičům,
„sporťákovi Pepému“, nej. hlasateli „Kmínovi“
a samozřejmě všem příznivcům FC Kozlovice.
Fotbalisté přejí všem veselé Vánoce a hodně
štěstí, zdraví a radosti v NOVÉM ROCE 2014.
Navštivte naše stránky: www.fc–kozlovice.cz
Chýlek Radomír

Mladší žáci, foto Vaverka Roman

Starší žáci, foto Radek Chýlek
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Kozlovice

2× stříbro z M—ČR pro Kozlovice
V neděli 6. října 2013 byl v lyžařském Areálu
můstků Jiřího Rašky ve Frenštátě p.R. „na
Horečkách“ ukončen 4. závodem seriál M—ČR
žáků ve skoku na lyžích. /Lomnice, Desná,
Rožnov a Frenštát p.R./ Z kozlovických skokanů
skákal ve výborné formě Ondřej Krpec a po
dvou závodech s velkou převahou vedl. Bohužel
v Rožnově i ve Frenštátě ho postihl pád při
doskoku a bylo z toho 2. místo v celkovém
pořadí. Výborně si vedli naši nejmladší skokani
na Čokoládové ceně.
Výsledky:
kategorie Ž 9—10: 9. místo Dohnal Jiří, 12.
místo Kysel Štěpán, 19. Jalůvka Jakub, 22.
Matušinský Lukáš, 27. Laník Filip
kategorie Ž11—12: 2. Místo Tabach David
kategorie Ž13—14: 2. místo Krpec Ondřej, start
pouze 3 závody — 16. Matušinský Marcel,
17.Tabach David
Výsledky Čokoládové ceny:
předžáci: 1.místo Jalůvka Jakub, 2. Matušinský
Lukáš, 9. Laník Filip
Pavel Fízek
Naši vítězové, foto Pavel Fízek

Kozlovice
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Kozlovice

www.orky.cz

orky@orky.cz

Tel: 774 234 443

?
pomáhám alergikùm

?
jsem svìtovou špièkou

?
jsem i èistièka vzduchu

?
mám rotaèní separátor!!!

?
uklízím rychle a efektivnì

?
nemám žádné sáèky a filtry

?
jsem nejlevnìjší ve své kategorii

ORKY vodní vysavaè

Kozlovice
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Kozlovice
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