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zdarma

Valašský vojvoda, dožínky

Slovo starosty
Dobrý den,
máme vesměs po dovolených, před námi je
krmáš a hned zase Vánoce! Tak se to jeví, ale ve
skutečnosti je vyhlídka přece jen optimističtější.

I když vím, že naši práci pozorně sledujete
a hodnotíte, přesto bych Vás rád o některých
věcech informoval.
Hlavní úkol, kterým pro tento rok byla výstavba
chodníků ve středu obce, je splněn. Asi byl
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chodník moc pěkný, protože jsme si ho hned
pošlapali asfaltovou emulzí (šlápoty tam vydrží
dost dlouho). Proběhla i avizovaná oprava
„hlavní“ cesty, kterou jsme spolufinancovali.
Celoplošnou opravu cesty Kozlovice nepamatují několik desetiletí, takže to považuji za velký
úspěch. Věřím (usilujeme o to), že v průběhu
několika let proběhne celoplošná oprava
i zbytku cesty. Zároveň znovu žádáme o zařazení
do plánu celoplošných oprav cestu do Měrkovic.
Pozor — s dokončením výstavby chodníků
došlo i ke změně dopravního značení kolem
večerky Švrček, kde Magistrát města FM (odbor
dopravy) stanovil z důvodu zvýšení bezpečnosti zákaz zastavení.
Od začátku července začala probíhat oprava
mostu naproti ZD (směr Lhotka), která přinesla
jistá dopravní omezení. Do konce října to
budeme muset vydržet. Ty, kteří nepoužívají
oficiální objížďku, žádám, aby způsob
a rychlost jízdy přizpůsobili podmínkám místních komunikací, aby nedošlo ke zbytečným
problémům.
Od začátku července rovněž probíhá oprava
koryta Ondřejnice, kterou zajišťuje správce toku
LČR, a.s. (od Kříže směrem dolů).
Byly provedeny vysprávky místních komunikací — především do Hůry, na Bahenou
a v Měrkovicích od školy směr obora.
Po dokončení výstavby chodníků jsme se
„rozprchli“ po obci a probíhají práce na
desítkách vylepšení, oprav či drobných rekonstrukcí (práce v obecním lese, opravy vodovodu,
opravy kontejnerových hnízd, úpravy nátěrů,
opravy propustků, sekání trávy, údržba veřejného
prostranství, hřbitova, odpadové hospodářství,
atd.). Momentálně mj. probíhá realizace izolace
proti vlhkosti základů obecních bytů.
Nových oken se dočkala mateřská školka a je
zpracován projekt nového dětského hřiště
v areálu MŠ.
V minulém Zpravodaji jsem žádal ty, kteří
obecní pozemky (břehy potoka a úseky kolem
místních komunikací) používají jako své
skladiště dřeva, stavebního materiálu, trávy,
popelnic, atd., aby je vyklidili a uklidili. Situace
se bohužel nezlepšila. Proč? Možná jsme si na to
už zvykli a nepřipadá nám to divné. Občas mě
navštíví některý z turistů projíždějící obcí.
Vesměs chválí celkový vzhled, ale nad „skladišti“
se podivují. Není to škoda? Na druhé straně moc
děkuji všem, kteří nám tato prostranství
pomáhají s úplnou samozřejmostí udržovat.

Kozlovice
V Kozlovicích máme velice hustou síť kontejnerových hnízd na separovaný odpad. Stále
je otevřený sběrný dvůr u Vlčkovy stodoly,
a přesto jsme se za první kvartál letošního roku
umístili v třídění odpadů na 68. místě z 87 obcí.
Jedná se o obce v Moravskoslezském kraji do 4
tisíc obyvatel. No nic moc, a to jsme se před
několika málo léty umísťovali na předních
místech. Čím méně třídíme, tím více odpadů
odvážíme na skládku, kde je to velice drahé, což má
přímý dopad na poplatky. Je to jen a jen na nás!
Neustále máme problémy s volně pobíhajícími psy. Je skutečně tak složité zabezpečit si
svého čtyřnohého přítele tak, aby neobtěžoval
(neohrožoval) druhé? Proč nemají psi známky?
Pes, který je na základě Vašich stížností odchycen a odvezen do útulku, stojí obecní
rozpočet skoro 4 000 Kč měsíčně! Momentálně
tam máme dva. Nechybí náhodou někomu?
A ještě jednu malou připomínku — hřbitov
skutečně není místem vhodným k procházce se
psem. Děkuji za pochopení a hlavně nápravu.
Možná jsem se v předchozích řádcích vyjádřil
moc kriticky — omlouvám se. Vždy mě ale moc
mrzí, když se nové věci hned poničí nebo když se
nedodržují jednoduchá základní pravidla, která
nám vadí na druhých, ale sami u sebe je nevidíme.
V měsíci červnu jsme již tradičně „pasovali“
prvňáky na čtenáře naší knihovny. Děti nám
předvedly, jak už umí číst, a my jsme jim předali
(mimo malé dárky) roční bezplatný čtenářský
průkaz. Příjemné setkání za hojné účasti rodičů
proběhlo v knihovně a připravily ho třídní učitelky
a paní knihovnice. Po skončení této akce hned
následoval Dětský den, který se rovněž vydařil.
Poslední den školního roku jsem pozval absolventy deváté třídy do obřadní síně na Fojtství. Zde proběhlo, i za účasti paní ředitelky
a třídního učitele, slavnostní, ale neformální rozloučení se základní školní docházkou. Absolventům jsme popřáli dobrý vstup do nového
života na středních školách. Chci poděkovat za
příjemné setkání.
Závěrem pozvání — 8. září proběhne v areálu
u hasičské zbrojnice tradiční obecní slavnost
KOZLOVICE 2012. Program je opět sestaven
pro všechny generace, takže Vás všechny zvu
a přeji dobrou zábavu. Snad nám to počasí
umožní. Kompletní program (plakát) naleznete
uprostřed Zpravodaje.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Kozlovice
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Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum oslavili nebo
oslaví v měsíci červenci až září tito naši
občané:
pan Bohumír Tofel
pan Tomáš Jalůvka
pan Miroslav Němec
paní Emilie Pustková
paní Rozália Štefková
paní Marie Tománková
paní Eugenie Hanzelková
paní Marie Kociánová
paní Vlasta Lakomá
paní Drahoslava Hubeňáková
pan Josef Tkáč
pan Václav Jurečka
paní Marie Bordovská
paní Marie Pavlíčková
paní Růžena Lovásová
pan Ján Šoltýs
paní Lenka Pustějovská
paní Vlasta Vyvialová
pan Jan Holub
paní Štěpánka Machálková
pan Antonín Koza
paní Marie Strakošová
pan Augustin Zeman

81 let
85 let
82 let
86 let
82 let
86 let
82 let
86 let
83 let
86 let
83 let
86 let
83 let
87 let
83 let
87 let
83 let
90 let
84 let
91 let
84 let
98 let
84 let

Od května do června se naše obec
rozrostla o tyto nové občánky:
Nela Kahánková
David Kocián,
Nikola Rozehnalová
Adam Lepík
Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a klidný domov.
Obecní úřad

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví, spokojenost a životní pohodu.
V měsíci červnu až srpnu nás navždy opustili:
ve věku 55 let pan Zoltán Jasík
ve věku 63 let pan Zdeněk Vyvial
ve věku 59 let pan Ladislav Žáček
ve věku 88 let pan Jaroslav Krpec
ve věku 78 let pan Albín Gach
ve věku 67 let paní Eva Zusčáková
ve věku 63 let pan Petr Tkáč

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

Vítání nových občánků
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Kozlovice

Sběr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od úterý 9. října 2012 do středy 10. října 2012 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 garážemi ČSAD u II. kříže — odbočka k bývalému polesí
Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č. p. 153, paní Uhrová
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č. p. 436, pan Vlastimil Krpec
U čekárny ČSAD „U Váhy“
U hasičárny v Kozlovicích
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku č. p. 405, paní Pešlová
U bývalé sklárny
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“
U pana Pudila, č. p. 136 — prodej ryb (Rybí)
U hasičárny v Měrkovicích

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu 20. října 2012
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.

— Dále pak rozebrané, či rozbité televizory,
monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky a pračky.
— 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.

Sběrná místa pro nebezpečný odpad a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD.......................................................................09.00 —09.15 hod.
Horní konec u bývalého obchodu ............................................................09.20 —09.35 hod.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku č.p. 153, p. Uhrová ........................................................................ 09.45 —10.00 hod.
U čekárny ČSAD „U váhy“ ........................................................................ 10.10 —10.25 hod.
U hasičárny................................................................................................. 10.35 —10.50 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domkuč.p. 405, paní Pešlová.... 11.00 —11.15 hod.
U bývalé sklárny......................................................................................... 11.20 —11.35 hod.
..................................................................................................................... ½ hod. přestávka
Ve Dvoře, u restaurace „U Fojtíků“.......................................................... 12.10 —12.25 hod.
U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí) .............................................. 12.30 —12.45 hod.
Měrkovice u hasičárny............................................................................... 12.50 —13.05 hod.
Střed obce — obecní zařízení /„Vlčkova stodola“/................................. 13.15 —13.30 hod.
Obecní úřad

Kozlovice
Odměny vedoucím dětských
a mládežnických kolektivů
Rada obce si práce vedoucích velice váží,
a proto jim chce za jejich činnost poděkovat
formou malé odměny.
Rada rozhodla o jednorázové odměně ve výši
cca 2 000 Kč vedoucím „čistě“ dětských a
mládežnických kolektivů (do 18 let). Podmínkou
je, aby práci vedoucího (trenéra) daná osoba
vykonávala nepřetržitě minimálně po dobu tří
let a byla plnoletá.
Tyto osoby nahlásí statutární zástupce dané
organizace. Je potřeba uvést jméno, bydliště
a telefon, a to vše (pokud možno) zaslat e-mailem
na kozlovice@kozlovice.cz.
Termín: do 30. 9. 2012.
Starosta obce

Sociální služby a my
Dne 12. 7. 2012 se uskutečnilo na obecním
úřadě jednání starosty obce a pracovnic
odboru sociálních služeb Magistrátu města
Frýdku–Místku. Pracovnice magistrátu navštívily naši obec s nabídkou vzájemné spolupráce
v oblasti sociální práce a sociálních služeb.
Návštěva navázala na seminář pro starosty
obcí ve správním obvodu statutárního města
Frýdek–Místek, který se uskutečnil na konci
května tohoto roku. Zde se, kromě aktuálních
novinek v této oblasti v souvislosti s probíhající
sociální reformou, hovořilo zejména o podobě
spolupráce mezi obcemi v oblasti sociální péče
v oblasti uspokojování potřeb občanů. Magistrát
města Frýdku–Místku jako obec s rozšířenou
působností do konce roku 2011 vyplácel dávky
osobám v hmotné nouzi a osobám se zdravotním
postižením příspěvek na péči. Výplata všech sociálních dávek byla od 1. ledna 2012 sjednocena
a přenesena na kontaktní pracoviště Úřadu
práce ČR.
Další významnou změnou, která byla
hlavním tématem zmíněné návštěv, je nová
povinnost Magistrátu města Frýdku–Místku koordinovat na území svého správního obvodu
poskytování služeb a činnosti sociální práce
tak, aby byly řešeny nepříznivé sociální situace
občanů a realizováno jejich sociální začleňování. Odborná sociální práce, prostřednictvím které je poskytována pomoc seniorům,
rodinám s dětmi, nezaměstnaným, osobám se
zdravotním postižením a duševním onemocněním, osobám s různým stupněm omezení
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k právním úkonům, osobám, které o někoho
pečují, osobám ohroženým sociálním vyloučením, ohroženým rizikovým způsobem
života, obětem agrese, domácího násilí nebo
trestné činnosti, osobám bez přístřeší a také
imigrantům, je tedy od letošního roku zajišťována sociálními pracovníky Magistrátu
města Frýdku–Místku.
Pracovnice odboru sociálních služeb magistrátu nabídly naší obci spolupráci formou podílení
se na komunitním plánování sociálních služeb,
což by mohlo zvýšit dostupnost sociálních
služeb našim občanům.
Pokud budete potřebovat pomoc při řešení
sociální situace, můžete se obrátit na pracovníky
Obecního úřadu Kozlovice, kancelář č. 4.
Základem navázání vzájemné spolupráce je
především znát potřeby našich občanů. Ne
všechna přání jsou realizovatelná a ne všechny
potřeby je možno i při nejlepší vůli naplnit. Co
ale chtějí a potřebují naši občané? Najít odpověď
na tuto otázku by nám mohly pomoci výsledky
dotazníku, který přikládáme do aktuálního čísla
zpravodaje. Dotazník bude také možno si
vyzvednout na obecním úřadu nebo je najdete
v aktualitách na webových stránkách obce. Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte do 30. září
2012 na Obecní úřad Kozlovice, kde bude na
chodbě v přízemí umístěna přenosná schránka.
Obracíme se proto na občany s prosbou, aby
věnovali tomuto dotazníku pozornost s vědomím, že různé nepříznivé sociální situace
mohou potkat v životě každého z nás a jen
pokud budeme připraveni, je možné zajistit
cílenou a efektivní pomoc.
Věra Pustková
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Kozlovice

Volby do zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu České republiky

Výzva pro řemeslníky, tanečníky
a muzikanty

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 224 ze dne 27. 6.
2012 byly vyhlášeny volby do
zastupitelstev krajů a volby
do Senátu Parlamentu České
republiky (volí se 1/3 členů
Senátu a tyto volby se letos
v našem volebním obvodu neuskuteční).
Volby se budou konat v pátek 12. října
a v sobotu 13. října 2012.
V první den voleb — v pátek 12. října 2012
proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00
hodin, v druhý den voleb — v sobotu 13. října
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Mezinárodní multižánrový festival Souznění
nabízí řemeslníkům, tanečníkům, muzikantům, zpěvákům a souborům spolupráci na
letošním ročníku, který proběhne v Kozlovicích
15. prosince. Máte-li zájem předvést jakoukoli
tradiční řemeslnou výrobu spojenou případně
i s prodejem vašich výrobků, přihlaste se na
níže uvedeném kontaktu. Přivítáme i spolupráci se soubory, tanečníky, zpěváky či muzikanty
z Kozlovic a blízkého okolí.
Kontaktujte: Slávek Vašenda, 721 222 633, 558
697 205, vasenda@kozlovice.cz
Slávek Vašenda

V Kozlovicích budou opět zřízeny tři volební
okrsky, sídla volebních místností jsou:
— volební okrsek č. 1 — hospoda „U Kovačka“,
739 47 Kozlovice č. 72
— volební okrsek č. 2 — budova Obecního
úřadu Kozlovice, 739 47 Kozlovice č. 343
— volební okrsek č. 3 — hostinec „Ve Dvoře“,
739 47 Kozlovice č. 701
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje (pokud by se stalo a volič by z nějakého důvodu neobdržel hlasovací lístky,
budou mu vydány přímo ve volební místnosti).
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá
obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský
průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve
stálém seznamu v územním obvodu kraje.
Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně
u obecního úřadu do okamžiku uzavření
stálého seznamu (tj. do 16.00 hodin dne 10. 10.
2012) nebo podáním doručeným nejpozději
7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16.00 hodin dne
5. 10. 2012) obecnímu úřadu. Toto podání musí
být v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče nebo v elektronické podobě
zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, nebo jej zašle voliči poštou.
Obecní úřad

Tenisový kurt u školy
Příznivé počasí nabízí jedinečnou
možnost využití tenisového kurtu
u školy v areálu SRC Kozlovice.
Venkovní hřiště SRC (tenisový kurt)
mohou občané využívat po celý den.
Tedy i v dopoledních hodinách. Pokud
jej užívá škola, nahlásí tuto skutečnost a ta je
pak aktualizovaná v rozvrhu hodin na internetu.
V současné době je kurt zadaný předplatiteli v podvečerních hodinách a v neděli od 8.30 do 12.00
hodin. Vstup je vždy od 7:00. V případě zájmu
o návštěvu hřiště si ověříte, zda je volno, na adrese:
http://www.kozlovice.cz/src_calendar.htm
(venkovní hřiště najdete jako třetí v pořadí).
K zajištění návštěvy vždy volejte na moje
číslo 721 222 633 (Slávek Vašenda). Klíče si pak
vyzvednete ve večerce CVRK a tam také
zaplatíte cenu, která se řídí ceníkem č.1/2008,
který naleznete na stránce http://www.
kozlovice.cz/index.php?tar=clanek&id=336.
Informace i zajištění návštěvy s předstihem si
můžete sjednat na: vasenda@kozlovice.cz,
telefon v době pracovních dnů — 558 697 205,
mobil 721 222 633.
Slávek Vašenda

Dejme dětem rodinu
Rodinná a manželská poradna ve
Frýdku–Místku ve spolupráci se Statutárním
městem Frýdek–Místek, oddělením sociálněprávní ochrany dětí, v rámci probíhající kampaně „Dejme dětem rodinu“, má za cíl
seznámit veřejnost s problematikou náhradní
rodinné péče, jejími formami a oslovit a získat
nové zájemce o náhradní rodičovství.

Kozlovice
V životě lidském se někdy stává, že vše není
tak, jak má a jak se očekává. Pod pojmem rodina si vždy představujeme rodiče a jejich děti. Ve
společnosti však existují i rodiče bez dětí a děti
bez rodičů. Právě tento problém řeší náhradní
rodinná péče.
Obecně se předpokládá, že dobrým rodičem
můžeme být všichni, když je snaha a dobrá
vůle. Dlouholeté zkušenosti v této problematice
ale ukazují, že pouze láska k dětem, obětavost,
dobré srdce a materiální jistoty nestačí.
Děti, které nevyrůstají ve vlastní biologické
rodině, mají celou řadu specifických potřeb.
Základní pouto k vlastním rodičům bylo
přetrženo bez jejich vědomí a viny. Není
v silách žádného takového dítěte tuto situaci
snadno a bez následků zvládnout. Být opuštěn
svými rodiči, nebo ztratit vlastní rodiče je těžký
osud, se kterým se dítě bude vyrovnávat celý
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život. Právě proto je nesmírně důležité, aby
náhradní rodiče byli vybaveni dostatečnými
znalostmi a dovednostmi, pomocí kterých péči
o tyto děti zvládnou. Život ve fungující rodině je
pro dítě zásadním vkladem pro jeho další
spokojený život.
V měsících září až prosinec 2012 proběhnou
v prostorách poradny informativní setkání, ve
kterých se zájemci dozví, co všechno náhradní
rodinná péče obnáší, kdo se může stát náhradním rodičem a co pro to musí udělat. Cílem je
získání jejich reálné představy o vlastních
možnostech a předpokladech pro náhradní
rodinnou péči. Připravovaná setkání se uskuteční
v měsíci září, říjnu, listopadu a prosinci.
O konkrétních termínech Vás budeme informovat.
Bc. Renáta Bohačíková, DiS

Kozlovice
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Statistický přehled kriminality,
přestupků spadajících pod obec
Kozlovice za období 1. 1. — 30. 7.
2012 ve srovnání s rokem 2011
I. evidováno celkem 16 trestných činů —
přečinů (2011 celkem 21)
• Trestné činy proti majetku: 10 případů (2011
celkem 19)
krádeže vloupáním do motorových vozidel: 1
(2011 celkem 2)
krádeže vloupáním do objektů, domů, bytů
apod.: 4 (2011 celkem 9)
krádeže prosté: 4 (2011 celkem 5)
podvod: 0 (2011 celkem 3)
poškození cizí věci: 1 (2011 celkem 0)
• Trestné činy proti životu a zdraví: 1 (2011
celkem 1)
• Trestné činy obecně nebezpečné: 2 (2010
celkem 0)
• Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: 0 (2011 celkem 1)

• Trestné činy proti rodině a dětem: 2 (2011
celkem 0)
• Trestné činy proti životnímu prostředí:
1 (2011 celkem 0)

Každý občan může pomoci!
Policisté z Obvodního oddělení Policie České
republiky v Palkovicích by rádi informovali
všechny občany obce Kozlovice, že na základě
evidované statistiky o trestné činnosti, byl
v posledním sledovaném období zaznamenán
pokles zejména majetkových trestných činů
evidovaných na území obce Kozlovice,
ve srovnání se stejným obdobím roku 2011.
Ukazuje se, že vzájemná spolupráce policistů
a občanů přinesla zlepšení neutěšené situace
z minulého roku.
Rádi bychom touto cestou zároveň poděkovali všem občanům za přínosné telefonáty, informace a poznatky, které výrazně napomohly
k objasňování trestné činnosti a snížení počtu
trestných činů v obci Kozlovice a věříme, že
nastolený trend bude i nadále pokračovat.
prap. Mgr. Ondřej Plečka, preventista

Připravované kulturní, sportovní a společenské akce
08. 09. 2012
15. 09. 2012
21. 09. 2012
22. 09. 2012
23. 09. 2012
28. 09. 2012
29. 09. 2012
01. 10. 2012
06. 10. 2012
20. 10. 2012
27. 10. 2012
10. 11. 2012
16. 11. 2012
02. 12. 2012
08. 12. 2012
09. 12. 2012
15. 12. 2012
19. 12. 2012
22. 12. 2012
26.12.2012
26. 12. 2012

Obecní slavnost Kozlovice 2012
Mejdan
Vinobraní
Mistrovství ČR WRC
Mistrovství ČR WRC
Krmášová zábava — MYBAND
Pouťová zábava
Krmášová zábava
Krmášová zábava
Výroční koncert Valášku
Po zarostlém chodníčku — pochod
Svatomartinské hody
Diskotéka
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská party
Mikuláš Na mlýně
Souznění 2012
Adventní koncert
Vánoční rocková veselice
Mejdan
Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu

Kozlovice
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Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, z 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.

Spartakiáda 19XX

Krmáš — 196X

Kozlovice
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Zápisy a usnesení
Zápis č. 2 — 2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 7. 6. 2012 v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Nepřítomen: 1 člen zastupitelstva (omluven —
Mgr. Štěpán Pustka)
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 3 občané.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
— Na dnešní jednání není zařazen bod
o prodeji pozemků parc. č. 1858/8 a 1856/8
k. ú. Kozlovice, protože nebyla dosud zaměřena kanalizace, která těmito pozemky
prochází. Záměr prodeje byl vyvěšen na
úřední desce.
— Výstavba chodníků je před dokončením.
Obec prováděla výstavbu svépomocí
a brigádnickou výpomocí. Do 4. 6. musely
být osazeny alespoň obrubníky, protože
bylo avizováno zahájení opravy komunikací
III/4848 a III/4848a (investorem je Správa
silnic Moravskoslezského kraje), koncem
příštího týdne by mělo být hotovo.
Záměr výstavby chodníků byl dlouho
prezentovaný a žádné připomínky nebyly
podány. Ve středu obce je velký pohyb lidí
(dětí), proto se jedná o opodstatněnou
stavbu.
— Probíhá výběrové řízení na dodavatele datové konektivity pro obecní internet (rychlejší přenos). Na základě dohody má obec
rezervováno místo pro umístění antén na
budoucím novém stožáru T– mobile na
Táboře.
— Poruchy vodovodu — zřejmě souvisí svýstavbou
kanalizace. Od příštího roku má obec
záměr začít s postupnými opravami
vodovodního řádu.
— V podkladech obdrželi zastupitelé
k nahlédnutí Inventarizační seznam, se
kterým mají být seznámeni.
— Pan starosta upozornil na povinnost zastupitelů jako příjemců odměny ve vztahu
ke zdravotnímu pojištění — povinnost
ohlašování změn (máme pak problémy při
kontrolách).
— Ostatní podrobné informace — viz zápisy rady.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty na
vědomí a souhlasí s nimi.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Poslední zápis obdrželi zastupitelé v podkladech pro jednání zastupitelstva.
Informaci podal předseda kontrolního výboru
pan Mgr. Lukáš Gola.
Pan starosta doplnil ke kontrole usnesení ZO:
ve dvou případech nebyly uzavřeny kupní smlouvy na prodej obecního majetku (části
pozemků), protože žadatelé o odkoupení ani po
urgenci dosud nepředložili geometrický plán.
Zastupitelstvo obce bere informace předsedy
kontrolního výboru a odpovědi starosty na vědomí.
2.2 Finanční výbor
Poslední zápis obdrželi zastupitelé v podkladech pro jednání zastupitelstva.
Informaci podal předseda finančního výboru
pan Ing. Josef Klímek. FV se zaobíral především
kontrolou závěrečného účtu obce za rok 2011
(konzultace s paní účetní). FV doporučuje
předložený závěrečný účet ke schválení.
Zastupitelstvo obce bere informace předsedy finančního výboru a odpovědi starosty na vědomí.
3. Informace ředitelky školy
Pan starosta předal slovo paní Mgr. Haně
Ulčákové, ředitelce Základní školy a Mateřské
školy Kozlovice, p. o., která byla přizvána na
dnešní jednání, aby podala zprávu o chodu
příspěvkové organizace.
Paní ředitelka podala následující informace:
— Informovala o financování příspěvkové organizace pro rok 2012.
— Proběhlo celorepublikové testování žáků
5. a 9. tříd —výsledky testů odpovídají hodnocení žáků.
— Proběhl velikonoční jarmark a dvě divadelní přestavení (malý zájem rodičů).
— Učitelky 1. stupně
organizovaly
„přípravku“ předškoláků — úspěšná akce.
— Proběhl zápis dětí do 1. třídy — bylo zapsáno
43 dětí, budou otevřeny dvě první třídy.
— Do MŠ bylo přijato 36 dětí (celková kapacita všech tříd MŠ činí 106 dětí).

Kozlovice
— Prázdninový provoz MŠ bude probíhat po
dobu prvních tří týdnů v měsíci červenci,
otevřena bude jedna třída v ZŠ — kapacita
22 dětí, po jednání a souhlasu krajské
hygienické stanice může být kapacita
zvýšena na 26 dětí. Provoz v budově MŠ
není možný z důvodu plánované výměny
oken (havarijní stav).
— Rada odsouhlasila poskytnout finanční
prostředky na úhradu provozu třetího týdne
MŠ (mzdy) z rozpočtu obce nad rámec
schváleného rozpočtu (cca 30 tis. Kč).
— Výměna oken v budově MŠ — podány čtyři
nabídky — cena v rozmezí 880 — 960 tis. Kč.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka
firmy PVC OKNA s. r. o. Celá akce je rozdělena do čtyř etap — v letošním roce budou realizovány dvě etapy —třídy a chodby (zůstanou
sklepy a byt — lze realizovat i v běžném
provozu MŠ).
— Od 1. 6. 2012 byl ve ŠJ zaveden čipový systém,
od září bude zavedena bezhotovostní forma
úhrady stravného a úplaty za MŠ a ŠD.
— Byla zpracována PD na úpravu zahrady
u MŠ (dětské hřiště), v případě vyhlášení
vhodného dotačního programu bude
požádáno o dotaci.
— Proběhly kontroly (VZP, HZS MSK) — bez
závad a porušení právních předpisů.
Dotazy členů ZO (pan Ing. Josef Klímek, pan
Mgr. Lukáš Gola): Kolik dětí nemohlo být přijato
do MŠ, podle jakých kritérií je rozhodováno o přijetí dětí do MŠ — zodpověděla ředitelka školy.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla předem
známa: přednostně jsou přijímány předškolní
děti, děti ve věku 3 let, děti s celodenní
docházkou, děti s trvalým pobytem v obci,
sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují , děti ze
sociálně znevýhodněných rodin, děti opakovaně žádající o přijetí , další předpoklady —
potřebnost přijetí. Nemohlo být přijato 20 dětí.
Pan Mgr. Lukáš Gola poděkoval paní ředitelce
za pomoc při organizování krajského kola
soutěže mladých včelařů Zlatá včela 2012, obci
poděkoval za poskytnutí dotace.
Pan starosta poděkoval všem pořadatelům za
organizování této soutěže, paní ředitelce
poděkoval za podané informace.
Zastupitelstvo obce bere informace ředitelky
školy na vědomí.
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4. Závěrečný účet obce za rok 2011
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného
účtu obce za rok 2011 zveřejněn na úřední
desce Obecního úřadu Kozlovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi
jej všichni členové zastupitelstva.
Při projednávání závěrečného účtu je jeho
součástí zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkum hospodaření provedl
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava.
Komentář k závěrům přezkumu provedl
předseda finančního výboru v bodě 2. svého
vystoupení.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2011 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření. Zastupitelstvo obce přijímá
nápravná opatření, viz příloha.
5. Plnění rozpočtu, rozpočtové změny
Podklady o plnění rozpočtu byly zaslány zastupitelům. Plnění rozpočtu je vcelku
rovnoměrné, jen u DPH je plnění prozatím nižší.
Schválený rozpočet je potřeba doplnit o nové
položky a paragrafy, které vyplývají z upravené
rozpočtové skladby, a upravit některé částky dle
skutečnosti (nové položky na straně příjmů —
1351 Odvod z loterií a podobných her, 2460
Splátky půjček, nové paragrafy na straně výdajů
— 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba,
4357 Domovy).
Vysvětlení k plnění rozpočtu a k předloženému
návrhu úpravy rozpočtu podal pan starosta.
Zastupitelstvo obce bere plnění rozpočtu na vědomí a schvaluje předložené rozpočtové
změny v celkové výši 654 400 Kč dle
přiloženého návrhu, který je přílohou tohoto
zápisu.
6. Přijetí daru — komunikace
V loňském roce proběhly na jednání zastupitelstva obce diskuze mj. o přebírání pozemků (komunikací) do majetku obce. Výsledkem diskuze
bylo, že obec bude tyto pozemky v zásadě přebírat (darem), ale o jednotlivých případech se
bude rozhodovat individuálně.
Komunikace pozemek parc. č. 4113 k. ú. Kozlovice o výměře 930 m2 je v majetku pana J.V.,
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Kozlovice. Sloužila jako přístupová cesta ke
kravínu ZD, nyní jako příjezd k ranči i domu
č. p. 928. Zimní údržbu této komunikace vždy
prováděla a provádí obec. V současné době je
komunikace ve špatném stavu — stížnosti okolních sousedů na velkou prašnost. Dále při
větších deštích dochází ke splavování kameniva
na místní komunikaci, která na ni navazuje.
Majitelka ranče se nebrání komunikaci opravit
na vlastní náklady, ale za podmínky, že komunikace bude ve vlastnictví obce. Pan V. předběžně souhlasí s bezplatným převodem
pozemku na obec.
Zastupitelům byl předložen návrh trojdohody
— budoucí darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru —pozemku
parc. č. 4113 k. ú. Kozlovice o výměře 930 m2.
7. Různé
7.1 Žádost o pořízení individuální změny územního
plánu
V září minulého roku byl vydán nový územní
plán obce. V průběhu jeho pořizování i nyní
docházejí opět nové žádosti na jeho změnu.
Revize stávajícího ÚP by měla proběhnout za 4
— 5 let, proto není možné neustále pořizovat
jeho změny, i když žadatel nabízí úhradu nákladů.
Pokud ZO schválí pořízení změny, přihlásí se
další žadatelé, územní plán tak ztrácí svůj
význam.
Žádost o individuální pořízení změny územního plánu —změnu zařazení pozemků parc.
č. 1965/4, 1965/5, 1966/1, 4119/6 k. ú. Kozlovice
z ploch zemědělských na plochy pro výstavbu
RD — podala paní J.J., 739 61 Třinec.
Zastupitelstvo obce zamítá žádost paní J. J., 739
61 Třinec na pořízení individuální změny ÚP.
7.2 Oprava komunikace kolem obecního sadu
Majitelka poloviny rodinného domu č. p. 189
paní Ing. M.T., 735 43 Albrechtice u Českého
Těšína, požádala o úpravu obecní komunikace
parc. č. 3990/1 k. ú. Kozlovice. Žádost
zdůvodňuje tím, že předmětná komunikace je
pro osobní auto nesjízdná (vyjeté a vymleté
koleje, nebezpečí poškození podvozku vozidla),
navrhuje návoz kamení.
Pan starosta v odpovědi na tuto žádost uvedl, že
nemovitost se nachází v krásném prostředí
v odlehlé části obce, ale ve skutečnosti nemá
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příjezdovou, ale přístupovou cestu. Stav komunikace musela žadatelka znát již při koupi
nemovitosti.
Jedná se o přístupovou lesní cestu k osamocené
nemovitosti. Podobné komunikace: na Živičky,
od pily směr Lhotka, pod Ondřejník —Nové
Dvory, chatoviště Rybí, pan Koza u mlýna
…(některé nejsou ani obecní).
Návoz kamení situaci nevyřeší, při prvním silnějším dešti voda kamení odplaví, vyasfaltování
v tomto případě nepřichází v úvahu.
K tomuto bodu jednání proběhla diskuze, při
které panovala jednoznačná shoda — viz výše
uvedené. Zastupitelstvo obce nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.
Pan starosta informoval o záměru oprav těchto
komunikací:
— od čp. 179 směr Bahená
— komunikace do Hůry
— Měrkovice — kolem hřiště směr obora
7. 3. Diskuze
Pan Tomáš Ulčák — navrhuje umístit dopravní
značku na omezení vjezdu těžkých vozidel na
komunikaci parc. č. 3943/5.
Pan starosta
— Umístění takovéto dopravní značky
nevyřeší problém s nedodržováním
předepsané rychlosti, na všech místních
komunikacích je omezena rychlost 30
km/hod, na všech je zvýšený pohyb chodců, platí zde stejná pravidla silničního
provozu jako na hlavní silnici.
Je pravdou, že místní komunikace nejsou
stavěny pro těžká vozidla — ničí se. Na
všech MK se dopravní ruch zvyšuje. Těžká
vozidla jezdí všude především v době oprav
nebo výstavby nových domů.
— Obec bude jednat s odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města
Frýdku–Místku ohledně umístění dopravní
značky Zákaz zastavení v úseku od večerky
CVRK směr zastávka U Váhy.
Zastupitelé s tímto vyslovují souhlas.
— Bude zrušen přechod pro chodce v centru
obce, vede na soukromý pozemek — po
opravě chodníku (souhlas s opravou dohodnul s majitelem pan místostarosta —
patří mu poděkování) vlastník pozemku nesouhlasí s umístěním dopravní značky Pře-
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chod pro chodce. Již dnes byla značka
umístěna v rozporu s předpisy. Pro
přecházení silnice je zřízeno „místo pro
přecházení“ (je řešeno současně se
zřízením dalších dvou míst pro přecházení
— řeší výstavba chodníků). Z diskuze vyplynulo, že zastupitelé s tímto postupem
souhlasí.
— Zastupitelé byli vyzváni k předkládání
návrhu na úpravu plochy po skácení kaštanů
u pomníku padlých. Jednoznačně převládá
názor plochu ponechat na parkování a „nějaké“ stromy vysázet vedle pomníku
padlých.
Pan Tomáš Ulčák — dotaz, zda se bude upravovat točna autobusů, zda budou besedy
s občany.
Pan starosta
— V letošním roce s besedami neuvažujeme
— malý zájem občanů (nízká účast).
— Na úpravu točny autobusů byla zpracována
PD podle podmínek tehdejšího dotačního

programu a je vydáno stavební povolení.
Vzhledem k tomu, že jsme dotaci neobdrželi, byly práce přerušeny (nedostatek fin.
prostředků z důvodu výstavby kanalizace).
Řešení zachovává stávající točnu a zároveň
řeší nástupní ostrůvek. Na základě žádostí
občanů bude asi vhodné doplnit projekt
o krytou AZ.
Pan Mgr. Lukáš Gola — navrhuje exkurzi členů
zastupitelstva na novou základnu.
Pan starosta
— Informoval o provedených úpravách tohoto
objektu — opravena střecha nad sociální
části, brána, hlavní vstupní dveře, částečná
výměna oken a zateplení stropů sociální
části.
Je záměr uskutečnit Den otevřených dveří,
s exkurzí se počítá, ale až po dokončení základních oprav a kompletním přestěhování.
— Pozval přítomné na Dětský den — sobota
9. 6. 2012.

Informace ze zasedání rady obce
ze dne 18. 6. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.
Program jednání :
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Jmenování povodňové komise
03. Nájemní smlouva — pozemek (Úřad pro
zast. státu ve věcech majetkových)
04. Odměny vedoucím dětských kolektivů
05. Reklamní předměty obce
06. Odměna šéfredaktorce za zpracování
Zpravodaje obce
07. Výběrové řízení na dodavatele datové
konektivity pro obecní internet
08. Výběrové řízení na dodavatele vysprávky
MK — trysková metoda
09. Výběrové řízení na dodávku vrtacího
a bouracího kladiva
10. Schválení výjimky z počtu dětí — MŠ
11. Smlouva o právu provést stavbu na cizím
pozemku
12. Rozpočtová změna

ze dne 16. 7. 2012
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady.

Program jednání:
01. Kontrola usnesení a informace starosty
02. Kontrola rozpočtu, rozpočtové změny
03. Elektronická spisová služba
04. Potvrzení o setrvání ve funkci — ředitelka
ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o.
05. Schválení rozdělení hospodářského výsledku
do fondů ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o.
06. Schválení převedení prostředků z rezervního
fondu ZŠ a MŠ Kozlovice, p.o.
07. Žádost TJ Sokol Kozlovice
08. Smlouvy o zřízení věcného břemene —
splašková kanalizace
09. Žádost o provedení stavby na obecním
pozemku — ČEZ
10. Nabídka úplatného převodu pozemků
11. Žádost o odprodej obecního pozemku
12. Žádost o odkoupení částí obecních
pozemků
13. Žádost o přidělení obecního bytu
14. Geodetické zaměření stávající splaškové
kanalizace u Základny
15. Práce na Základně (garážové vrata,
bezpečnostní systém)
16. Umístění zařízení WiFi na nový stožár
T–mobile (na Táboře)

Cesta před a po opravě

Cesta před opravou
Cesta po opravě

Fotozpravodaj

Kozlovice
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Cesta před a po opravě
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Kozlovice

Oprava hlavní cesty — místy bylo docela husto

Oprava hlavní cesty — památné okamžiky

Kozlovice
19

Dětský den, foto Stanislav Ulčák

Sokol Kozlovice, foto David Tabach

Dětský den, foto Stanislav Ulčák

Sokol Kozlovice, foto Jiří Dohnal

20
Kozlovice
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Zakládací listina Kozlovic — kvíz
A ještě trochu historie. Přesvědčte se, zda
uspějete ve svých znalostech o zakládací
listině Obce Kozlovice. Řešení kvízu naleznete
na straně 26.
1. Zakládací listina Kozlovic se:
a.
nedochovala
b.
dochovala v originále
c.
dochovala v přepisu
2. Zakládací listina byla vydána:
a.
v Místku
b.
ve Frenštátě
c.
v Příboře

3. V čele Kozlovic stál:
a.
fojt
b.
vojvoda
c.
šafář
4. Původní název Kozlovic byl:
a.
Kozlowitz
b.
Pozmannsdorf
c.
Cosweszt
5. Původní zakládací listina Kozlovic
byla vydána v roce:
a.
1212
b.
1294
c.
1306

Ze života školy
Co se děje ve škole
V novém školním roce 2012/2013:
— navštěvuje základní školu 272 žáků;
— žáci jsou rozděleni do 12 tříd, otevřeny jsou
dvě první třídy;
— všechny ročníky se učí podle ŠVP ZV Rosnatka;
— žákům na II. stupni nabízíme široký výběr
volitelných předmětů: Etická výchova, Můj
region, Sportovní hry, Ekologický seminář,
Seminář z dějepisu, biologie, chemie,
Mediální tvorba, Technické kreslení,
Společenskovědní seminář a předmět Finance a ekonomika, ve kterém se žáci seznamují se základy finanční gramotnosti;
— vyučujeme dva nepovinné předměty:
náboženství a sborový zpěv;
— od 3. ročníku se všichni žáci učí anglický
jazyk a od 7. ročníku pak ještě druhý cizí
jazyk — německý nebo ruský;
— máme opět širokou nabídku volnočasových
aktivit — zájmové kroužky sportovní,
keramické, výtvarné, hudební, divadelní,
hra na zobcovou flétnu, ochránce přírody,
včelařský, školní časopis, anglická konverzace, angličtina hrou pro nejmenší (seznam
kroužků najdete na webových stránkách
školy nebo ve Školním zpravodaji);

— pro žáky jsou připraveny kulturně výchovné akce, dvě ve škole a jedno vybrané
divadelní představení v Ostravě a návštěva
kina;
— během školního roku se uskuteční celá řada
projektů, např. Matematika trochu jinak na
I. stupni nebo Na špičku stromu bez jeřábu
pro 9. třídu, ve kterých mohou děti využít
v praxi poznatky, které se učí v hodinách
matematiky, již tradiční projekty, ve kterých
žáci 9. třídy připravují program pro své
mladší spolužáky, např. Čteme dětem,
Mikulášská besídka, Karneval, dále projekt
věnovaný historii naší obce a sportovně zaměřené projekty;
— druhým rokem realizujeme ve škole projekt
MŠMT EU peníze základním školám, ve
kterém jsme se zaměřili na zlepšení
čtenářské, informační a přírodovědné
gramotnosti žáků;
— pokračujeme v celostátním projektu Recyklohraní.
Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová
zástupkyně ředitelky školy
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foto Radmila Toflová

Rada rodičů
Ráda bych prostřednictvím zpravodaje informovala všechny rodiče o hospodaření Rady
rodičů.
V každém roce se účastníme pouze dvou
společenských akcí, které nám mohou vydělat
nevelké finanční částky. Snažíme se proto mít
v našem kolektivu za každou třídu dva zástupce, pro čtvrtý ročník dokonce byla požádána
posila třetího, jelikož je tam velký počet dětí.
Ve školce jsou již čtyři oddělení, ve kterých
také bylo požádáno o další členy.
Přes to všechno máme vždy problém sehnat
na každou pořádanou akci — jedná se o Den
dětí a Den obce, jednotlivé zástupce tříd. Touto
cestou se obracím na stávající, popř. nově zvolené
členy o podporu a pomoc při organizaci
blížícího se D, — ne obce.
Dále bych ráda zmínila, že dotujeme, pokud to
jen jde, všechny ročníky ve škole. Školka si hospodaří sama, protože příspěvek je na každé dítě.
Hospodaření ve škole bylo za uplynulý školní
rok 2011/2012 takovéto:

Celkové příjmy činily 72 968 Kč.
Z toho byly výdaje na:
— příspěvek na dopravu do divadla ... 5 000 Kč
— exkurze.............................................. 2 000 Kč
— lyžařský výcvik doprava................... 4 320 Kč
— lyžařský výcvik vlek.......................... 5 000 Kč
— lyžařský výcvik doprava zavazadel .... 570 Kč
— nákup učebnic ............................... 38 000 Kč
— doprava soutěže............................... 4 068 Kč
— Mikuláš ............................................. 3 193 Kč
— karneval ............................................... 440 Kč
— Den dětí kino.................................... 2 540 Kč
— odměny pro žáky na konci roku..... 1 881 Kč
— ostatní (poplatky na soutěžích)......... 990 Kč
CELKEM .............................................. 68 002 Kč
Závěrem bych jen podotkla, aby si všichni
členové Rady rodičů uvědomili, jak dalece byli
Radě rodičů prospěšní, protože jim byla dána
důvěra. Zvolení daných zástupců je dobrovolné.
Těším se na brzké setkání.
Za Radu rodičů předseda K. Hanzelková

Kozlovice
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Kulturní a sportovní život
Údržba zvoničky v Měrkovicích
Vzhledem k tomu, že zvonička v Měrkovicích
stojí již 102 let a v letošním roce je to 100 let, kdy
byla posvěcena farářem z Kozlovic, rozhodli se
členové SDH Měrkovice, že provedou v měsíci
srpnu její údržbu. 17. 8. 2012 došlo k její demontáži a položení na montážní kozy. Po
prvním ohlédnutí bylo zjištěno, že není zcela
v dobré kondici. Patka, která byla šroubením
uchycena do konzolí, je prohnilá a po
konzultaci s odborníkem bylo navrženo,
že bude prohnilá část zcela odstraněna
a nahrazena novým kusem. Ostatní části, tzn.
celý dubový kmen, zastřešení a kříž, včetně
dalších kovových částí budou řádně očištěny
a opatřeny novým nátěrem. Zvon z r. 1943 byl
demontován a v průběhu údržby bude
uschován před nenechavými jedinci. Celá akce
by měla proběhnout do konce srpna tak, aby na
23. 9. 2012 byla zvonička připravena na oslavu
100 let od vysvěcení, které se uskutečnilo 25. 9.
1912, a jejíhož pořádání se ujali hasiči
z Měrkovic. Za SDH Měrkovice: „Myslíme si,
že zvonička si zaslouží pozornost nejen pohledem,
ale předně zajištěním její další životnosti, jakožto
symbolu Měrkovic, pro následující generace“.
Radek Zdražil

Demontáž zvonu

Čištění

Demontáž zvoničky, foto Radek Zdražil
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Skautský konec a začátek
Kdybyste se nějakého skauta zeptali, co pro
něj znamenají prázdniny, a on vám okamžitě
neodpověděl: „No přeci tábor!“, bylo by na tom
něco hodně podezřelého. Správný skaut si totiž
prázdniny bez tábora neumí ani v náznaku
představit. A ten letošní stál za to. 24 dětí a 14
vedoucích z Kozlovic strávilo dva týdny v podsadových stanech na louce v Radíkově u Hranic
a dost si to užili. Účastníci tábora jako členové
SG–týmů procházeli Hvězdnou bránou na
různé planety a snažili se zabránit ukrutnému
Apofisovi v jeho nekalostech. Jelikož osvědčili
opravdovou odvahu, rychlost, obratnost
a schopnost spolupráce, podařilo se jim
nakonec zlosyna porazit a galaxie se tak mohla
po dlouhé době znovu svobodně nadechnout.

Kozlovice
Kromě toho se všichni podíleli na chodu tábora: těžili dřevo, připravovali jídlo nebo chodili
pro pitnou vodu. Samozřejmě nechyběla ani
hromada her, ještě větší kopec srandy, koupání,
golf, baseball, lakros, hlídky, grilovaná kuřata,
táboráky, divadlo, výlet, prostě nic, co by na
táboře mělo být. No a pro vedoucí bylo největší
odměnou to, že děti z tábora odjížděly unavené,
ale nadšené.
V tomto školním roce bude v našem oddíle
fungovat 5 skautských družin rozdělených
podle věku, z toho bude jedna nově vytvořená:
pro kluky ve 2. — 4. třídě. Pokud byste chtěli své
dítě do našeho oddílu přihlásit, podívejte se na
náš web www.kozlovice.skautifm.cz, kde najdete
všechny potřebné informace.
Tereza Tkáčová (i foto)

Baseball

Kozlovice
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Úspěšné léto volejbalistek

Hvězdná brána

Lanová lávka
nad nepříjemným jezírkem

Řezba

Kozlovické volejbalistky nezahálely ani
letošní léto a pilně trénovaly na antukovém
kurtu. Na závěr léta absolvovaly dva turnaje.
První se konal v Kopřivnici, kde naše volejbalistky
jezdí již několik let. Letos se tohoto turnaje
zúčastnilo 9 ženských týmů. Naše volejbalistky
skončily na krásném 2. místě.
Další týden naše ženy vyjely na Mezinárodní
turnaj v Mošovcích, tedy na Slovensko. I na
tento turnaj ženy jezdí již několik let, ale nikdy
nebyly tak úspěšné jako letos. Hodně zvažovaly,
zda se přihlásit do 1. či 2. třídy. Nakonec se
rozhodly pro vyšší úroveň, tedy 1. třídu. I zde
soutěžilo 9 týmů ve dvou skupinách. Zápasy
byly velmi vyrovnané, ale naše ženy neprohrály
ani set, a tím si zajistily postup do finálové
skupiny. Zde se utkaly se slovenským Martinem, Palkovicemi a Frýdkem–Místkem, kteří
hrají o třídu výše než naše děvčata. Ženy si tak
zahrály krásný volejbal na vysoké úrovni
a dokázaly porazit všechny tyto týmy, a tudíž
vybojovaly nádherné 1. místo.
Kozlovické volejbalistky mají přípravu na
mistrovská utkání za sebou a budeme doufat,
že dosáhnou takových úspěchů i v krajské
soutěži. Soutěž začíná opět na „krmáš“, ale již
v pátek, tedy 28. 10. Volejbalistky se těší na stálé,
ale i nové fanoušky.
Během letních prázdnin proběhla také
příprava našich mladých volejbalistek, které
trénovaly dvakrát týdně. S děvčaty budou
tréninky pokračovat i během školního roku, a to
v hale. U děvčat jde vidět jejich jak jejich snaha,
tak také velké pokroky. Jelikož je o volejbal stále
menší zájem, chtěly bychom touto cestou
pozvat děvčata 6 — 8 třídy, ale i mladší, které
ještě s námi netrénují a měly by zájem, aby kontaktovali trenérku Alenu Bednářovou (tel. 722
948 562) pro bližší informace a připojily se
k našim mladým volejbalistkám.
Rozpis utkání na domácí půdě
28. 9. 2012 9:00 Kozlovice —Štramberk
06. 10. 2012 10:00 Raškovice — Kozlovice
13. 10. 2012 9:00 Kozlovice — Kunčice p. O.
21.10. 2012 10:00 Třinec — Kozlovice
03. 11. 2012 9:00 Kozlovice — Metylovice
10. 11. 2012 9:00 Kozlovice — Kopřivnice
17.11. 2012 9:00 Palkovice C — Kozlovice
Alena Bednářov
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DFS Valášek informuje
Vesměs slunečné prázdniny jsme všichni využili k načerpání nových sil, abychom zvládli nadcházející významné události, které nás čekají. Ještě před začátkem školního roku se dění ve Valášku
opět naplno rozjelo. Intenzivní nacvičování během předposledního srpnového týdne se vyplatilo
a odměna v podobě zvládnutého vystoupení na Sochových národopisných slavnostech ve Lhotce
(25. 8.) byla na místě. Úsměvy na tvářích diváků a bouřlivý potlesk nás navíc nabudil do další práce,
a proto nezahálíme a již nyní se připravujeme na další mezník letošního podzimu. Na víkend 21. —
23. 9. odjede celý soubor do Staříče na soustředění a i nadcházející zkoušky budou směřovat k jednoznačnému cíli. Tím bude galakoncert Valášku ke 30. výročí založení souboru, který se uskuteční
20. října od 18:00 hod v sále OÚ Kozlovice. Tímto všechny zveme — přijďte s námi oslavovat,
jak jinak než pěknou písní a tancem. www.valasek–kozlovice.cz
Petra Prašivková

Valášek

Správné odpovědi kvízu ze strany 21
1c, 2c, 3a, 4b, 5b

Kozlovice
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Inzerce
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PÁLENICE FR!DEK – MÍSTEK
se sídlem v b!valém SELIKU
(Pion!r" 839) v MÍSTKU

za#ne p$ijímat ovoce k v!rob% destilátu a
vykupovat od 13. srpna 2012
v"dy od pond#lí do pátku od 8.00 do 17.00
hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Za dovezen!ch 10 kg jablek, 12kg $vestek nebo
14 kg hru$ek si za 30 dn% odvezete 1 litr 50%
kalvadosu, slivovice, hru$kovice a zaplatíte jen
135,- K&.
Cena za vypálení z va$eho vlastního kvasu
125,-/ litr 50% alc
Cena za zpracování a vypálení z dodaného
ovoce
135,-/ litr 50% alc
Ceny jsou uvedeny v#etn% spot$ební dan% a DPH.

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

Dal'í informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech:
602 960 052, 723 312 298, 558 431 700

Kozlovice
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!e"íte otázku financování svého bydlení?
Pom#$eme Vám vybrat variantu, která Vám bude "ita
na míru… Uká$eme Vám i zp#sob, jak na hypotéce
vyd%lat. Zva$te v"echny mo$nosti!
ÚV!RY ZE STAVEBNÍHO SPO"ENÍ
HYPOTÉKY OD 2, 5% p. a.
HYPOTÉKY BEZ DOKLÁDÁNÍ P"ÍJM#
-

KOUP&
V'STAVBA
REKONSTRUKCE
REFINANCOVÁNÍ
MAJETKOVÉ
VYPO!ÁDÁNÍ
- KONSOLIDACE aj.

P(em)"líte o tom, kde spo(it, aby Vám peníze
vyd%lávaly a nemizely díky inflaci a poplatk#m?
Uká$eme Vám, jak hodnotit své peníze 8% ro*n%
a vytvo(it si tak dostate*nou rezervu nap(. na stá(í, na
studia d%tí.
Pro více informací nás kontaktujte:
+tolfová Zde,ka
Tel: 775 699 868
Email: zstolfova@seznam.cz

Mgr. +tolfová Kate(ina
Tel: 777 604 253
Email: katka.stolfova@seznam.cz
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2+kk 49,8 m2 se zahradou 294 m2 PRODÁNO
3+kk 66,0 m2 se zahradou 224 m2 VOLNÝ
1. PATRO
2+kk 68,7 m2 se zahradou 347 m2 VOLNÝ
3+1
85,1 m2 se zahradou 302 m2 VOLNÝ
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tel. 775 674 646, e-mail bonusgoodway@century21.cz
Vydává Obec Kozlovice. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Mgr. Hana Ulčáková ve spolupráci
s Obecním úřadem Kozlovice. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 29. listopadu 2012.
Příspěvky zasílejte na e-mail: kozlovice@kozlovice.cz. Za správnost příspěvku odpovídá autor.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE
Vážená paní, vážený pane,
rádi bychom Vás požádali o spolupráci při dotazníkovém šetření mapujícím informace a potřeby občanů frýdeckomístecka ve vztahu k sociálním službám.
Výsledky tohoto výzkumu budou využity pro rozvoj sociálních služeb. Prosíme Vás
o spolupráci a vyplnění dotazníku. Výzkum je anonymní, nejsou zjišťovány žádné
osobní údaje ani jiné skutečnosti, které by byly v rozporu se zákonem o ochraně
osobních dat. Děkujeme za Vaši ochotu a čas.
01. Kde byste hledal(a) informace v případě, že byste se ocitl(a) v tíživé životní situaci?
1. vyhledám pomoc v rodině nebo u přátel
2. zeptám se na obecním úřadě v naší obci
3. zeptám se na Magistrátu města Frýdek–Místek
4. hledám informace v médiích (internet, televize, noviny, časopisy, aj.)
5. kontaktuji organizaci, která danou službu poskytuje
6. jiné zdroje, prosím uveďte …………………………………..…………………
7. nevím
02. Považujete informace o sociálních službách v okolí Vašeho bydliště za
důležité pro Vás nebo pro Vaše blízké?
1. určitě ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. určitě ne
03. Pokud jste se v minulosti již obrátil(a) s žádostí o pomoc týkající se sociálních služeb na obecní úřad v místě bydliště, s jakým výsledkem?
…………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………..……………
04. Jak jste informován(a) o sociálních službách v okolí místa Vašeho bydliště?
1. velmi dobře
2. poměrně dobře
3. jen málo
4. vůbec
5. v případě, že jste informován(a) jen málo nebo vůbec, uveďte
proč……………………..……………………........………………………………
05. Zažil(a) jsem Vy nebo někdo z Vaší rodiny v posledním roce některou z těchto
tíživých situací? Vyberte nejvíce 3 možnosti.
0001. výchovné problémy dětí a dospívajících (alkohol, drogy, jiné
0002. problémy související s užíváním alkoholu
0003. problémy související s užíváním drog
0004. závislost na herních automatech
0005. dlouhodobá nezaměstnanost
0006. nemožnost dlouhodobě platit nájemné či služby spojené s bydlením
0007. extrémní chudoba (nejsou peníze na oblečení, léky)
0008. kriminální čin vůči Vaší osobě nebo členu Vaší rodiny (krádež, přepadení)
0009. velmi vážné potíže ve vztazích (agresivní slovní výpady, šikanování, apod.)
10.ztráta střechy nad hlavou
11.zdravotní stav některého z členů rodiny (postižení, úraz, nemoc)
12.úmrtí v rodině, popř. úmrtí někoho blízkého
13.diskriminační jednání na základě etnické příslušnosti
14.jinou; jakou………………………………………............................................

06. Uveďte, zda využíváte Vy nebo někdo z Vaší rodiny některé z níže uvedených sociálních služeb:
01. pečovatelská služba (poskytuje se ve vymezeném čase v domácnosti osoby)
02. osobní asistence (poskytuje se bez časového omezení a při činnostech,
které osoba potřebuje)
03. odlehčovací služby (odlehčující osobám, které pečují o někoho blízkého)
04. denní stacionář (zařízení, v němž lze pobývat v průběhu dne, ale ne přenocovat)
05. domov pro osoby se zdravotním postižením (pro osoby se sníženou
soběstačností)
06. domov pro seniory
07. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (prostor pro setkávání mládeže,
jehož cílem je organizovat mládeži volný čas a poskytnout pomoc v případě
problémů)
08. terénní programy (určené osobám, které vedou rizikový způsob života,
např. osoby závislé, bez přístřeší, žijící ve vyloučených komunitách)
09. jiné, prosím uveďte ………………………………………………………….….…
07. Uveďte, co byste Vy nebo někdo z Vaší rodiny nejvíce potřeboval(a):
01. pomoc v domácnosti, dovážku oběda, pomoc při hygieně, oblékání
02. asistenci a doprovod v případě snížené pohyblivosti
03. možnost umístit nesoběstačného příbuzného v zařízení po dobu
výkonu pracovních povinností
04. zařízení,
.
v němž by mohl senior nebo osoba se zdravotním
postižením pobývat v průběhu dne, ale ne přenocovat
05. domov pro osoby se zdravotním postižením
06. domov pro seniory
07. prostor pro setkávání mládeže, jehož cílem je organizovat mládeži
volný čas a poskytnout pomoc v případě problémů
08. poradenské služby — znát možnosti, na koho se lze obrátit
v obtížných situacích, např. drogová a alkoholová závislost, závislost
na hracích automatech, potřeba o někoho pečovat, dluhové poradenství)
09. pomoc při péči o osobu s duševním onemocněním
10. pomoc s vyřízením sociálních dávek, důchodu
11. jiné, prosím uveďte ……………………………...................………………….….
08. V otázce č. 7 jste popisoval(a) potřeby
1. své vlastní
2. jiné osoby, které (např. matky, bratra, apod)…........……………………….….
09. Uveďte Váš věk:
1. do 18 let
2. od 19 let do 44 let
3. od 45 let do 64 let
4. více než 65 let
10. Uveďte, zda se Vás týká některá z uvedených charakteristik. Jsem:
1. pracující
2. student
3. nezaměstnaný
4. rodič s nezaopatřenými dětmi
5. důchodce
6. osoba se zdravotním postižením
Děkujeme za Váš čas a ochotu!

