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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

4konec prázdnin a dovolených je tu, dětem
začíná nový školní rok a nám všem se opět přiblížil podzim i kozlovický krmáš. Ještě předtím
(13. září) proběhne obecní slavnost Kozlovice
2008, na kterou jste všichni srdečně zváni. Program bude vyhovovat všem věkovým skupinám
(podrobně viz zadní strana Zpravodaje), proto

si přijďte udělat předpremiéru na výše zmíněný
krmáš.

4Doba prázdnin s sebou vždy přináší (bohužel) zvýšené projevy vandalismu, rušení nočního klidu atp. Některé věci můžeme tolerovat
(všichni se chceme bavit), ale ničení autobusových zastávek, laviček, odpadkových košů, veřejných i soukromých prostranství a jinou de-
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vastaci majetku tolerovat nelze. V letošním roce
byla tato situace obzvláště patrná.
Někteří z Vás to dávají za vinu starostovi
(nebo místostarostovi), a dokonce si myslí, že je
nám to jedno. Můžu Vás ubezpečit, že tyto devastace nás dva bolí asi nejvíce ze všech. S mnohými z Vás jsem o tomto problému hovořil a (je
zajímavé) vždy jsme došli k jednoznačnému závěru, že problém je v nás rodičích (dospělých).
Vždyť jsou to naše děti, děti našich kamarádů
a spoluobčanů. Nejedná se o „Marťany“. Vzhledem k tomu, že beze zbytku platí — kdo je bez
viny, ať první hodí kamenem — nechám zamyšlení na každém z nás.
Represe je řešení následků — lépe by bylo
začít někde jinde.

Kozlovice
plotu, oprava autobusové zastávky U Pily, provedeno přestěhování knihovny do nových prostorů, vybudována nová tlaková stanice — propojení vodovodu Kozlovice a Měrkovice, provedena oprava dešťového kanálu před školní zahradou, nové vytápění v provozovně Anavi
(krejčovství), probíhá oprava kadeřnictví (zabezpečuje nájemce), oprava střechy a vymalování smuteční obřadní síně, vymalování sálu
OÚ a desítky dalších drobných oprav a vylepšení.
Do konce roku ještě chceme vybudovat
chodník od rest. U Viléma po tělocvičnu
a chodník vč. parkoviště podél školní zahrady.
Prozatím ještě bohužel stále bojujeme s „papíry“. Dále vybudujeme prodloužení obecního
vodovodu v lokalitě Červenka.
Probíhají projekční práce na splaškové kanalizaci, je hotova studie MŠ a zahrady, probíhají
projekční práce na opravu hasičárny, byla zpracována zastavovací studie na nový Technický
a sběrný dvůr obce.

4Obecní úřad opustily dvě úřednice – paní
Marie Hlisnikovská a Bc. Lenka Eliášová.
Oběma děkuji za práci, kterou pro obec odvedly a jejím nástupcům panu Janu Kahánkovi a
Jiřímu Tobolovi přeji hodně spokojených občanů.
Pozn.: Nástupci vzešli z výběrového řízení
(tzv. veřejné výzvy).
Pozn.: Výtržníci, kteří rozbili skleněné výplně na
AZ Střed byli zadrženi policií. Podobně je tomu
i v jiných případech.

4Letošní bouřky si vybraly v Kozlovicích
velkou daň — myslím tím požár rodinného
domu rodiny Pustkových. Potěšující ovšem na
tom je, že následné práce, finanční sbírka
a další nabídky pomoci ukázaly, že „dědina“
umí držet pohromadě a pomoci. To je ta lepší
stránka Kozlovic. Nemám ještě přesný výnos
vypsané veřejné finanční sbírky (uvedeme
v příštím Zpravodaji), ale částka je přes 400 tis.
Kč. Děkujeme.
4Co jsme prozatím stihli udělat?
Provedena sanace jižní a východní zdi ZŠ —
suterén (odkopání, provedení drenáže, napojení, nalepení izolace, nopovací fólie a zásyp
struskou), plot okolo venkovního hřiště v areálu
Sportovně rekreačního centra, práce na farním

4Naše místní komunikace jsou na mnohých místech velmi špatně průjezdné pro větší
techniku — především hasiče a popeláře. Překážejí jednak hromady materiálu (převážně na
obecních pozemcích — jedná se o porušení
obecní vyhlášky), ale hlavně mám na mysli
větve stromů (i ovocných) z Vašich zahrádek.
Žádáme Vás, abyste na podzim provedli ořez,
jinak nastoupí naše technika. Děkujeme.
4Docela slušně se rozjíždí provoz našeho
nového Sportovně rekreačního centra (SRC).
Velká (nová) tělocvična je od září už téměř plně
obsazena, podobně je tomu u relaxačního sálu.
Částečně volno je ještě v malé (staré) tělocvičně
a pinpongové herně. Venkovní hřiště bylo využito především na tenis. Poslední prázdninový
týden využil všechny prostory, vč. stravování ve
školní jídelně sportovní oddíl basketbalistek
z F–M.
Ing. Miroslav Tofel, starosta
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Zprávy z obce
Spla‰ková kanalizace — postup prací
Bylo provedeno polohopisné a výškopisné
zaměření předmětného území. Jsou zakresleny
hlavní trasy, které jsou nyní projednávány s majiteli pozemků. Ve velké většině případů se
jedná o pozemky obce nebo Moravskoslezského kraje (komunikace).
V některých případech se však soukromým
pozemkům vyhnout nedokážeme buď z důvodů technických, nebo ekonomických. Děkujeme všem, kteří jsou vstřícní a vybudování kanalizace nám přes své pozemky umožní.
Tam, kde se nedohodneme, musíme místa
„krkolomně“ obcházet, (což je finančně velmi
náročné), nebo danou větev vypustíme. V tom
případě nebereme odpovědnost za to, že se tato
část nebude mít kde připojit.
Další kanalizace, která se nevybuduje v rámci
tohoto projektu, u kterého počítáme s dotací, se
asi dlouho realizovat nebude. Věřím, že je
v našem společném zájmu do výstavby zahrnout vše, co se dá.
Součástí projektu jsou i tzv. veřejné části přípojek, (které bude hradit obec), tj. část od hlavníku po hranici pozemku (nikoliv plotu). Vlast-

ní přípojky (od domu po veřejnou část) si musí
vybudovat a hradit každý sám.
Pokud máte nejasnosti, informujte se u projektantů na obecním úřadě, či prostřednictvím
internetu.
Odpovědi na často kladené otázky:
— Přípojku musí mít každý samostatnou.
Není možné, že se např. dva sousedé domluví
a vybudují přípojku společnou. (Snad jen ve
zcela výjimečných případech). To ovšem závisí
na budoucím provozovateli.
— Splašky se rozumí veškeré odpadní vody,
které odcházejí z domu. Tedy nejenom odpad
z WC, ale i kuchyně, koupelny atd.
— Splašky musí být jednoznačně odděleny
od dešťové vody, která do této kanalizace nepatří.
— V projektu se nesmí objevit kanalizace
k objektům, které nemají řádnou kolaudaci
s nabytím právní moci.
— S počátkem realizace počítáme koncem
příštího roku (2009), a to jen za předpokladu, že
získáme dotaci.
Starosta obce

Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ
Upozorňujeme občany, že platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, tzv.
růžových plastikových karet, vydaných do 31.
12. 2003, končí nejpozději 31. 12. 2008, a to bez
ohledu na dobu platnosti v nich uvedenou.
O výměnu osobního dokladu si můžete požádat na Obecním úřadě v Kozlovicích, kancelář
č. 4. Při sepsání žádosti doložíte 1 × fotografii,
původní občanský průkaz a pro zápis dalších
(nepovinných) údajů pak: oddací list — manželka, manžel; děti do 18 let — rodné listy dětí +
rodičů; pro zápis titulu — diplom. Lhůta pro vydání nového občanského průkazu je 30 dnů.
Tato výměna nepodléhá správnímu poplatku.
Přijďte si proto včas sepsat žádost o vydání nového občanského průkazu a nenechávejte to na
poslední chvíli.
Občané narození před 1. 1. 1936, kteří mají ve
svých občanských průkazech vyznačenou dobu

platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, nemusí svůj průkaz vyměňovat.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
(zelené plastikové karty) platí do doby platnosti
na nich uvedené.
Obecní úřad
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Oznámení o konání voleb
Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu České republiky na 17. a 18.
října 2008.
V naší obci proběhnou samotné volby v pátek
17. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 18.
října v době od 8.00 do 14.00 hodin. Obec je pro
tyto účely rozdělena na 3 volební okrsky.
Volební místnosti budou tradičně:
— pohostinství“ U Kováčka“
— obecní úřad

— pohostinství „Ve Dvoře“
Pro volby do Senátu mohou občané-voliči
požádat o vydání voličských průkazů. Žádost
lze podat ústně (nejpozději do 15. 10. 2008)
nebo písemně (nejpozději do 10. 10. 2008)
v místě, kde je občan-volič zapsán ve stálém seznamu voličů (občan po dovršení 18 let, přihlášen k trvalému pobytu v Kozlovicích).
Voličské průkazy mohou být vydávány nejdříve 2. 10. 2008.
Obecní úřad

Zapi‰te si do kalendáfie: Sbûr velkoobjemového odpadu
v Kozlovicích 14. a 15. 10. 2008
Obecní úřad Kozlovice Vám oznamuje, že od
úterý 14. října do středy 15. října 2008 budou
přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu. Do těchto kontejnerů můžete odložit hadry, boty, matrace, nábytek apod. Kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad.
Rozmístění kontejnerů na velkoobjemový
odpad v Kozlovicích ve dnech 14. a 15. října 2008
Sběrné místo:
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže,
u odbočky do chatoviště
Horní konec u garáží ČSAD

Horní konec u bývalého obchodu
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku čp. 153, p. Uhrová
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku čp. 436, p. Vlastimil Krpec
U čekárny ČSAD „U Váhy“
U hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“ u čp. 316, p. Lípový
U sklárny
Restaurace „U Fojtíků“ ve dvoře
U p. Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny

Zapi‰te si do kalendáfie: Sbûr nebezpeãného odpadu 18. 10. 2008
Obecní úřad v Kozlovice oznamuje, že sběr
nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 18.
října 2008.
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky, oleje,
asfalt, znečištěné obaly, zbytky nebezpečných
látek, dehet atd.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD 8.00—08.15 hod.
Horní konec
u bývalého obchodu
8.20—08.35 hod.

Stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad
u rod. domku čp. 153,
p. Uhrová, „Pod lípou“
8.45—09.00 hod.
U čekárny ČSAD „U Váhy“
9.10—09.25 hod.
U hasičárny
9.35—09.50 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“
u čp. 316, p. Lípový
10.00—10.15 hod.
U sklárny
10.20—10.35 hod.
Restaurace „U Fojtíků“
ve dvoře
10.40—10.55 hod.
Měrkovice u hasičárny
11.30—11.45 hod.
Střed obce — sběrný dvůr
11.50—12.05 hod.
Na spolupráci se těší OÚ Kozlovice
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Tfiídûní odpadÛ

Téměř v každém čísle zpravodaje se objeví
článek o třídění odpadů, ale jak je vidět, k nápravě to stále nestačí.
Znovu chci všechny občany i majitele rekreačních chat a chalup požádat o hygienickou
kázeň při odkládání odpadů do kontejnerů na
tříděný odpad. Jedná se především o kontejnery žluté barvy na plasty, do kterých opravdu
patří jen odpad z plastů. Stále se setkáváme,
především v odlehlých částech obce, se značným znečištěním kontejnerů vším možným.
Zatím nebudeme zveřejňovat, z kterých částí
obce. Nebudu už ani komentovat, co vše se tam
nachází.
Známe i jména mnoha hříšníků, kteří jsou
schopni s odpadkovým košem vyhodit do kontejneru na tříděný odpad i své písemnosti,
účtenky, výplatní pásky včetně rodných čísel

atd. Uvědomte si, že naplněný kontejner se na
našem sběrném dvoru vysype k dalšímu dotřídění a veškerý odpad prochází rukama našich
zaměstnanců.
Žádám ty, kteří si ještě nepořídili popelnici
na komunální odpad a znečišťují kontejnery
na tříděný odpad, aby tak učinili. V místní prodejně průmyslového zboží jsou popelnice k dostání. Chci však také upozornit ostatní, kteří popelnice vlastní, aby nebyli líní přinést využitelný odpad do kontejnerů na tříděný odpad.
V posledním období vykazujeme pokles tříděných odpadů a nárůst komunálního odpadu. Pokud nebudeme třídit, budeme nuceni
zvýšit poplatek z důvodu zvyšování nákladů na
likvidaci.
Děkuji za pochopení.
Místostarosta obce

Doporuãení k tfiídûní odpadÛ
Chcete pracovníkům veřejně prospěšných služeb ulehčit dotříďování odpadů? Dovolte nám,
abychom Vás, požádali o spolupráci. Do kontejnerů na tříděný odpad nepatří: pleny, odpad ze
zahrádek, kyselina, saze, kosti, králičí kožky apod.
Pokud byste měli potřebu rychle se zbavit těchto
komodit, potom nejmenším zlem je uložení do
popelnicových nádob, ale v žádném případě ne
do skla nebo plastu. Kyselina patří mezi nebezpečný odpad, který se u nás sbírá 2× ročně.
Odpad ze zahrádek nesmí být uložen ani na naši

skládku, protože nekompostujeme. Pleny neodkládejte do velkokapacitních kontejnerů, patří
skutečně jen do popelnic. Na kontejnerech na tříděný odpad máme umístěnou nálepku s návodem, jak zacházet s PET láhvemi. To stále platí,
ale pokud nechcete sešlapávat PET láhve, potom
aspoň odšroubujte zátku z láhví. Veškerý plastový odpad do kontejnerů neukládejte ve svázaných taškách, ale pouze volně.
Děkujeme za spolupráci.
L . E.

Co vás mÛÏe nebo musí zajímat…
Nezapomněli jste zaplatit poplatky? Pokud ano, učiňte tak co nejrychleji. Děkujeme.
Poplatek ze psa do 31. 3. každého kalendářního roku. Držitel psa je povinen přihlásit jej do 15 dnů
od následujícího dne po vzniku poplatkové povinnosti, která vzniká dovršením 3 měsíců věku psa.
Poplatek za odpad je splatný do 30. 4. a do 31. 10. kalendářního roku.
Vodné musí být zaplaceno do 31. 5. kalendářního roku. Cena vodného činí 15 Kč/m3, cena
stočného vybíraného obcí Kozlovice činí 21 Kč/m3.
Nájem hrobového místa — od roku 2003 se platí podle velikosti hrobu 4 Kč/m2/rok. Za služby
je stanovena úhrada paušální částkou —jednohrob 60 Kč/rok, dvojhrob 80 Kč/rok, trojhrob
100 Kč/rok, urnové místo 40 Kč/rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka
za nájem hrobového místa za 1 rok.
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Velkoobjemový odpad
Občané ho mohou odevzdávat každý den do připraveného kontejneru umístěného před branou zařízení pro shromažďování odpadů. (Za domem čp. 1 bývalé Fojtství — před sběrnou železného šrotu).
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat
Na skládku v Kozlovicích lze ukládat níže uvedené materiály, které však nesmí být znečištěny
nebezpečnými látkami:
Beton
1t/400 Kč
Cihly
1t/300 Kč
Pálené tašky a keramické výrobky
1t/300 Kč
Zemina a kamení
1t/100 Kč
Nabídka prací mechanismů
Občané mohou po předchozí domluvě využít nabídku obce na poskytování služeb:
DAEWOO AVIA — doprava nákladní autem
23 Kč/km
za každou započatou 1/15min. nakl. + vykl., čekání
100 Kč
Multikára sklápěč
20 Kč/km
za každou započatou 1/15 min. nakl. + vykl., čekání
50 Kč
Práce nakládačem UNC
550 Kč/hod.
Práce rypadlo-nakládačem KOMATSU
800 Kč/hod.
Práce traktoru včetně závěs. stroje nebo vlečky
500 Kč/hod.
Podrobnější informace k cenám najdete v ceníku č. 2/2008 obce Kozlovice, popřípadě na internetových stránkách obce.
Využíváte právních služeb obce Kozlovice?
Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb občanům Kozlovic a Měrkovic formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty Obecního
úřadu v Kozlovicích vždy v úterý jednou za čtrnáct dnů v době od 16.00 do 18.00 hod.
V roce 2008 budou konzultace v termínech: 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12.,
16. 12., 30. 12.
Odborný lesní hospodář
Odborné poradenství vlastníkům lesů poskytuje lesní hospodář p. ing. Tomáš Svoboda. Úřední hodiny budou probíhat v roce 2008 jednou za čtrnáct dnů vždy ve středu od 14.00 do 14.45
hodin v přízemí budovy Obecního úřadu v Kozlovicích (v místnosti bývalé pošty) v těchto termínech: 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.
Poruchy na veřejném osvětlení
Hlaste přímo Technickým službám ve Frýdku–Místku na telefonní čísla: 558 434 384 nebo
731 196 566.
Poruchy na vodovodu v obci
hlaste na těchto telefonních číslech: p. Augustin Zeman — tel. č. 736 727 600 (případně
p. Lumír Červenka — tel. č. 728 350 067, p. ing. Miroslav Tofel — tel. č. 724 157 012).
Poruchy na dodávkách elektřiny
V případě poruch na dodávkách elektřiny zjištěných mimo rozvody v objektu volejte vždy dodavatele — společnost ČEZ a. s. na poruchovou linku 840 850 860.
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Poruchy v dodávkách zemního plynu
Zjištění úniku plynu nebo poruchy v dodávkách ohlaste na zákaznickou linku dodavatele
plynu, tel. č. 1239.
Obec Kozlovice ani obecní úřad není dodavatelem výše uvedených energií, proto žádá občany, aby v zájmu urychlení vyřízení svých požadavků kontaktovali vždy smluvního partneradodavatele na výše uvedených telefonních číslech.
Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad Kozlovice nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných
jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku–Místku.
K objednávce slouží Stravovací SENIOR kupón.
Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 100 druhů hotových sterilovaných
jídel uvedených na zadní straně Stravovacího SENIOR kupónu vždy dvě jídla — jedno ze sloupce A, druhé ze sloupce B. Cena jednoho jídla se zvyšuje od 1. ledna 2008 na 32,50 Kč.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě Kozlovice (vchod od obchodu s květinami) v době od 8.30—9.30 hodin, odběr a placení od 13.00—14.00 hodin.
Přehled objednávek a odběru jídel na 2. pololetí 2008
objednávka
pátek
19. 09. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
17. 10. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
14. 11. 2008
odběr a placení
objednávka
pátek
12. 12. 2008
odběr a placení

pondělí
pondělí
úterý
pondělí

22. 09. 2008
20. 10. 2008
18. 11 .2008
15. 12. 2008

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

Sdûlení a rozlouãení
Dovolte nám, abychom prostřednictvím Zpravodaje poděkovaly všem občanům za společná léta
spolupráce na Obecním úřadu v Kozlovicích z důvodu ukončení pracovního poměru. Přejeme všem
hodně zdraví a spokojenosti, bylo nám s Vámi skutečně dobře.
Bc. Lenka Eliášová a Marie Hlisnikovská

Kozlovick˘ internet — kozlovice.net
Bylo dokončeno technické vylepšení naší internetové sítě. Vznikly nové připojovací body,
byla posílena páteřní síť, posíleny stávající
body, nový přenos do internetu s navýšením
konektivity.
Nyní máme 8 připojovacích míst.
Můstky (3×2,4 GHz + 2×5 GHz), Hůra (2×2,4
GHz + 5 GHz), Měrkovice (2,4 GHz + 5 GHz),
Garáže (2,4 GHz + 5 GHz), Herot (2,4 GHz), Jízdárna (2,4 GHz + 5 GHz).
Nové připojovací body: Obecní byty (stará
školka) (2,4 GHz + 5 GHz), bytovky u hřiště (2,4
GHz + 5 GHz).
Páteřní síť běží celá na 5 GHz.

Největší problém stále zůstává na připojovacím bodě Můstky (Tábor). Zde už nešlo přidat
další přijímač na 2,4 GHz a bod zůstává přetížený.
Nyní očekáváme iniciativu z Vaší strany.
Jsou dvě možnosti — přesměrovat anténu na
jiný připojovací bod, nebo zakoupit nové zařízení na 5 GHz (cca 3 500 Kč) a zůstat připojený
na Můstky. Oba případy vyžadují komunikaci
s administrátory (z.hrncarek@tiscali.cz nebo
polasek-jiri@seznam.cz).
Nyní je to na Vás!
Starosta obce

Kozlovice
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Boufikové období a kozlovice.net
V posledních dvou měsících zasáhlo naši lokalitu několik bouřek, které způsobily problémy
v síti kozlovice.net
Zatímco v minulých čtyřech letech se fungování
sítě obešlo bez jakýchkoli problémů způsobených
bouřkami, tento rok si bouřky vše vynahradily.
Uživatelé kozlovice.netu mohli sami zaznamenat hned několik dlouhodobějších výpadků
v síti, které byly způsobeny především poškozením Access pointů, (které bylo třeba znovu objednat a vyměnit přímo na místě). Tato situace
se týkala AP Hůra, Můstky,…

Ke škodám na zařízení došlo i u samotných
klientů. Poškozena byla klientská apíčka, především odešly porty a zdroje. Některá zařízení
přestala fungovat částečně, některá úplně a část
zařízení se začala chovat nestabilně. Toto se
týká dokonce i zařízení, která byla umístěna
v budovách (bez externí antény apod.). Otestujte si svá zařízení.
Stejným způsobem došlo i vyřazení webkamery z provozu (odešla samotná webkamera,
její zdroj, apíčko, spínací hodiny…)
J. P.

Podûkování
Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kdo
jste naší rodině poskytli jakoukoliv pomoc po
požáru našeho rodinného domku.
Děkujeme obecnímu úřadu, panu starostovi a panu místostarostovi, panu faráři otci
Stanislavovi a sboru dobrovolných hasičů.
Za poskytnutí ubytování patří díky ředitelce Charity Frenštát pod Radhoštěm paní Tabachové a zejména rodině Zdenka Šrubaře.
Za darované dříví a jeho pořez děkujeme
panu Tománkovi a panu Hrnčárkovi.
Dále děkujeme sousedům, známým i všem
dalším, kdo nám přispěli finančními dary,
nebo svou prací pomohli odstraňovat následky požáru.
Bez pomoci Vás všech a Vaší materiální
i morální podpory bychom svou těžkou situaci nebyli schopni zvládnout.
Rodina Pustkova, Kozlovice 119

Pfiipravované kulturní, sportovní a spoleãenské akce:
12. 09. 2008
13. 09. 2008
26. 09. 2008
27. 09. 2008
27. 09. 2008
29. 09. 2008
03. 10. 2008
05. 12. 2008
17. 12. 2008
20. 12. 2008
26. 12. 2008

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Koncert Š. Rak, A. Strejček
Obecní slavnosti
Taneční zábava
Pouťová diskotéka
Country večer
Krmášová zábava
Svatováclavský hudební festival
Mikuláš na mlýně
Adventní koncert
Souznění 2008
Vánoční turnaj ve stolním tenise

10. 01. 2009
10. 01. 2009
17. 01. 2009
31. 01. 2009
07. 02. 2009
13. 02. 2009
21. 02. 2009

…
…
…
…
…
…
…

Hasičský ples — SDH Měrkovice
Myslivecký ples
Valašský bál
Farní ples
Hasičský ples — SDH Kozlovice
Předposlední ples
Divadelní ples

Podrobnější informace o připravovaných
akcích najdete na internetových stránkách
obce, případně na plakátovacích plochách.

Kozlovice
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Otevfiení knihovny

Knihovna začne fungovat v nových prostorách od 2. září 2008. Slavnostní otevření knihovny bude v pozdějším termínu. Pro čtenáře je
připraveno 500 nových knih, které nám poskytl
regionální fond.
Výpůjční doba je:
Út: 10.00—12.30 13.00—17.00 hod.
St: 8.00—12.30 13.00—14.30 hod.
Čt: 10.00—12.30 13.00—17.00 hod.
Měrkovice St:
15.15—17.00 hod.
Nově je v knihovně zaveden prodej propagačních věcí obce (trička, kšiltovky,…) Vchod do knihovny je naproti večerky Švrček.

Lovasová

Charita ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm nabízí obãanÛm tyto sluÏby
Ošetřovatelská služba
Tyto úkony jsou hrazené zdravotními pojišťovnami (po schválení ošetřujícím lékařem)
a jsou prováděny kvalifikovanými zdravotními
sestrami od pondělí až do neděle po celých 24
hodin.
— Aplikace injekcí, infusí, insulinu.
— Aplikace analgetik.
— Vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem.
— Měření krevního tlaku, teploty, tepu, dechu,
příjmu a výdeje tekutin.
— Komplexní péče o klienty upoutané na
lůžko.
— Převazy ran, proleženin, bércových vředů
i za pomoci biolampy, péče o stomie, močové katetry, žaludeční sondy, tracheotomie,
epicystomie, provádění cévkování.
— Komplexní ošetřovatelská péče o imobilní
a inkontinentní.

— Zajištění a příprava k předoperačním či diagnostickým vyšetřením.
— Rehabilitační ošetřovatelství — nácvik soběstačnosti, mobilizace, vertikalizace, nácvik chůze o berlích a pomocí chodítka.
— Práce spojené s přijetím, propuštěním pacienta z nemocničního ošetření a úmrtím nemocného v domácí péči.
— Odběry krve a moči v místě bydliště pro
málo pohyblivé osoby.
— Dohled nad dávkováním a užíváním léku,
dohled nad plněním naordinovaných
úkonů.
— Pravidelné kontroly zdravotního stavu a informování lékaře o zdravotním stavu klienta.
— Zajištění a organizace preventivních prohlídek.
Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu zajišťují pečovatelky,
klient tuto službu hradí podle ceníku pečovatelských služeb.
Cílová skupina: senioři, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby se zdravotním postižením.
Věková struktura cílové skupiny: dospělí
(27—64 let), mladší senioři (65—80 let), starší
senioři (nad 80 let)
Prováděná péče — pondělí až pátek od 7—15
hod. Např.:
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— úklidy malého i většího rozsahu;
— praní a žehlení prádla;
— pravidelné nákupy, donáška léků a zdravotních potřeb;
— pomoc při úkonech osobní hygieny;
— jednoduché ošetřovatelské úkony;
— příprava a uvaření pokrmu;
— vyřízení úředních záležitostí;
— pedikúra v domácím prostředí;
Kontakt:
Adresa: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel. 556 83 69 37, mob. 732955774
e-mail. chops.frenstat@caritas.cz
Půjčovna zdravotních pomůcek
Slouží občanům, u kterých je nutné použití
zdravotní pomůcky ke kompenzaci zdravotního handicapu. Tyto pomůcky si může zapůjčit
kterákoli rodina či občan v oblasti působnosti
Charity Frenštát za poplatek. Pracovníci půjčovny poskytují poradenskou činnost v oblasti
zdravotních a kompenzačních pomůcek a jejich používání, pořizování náhradních dílů atd.
Nabídka pomůcek:
— usnadňující pohyblivost — invalidní vozíky,
chodítka (pevná, kolečková, podpažní),
berle, hole;
— zvyšující dostupnost a samostatnost při
hygienické péči — např. toaletní židle, nástavce na WC, sprchové židle, sedačky na
vanu;
— umožňující setrvání a ošetřování ležícího
klienta v domácnosti — např. mechanická
a elektrická lůžka, elektrické antidekubitní
matrace, antidekubitní pomůcky, servírovací stolky.
Kontakt:
Adresa: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel. 556 83 69 37, mob. 737036954
e-mail: chops.frenstat@caritas.cz
Penzion pro seniory
Domov tvoří zázemí pro ošetřovatelskou
a pečovatelskou službu. Jeho cílem je umožnit
všem klientům být co nejdéle soběstačnými
a strávit stáří na odpovídající životní úrovni.
Obyvatelé domova jsou ubytováni v osmi jednopokojových garsoniérách vybavených kuchyňským koutem a sociálním zařízením.

Kozlovice
Kontakt:
Adresa: Martinská čtvrť 1161, 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm
Tel. 556 83 16 09, mob. 604 841 244
e-mail: frenstat@caritas.cz
Mateřské centrum
Klubíčko
Mateřské centrum (MC) je místem setkávání
maminek či tatínků na mateřské dovolené a jejich dětí. MC umožňuje rodičům s malými
dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péči
o dítě dostávají. Je zde pro Vás připraven zajímavý program, na jehož tvorbě se můžete podílet. MC je založeno na principu dobrovolnosti
a vzájemné výpomoci, naslouchání, předávání
zkušenosti. Do přípravy programu se může zapojit každý, kdo má chuť. Některé programy
budou vedeny profesionálně, jiné zase laicky,
ale věříme, že všechny s nadšením. Navštěvujícím rodičům jsou k dispozici počítače s připojením na internet.
Budeme rádi, když se přijdete podívat v úterky od 8.30—12.00 hod.
Pátky od 8.30—12. hod.
Klub tatínků s dětmi — pátky od 16.00 hod.
Kontakt:
Adresa: Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Mob. 737 363 851
e-mail: klubicko.frenstat@caritas.cz
sweb.cz/klubicko.frenstat
Naše služby poskytujeme:
Ve Frenštátě pod Radhoštěm, Lichnově, Vlčovicích, Mniší, Bordovicích, Trojanovicích, Kunčicích pod Ondřejníkem, na Čeladné, Tiché,
Kozlovicích, Měrkovicích, na Hukvaldech, ve
Sklenově

Kozlovice
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodů dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 12. 5. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Rada schvaluje rozdělení dotací spolkům
a organizacím obce Kozlovice, které splnily
všechny podmínky stanovené obcí Kozlovice
(rozdělení dotací bylo zveřejněno ve Zpravodaji 2/2008).

2. Rada schvaluje ceník 1/2008 na pronájem
sportovišť Sportovně rekreačního centra Kozlovice.
3. Rada obce Kozlovice schvaluje přijetí daru
ve výši 20 tis. Kč od jednotlivých dárců. Dar
bude použit na realizaci projektu Rozšíření vodovodu Kozlovice (lokalita Červenka).

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 2. 6. 2008
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— Byly geodeticky zaměřeny hranice Valašské cesty na horním konci, cena zaměření činila cca 80 000 Kč.
— Bylo dokončeno vybavení nábytkem šaten
nové tělocvičny a fitcentra, galérie a nové knihovny.
— Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2008.
Rada bere informace na vědomí.
2. Radě byla předložena nabídka agentury
propagace České republiky ACR - Alfa s. r. o. Boleslavova 27/36, 140 00, Praha 4, o spolupráci
při vydání publikace Moravskoslezský kraj.
Součástí nabídky je ceník základní prezentace
obce v této publikaci — rada neschvaluje spolupráci s agenturou ACR
3. Rada ruší ceníky: č. 1/2007 dopravné nákladním automobilem a práce mechanismů
pro veřejnost, č. 4/2004 drtič větví a č. 11/2001
skládkování odpadů na skládce ostatních odpadů v Kozlovicích.
Rada schvaluje s účinností od 3. 6. 2008 —
Ceník č. 2/2008, kterým se stanovuje cena dopravného nákladním automobilem a práce mechanizmů pro veřejnost, a ceník č. 3/2008, který
stanovuje cenu skládkování odpadů na skládce
ostatních odpadů v Kozlovicích, viz příloha zápisu rady.
Úpravy cen souvisí s vyššími náklady — po-

honné hmoty, mzdové náklady ve dnech pracovního volna a klidu.
4. Rada schvaluje návrh na rozpočtovou
změnu, převedením částky 400 000 Kč z paragrafu 2321 — Odvádění a čištění odpadových
vod do paragrafu 3412 — Sportovní zařízení
v majetku obce.
5. Radě byla předložena Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene mezi
SSMSK střediskem Frýdek–Místek a obcí Kozlovice. Jedná se o budoucí zřízení sjezdu stavby
„Brána Valašska — odpočívadlo a obratiště 1“.
Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.
6. Radě byla předložena žádost k sepsání
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací
mezi SSMSK střediskem Frýdek–Místek a obcí
Kozlovice. Jedná se o darování 41 m2 pozemku
krajské silnice III/4848 p. č. 4109/2 obci Kozlovice pro vybudování chodníku.
Rada pověřuje starostu podpisem žádosti
k sepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
darovací.
7. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemku
pro účely zřízení přípojky nn, přípojky plynu,
vody a kanalizační přípojky k budoucí stavbě
rodinného domu. Jedná se o dotčení pozemku
ve vlastnictví obce Kozlovice p. č. 3956/1.
Pokračování na straně 22.

Kozlovice
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Fotozpravodaj
Kozlovice: Mezinárodní turnaj benjamínkÛ ve fotbale –
Beskydsk˘ pohár 2008
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Kozlovice
Kozlovice: Mezinárodní závody ve skoku na lyÏích –
Beskydské turné 2008

Kozlovice
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Kozlovice
Mûrkovice : Turnaj ve fotbale Mini Cup 2008

Kozlovice

17

18

Kozlovice
Otevfiení Sportovnû rekreaãního centra — Dûtsk˘ den —
Oslava 130. v˘roãí vzniku ‰kolní budovy
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Úpravy a opravy v obci
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Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
8. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemku
pro účely zřízení kanalizační přípojky k rodinnému domu — jedná se o dotčení pozemku ve
vlastnictví obce Kozlovice p. č. 4095/30.
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího.
9. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy kabelového vedení nízkého napětí 0,4 kV mezi společností ČEZ Distribuce a.s. a obcí Kozlovice. Jedná
se o dotčení pozemků p. č. 1137/8 a 3962/1 ve
vlastnictví obce Kozlovice
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
pro zařízení distribuční soustavy kabelového
vedení nízkého napětí 0,4 kV a pověřuje starostu jejím podpisem.
10. Radě byl předložen návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpoví-

dajícího věcnému břemenu užívání pozemku
pro účely zřízení vodovodní přípojky. Jedná se
o dotčení pozemků p. č. 3929 a 569 (PK) ve
vlastnictví obce Kozlovice.
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
11. Radě byly předloženy žádosti o opravu místní komunikace 4086/3 k. ú. Měrkovice, místní komunikace p. č. 3638/4 k. ú. Měrkovice a příjezdové komunikace k rodinnému domku čp. 271.
Rada bere žádosti na vědomí a po schválení
ZO souhlasí se zařazením do plánu oprav na rok
2009.
12. Rada nedoporučuje prodej části obecního
pozemku p. č. 4108/1 a pozemku p. č. 3379, pozemky slouží k odvádění dešťových vod z okolních parcel. Postupuje ZO obce Kozlovice.
13. Rada schvaluje návrh dodatku ke směrnici Pronájem — ceník, nájem víceúčelového relaxačního sálu: děti — 50 Kč/hod, dospělí —
100 Kč/hod, permanentka — 80 Kč/hod.
14. Rada schvaluje dotaci SDH Kozlovice ve
výši 10 000 Kč na pořízení sportovních oděvů
a technického materiálu mladých hasičů.

Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 12. 6. 2008
Jednání se zúčastnili 4 členové rady (omluven Stanislav Pustka).

a jeho rodiny a na obnovu rodinného domu
zničeného požárem.

1. Dne 11. 6. 2008 došlo vlivem úderu blesku
k požáru rodinného domu rodiny Pustkových
(Kozlovice č. p. 119). V průběhu požáru a při následné likvidaci zajistila obec technickou výpomoc. Požár zničil dům téměř totálně.
Rada schvaluje vyhlášení humanitární sbírky
na zajištění bydlení pana Stanislava Pustky

2. Radě byla předložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemků pro účely stavby
„Rozšíření vodovodu Kozlovice“ — jedná se výstavbu (rozšíření) vodovodu v lokalitě Červenka.
Rada s předloženou smlouvou souhlasí a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice — 19. 6. 2008
Přítomno 12 členů zastupitelstva, 3 členové
zastupitelstva se omluvili.

byly k němu vzneseny žádné námitky, považuje
se za schválený.

Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnili čtyři občané.

1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Směnná smlouva (Prudký — obec) — proveden vklad do katastru nemovitostí.
— Sběrné dvory — exkurze v nejbližších obcích — získávání zkušeností, jednání s ČSOB —

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne
21. 5. 2008 byl uložen k nahlédnutí na OÚ. Ne-
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poradenství ohledně poskytování dotací z evropských a jiných fondů.
— Změna č. IV územního plánu — byl vyhotoven návrh změny — dne 24. 6. 2008 se koná
společné jednání o návrhu územního plánu na
Magistrátu města Frýdku–Místku (účastní se
dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce).
— Změna č.V územního plánu — byla předložena smlouva o dílo, práce na zpracování zadání změny byly zahájeny.
— Otevření Sportovně rekreačního centra
proběhlo v rámci Dětského dne a oslav 130 let
vzniku současné školní budovy. Poděkování
patří všem organizátorům (paní Bc. Nevludová,
Bc. Zemanová), vedení školy, učitelskému
sboru a všem ostatním zaměstnancům školy.
— Pozemky lokalita Fojtíková — do konce
srpna 2008 prodej žadatelům (v současné době
zadáno 5 stavebních míst) — při prodeji nebude obec klást žádná omezení — schválená tržní
cena.
— Proběhly 4 besedy s občany za přítomnosti Policie ČR Palkovice, velmi malá účast občanů, nebyly zaznamenány žádné vážné problémy.
— Velitel JSDH Kozlovice pan Jan Vyvial
končí v této funkci, patří mu poděkování,
novým nástupcem bude pan Tomáš Pavlát.
Zastupitelstvo obce bere informace starosty
na vědomí a souhlasí s nimi.
2. Záměr výstavby skanzenu v Kozlovicích
Veřejnost byla informována prostřednictvím
měsíčníku Trubač a prostřednictvím televize,
informace byla podána rovněž na besedách
s občany — žádný negativní ohlas ze strany občanů.
Pan ing. Šmíra upřesnil záměr výstavby skanzenu Muzeum vesnice. Se záměrem byli seznámeni bezprostřední vlastníci sousedních pozemků. Hlavní připomínky byly vzneseny k dopravní obslužnosti (vjezd z hlavní silnice) a parkovišti uvnitř areálu. Bylo přistoupeno k řešení
možnosti jiného přístupu a příjezdu (ze směru
od Tiché), následovalo jednání s vlastníky pozemků ohledně prodeje, jednání bylo neúspěšné, vlastníci nechtějí pozemky prodat, navíc by
toto řešení bylo velice finančně nákladné. Původní záměr byl proto upraven — v současné
době už existuje pracovní varianta č. 3 — do budoucího areálu se nebude vjíždět autobusy ani
osobními auty (pouze dopravní obsluha). Je
však nutné vyřešit parkovací plochy. Požádal
obec o řešení tohoto problému.
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Veškeré navržené objekty skanzenu nebudou
funkční — bude se jednat pouze o model vesnice cca před 100 lety.
Provoz skanzenu bude řízený, návštěvnost
bude plánována (obdobně jako v případě Obecné školy).
Pan ing. Šmíra uvedl jednak klady budoucího
skanzenu — zviditelnění obce, nové pracovní
příležitosti), jednak zápory — především zvýšený dopravní provoz a nedostatek parkovacích
míst pro automobily návštěvníků.
V závěru požádal obec o schválení záměru
výstavby skanzenu.
Připomínky a dotazy byly vzneseny jednak ze
strany zastupitelů, jednak ze strany přítomných
občanů (především řešení parkovacích ploch,
nedůvěra, že se bude jednat pouze o model, požadavek předložit vlastní studii před schválením územního plánu).
Po vyjasnění a upřesnění připomínek a dotazů se zastupitelé shodli na tom, že parkovací
plochy bude muset obec řešit i v případě, že se
neuskuteční záměr výstavby skanzenu (nedostatek parkovacích míst vzniká při organizování
i jiných akcí v obci — Souznění, krmáš…). Tuto
záležitost bude nutno řešit v souvislosti s úpravou nebo tvorbou nového územního plánu.
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem výstavby skanzenu v Kozlovicích. Před schválením změny územního plánu bude zastupitelstvu předložena vlastní studie výstavby skanzenu (hlasování: 11:0:1)
3. Závěrečný účet obce za rok 2007
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2007 byl
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu
Kozlovice. Návrh obdrželi všichni členové zastupitelstva.
Při projednávání závěrečného účtu je jeho
součástí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkum hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava. Při
přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Poděkování patří především paní účetní.
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2007, a to bez výhrad.
4. Rozpočtové změny
4.1 Rozpočtová změna č. 1/2008
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtové změny
— jedná se na straně příjmů o přijetí dotace na
výchovu lesních porostů — položka 4122, a doplnění nové položky 1334 Odvody za odnětí
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půdy ze zemědělského půdního fondu (nebyla
uvedena ve schváleném rozpočtu na rok 2008).
Na straně výdajů použití dotace — § 1032 Podpora ostatních produkčních činností LH a navýšení rezervy — § 6409 Nespecifikované rezervy.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou
změnu č. 1/2008 v celkové výši 13 750 Kč.
4.2 Rozpočtová změna č. 2/2008
V souvislosti s požárem RD rodiny Pustkových
(čp. 119) dne 11. 6. 2008 schválila rada obce Kozlovice vyhlášení veřejné sbírky. O poskytnutí pomoci byly rovněž osloveny i okolní obce.
Pan starosta informoval o průběhu zásahu
výjezdní jednotky při požáru a o poskytnuté pomoci postiženým.
Zastupitelé navrhovali poskytnutí částky
50—60 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou
změnu č. 2/2008 v celkové výši 50 000 Kč (hlasování: 11:0:1).
5. Kanalizace
5.1 Nabídka odprodeje kanalizace SmVaK Ostrava, a. s.
Většina stávající stokové sítě je ve vlastnictví
obce, správu zajišťuje na základě smlouvy SmVaK
Ostrava, a. s. Ve vlastnictví SmVaK je ČOV a část
stokové sítě — úsek od ČOV — malá strana.
Proběhlo jednání za účasti ředitele Sm VaK
Ostrava, a. s. a firmy Aqualia infraestructuras
inženýring, s. r. o., Ostrava ve věci odprodeje
zbývající splaškové kanalizace. SmVaK je asi jediným (logickým) budoucím provozovatelem
celého splaškového systému, protože vlastní
ČOV a část stoky. Obci bude předložena cenová
nabídka. Zastupitelstvo obce souhlasí s uskutečněním nabídky odprodeje splaškové kanalizace obce SmVaK Ostrava, a. s.
5.2 Další postup realizace projektu
Jedná se o rozsáhlý projekt, proto byl zastupitelstvu předložen návrh na celý další postup —
vypracování žádosti o dotaci, vyřízení dotace,
zajištění financování, zajištění výběrového řízení na dodavatele, stavební dozor, vyúčtování
dotace, vypracování závěrečné zprávy — vypsat
výběrové řízení na projektového manažera.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí a s uvedeným postupem souhlasí.
6. Záměr prodeje nemovitého majetku
6.1 Žádost o odprodej části pozemku
parc. č. 4108/1 a pozemku parc. č. 3379 k. ú.
Kozlovice. Rada prodej nedoporučila (pozemek
parc. č. 4108/1 je vodním tokem — bývalý náhon
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— odvádí vodu z okolních pozemků, prodejem by
se zamezil vstup, část pozemku je pronajímána).
Pan místostarosta v této souvislosti informoval, že proběhlo geometrické zaměření pro prodej pozemků (záměr prodeje schválilo zastupitelstvo na minulém zasedání), pro zajištění
vstupu na obecní pozemky byla dána podmínka zachování pruhu o šířce cca 3 m.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměrem
prodeje části pozemku parc. č. 4108/1 a pozemku parc. č. 3379 k. ú. Kozlovice.
6.2 Žádost o odprodej obecního pozemku
parc. č. 1995 k. ú. Kozlovice (chatoviště na
horním konci).
Tento pozemek je nedílnou součástí pozemku, na kterém stojí rekreační chata žadatelů,
pozemek celou dobu udržovali.
Část pozemku je podle územního plánu zařazena v zóně rekreace, převážná část v zóně zemědělské výroby. Rada prodej doporučuje, je
navržena cena 100 Kč/m2.
Pan ing. arch. Cviček — zastupitelstvo v minulosti schválilo dvě ceny — 200 Kč/m2 —
pokud je pozemek podle územního plánu určen
pro výstavbu, 100 Kč/m2 ostatní pozemky. Proč
v tomto případě je navržena cena 100 Kč/m2?
Pan starosta — podle územního plánu je převážná část zařazena v neurbanizovaném území
v zóně zemědělské výroby bez možnosti výstavby, pouze část je v zóně rekreace.
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem
prodeje pozemku parc. č. 1995 k. ú. Kozlovice.
Cena 100 Kč/m2.
7. Různé
7.1 Daň z nemovitostí
Členové zastupitelstva obdrželi informace ke
změně zákona o dani z nemovitostí, která byla
provedena zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů. Od zdaňovacího období 2009 může obec
obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden místní
koeficient ve výši 2, 3, 4, 5. Tímto koeficientem
by se vynásobila daňová povinnost poplatníka
za jednotlivé druhy nemovitostí (obci by se zvýšil výnos z daní).
Záležitost projednala rada obce — navrhuje
prozatím neuplatňovat místní koeficient. Členové
zastupitelstva rovněž nepožadují zvýšení koeficientu od roku 2009, ale shodli se na tom, že do budoucna bude muset obec uvažovat se zvýšením
výnosu z daní zavedením místního koeficientu.
Zastupitelstvo obce s navýšením daně z nemovitostí pro rok 2009 nesouhlasí.

Kozlovice
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Zápis ze zasedání Rady obce Kozlovice — 2. 7. 2008
Jednání se zúčastnili 4 členové rady (omluven Lumír Červenka).
1. — Humanitární sbírka na zajištění bydlení
pana Stanislava Pustky a jeho rodiny (Kozlovice
119) a na obnovu rodinného domu zničeného
požárem byla vypsána.
— Byla zaslána nabídka na odprodej splaškové kanalizace na SmVaK Ostrava a.s.
— Od září nastoupí na obec nový úředník - pan
Jiří Tobola místo paní Lenky Eliášové. Jako jediný
splnil základní požadavky specifikované ve výzvě.
— Všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Rada bere informace starosty na vědomí
a souhlasí s nimi.
2. Rada schvaluje částku za úhradu zvýšených nákladů při konání svatby na jiném vhodném místě ve výši 1 000 Kč .
3. Radě byl předložen dodatek č. 2 k mandátní
smlouvě č. 107/600/2004 — zajištění veřejného
osvětlení firmou TS a. s. F–M. Došlo k navýšení
počtu světelných bodů. Navýšení ceny je v souladu se smlouvou. Jedná se o cca 700 Kč měsíčně.
Rada schvaluje dodatek č. 2 k mandátní
smlouvě č. 107/600/2004 k zajištění komplexní
dodávky světla pro obec Kozlovice a pověřuje
starostu jejím podpisem.
4. Radě byly předloženy Smlouvy o uzavření
budoucích smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu užívání pozemků pro
účely stavby „Oprava vodovodu Kozlovice“

mezi obcí Kozlovice (budoucí strana oprávněná) a majiteli pozemků, ve kterých bude oprava
realizována. Jde o plánované opravy, které posílí tlak vody v uvažované oblasti.
Rada s předloženými smlouvami souhlasí
a pověřuje starostu jejich podpisem.
5. Obec byla úspěšná při žádosti o dotaci na
projektovou dokumentaci Modernizace budovy
a celého areálu MŠ. Částka činí 250 tis. Kč
(může krýt max. 50 % nákladů).
Rada souhlasí s přijetím dotace od Moravskoslezského kraje na PD Modernizace budovy
a celého areálu MŠ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6. Velitel JSDH Kozlovice pan Jan Vyvial st.
požádal o ukončení práce v této funkci. Výbor
SDH Kozlovice doporučil jako jeho nástupce
pana Tomáše Pavláta. Pan Pavlát má všechny
předepsané zkoušky, aby tuto funkci mohl vykonávat. Starosta informoval radu, že pana Pavláta jmenoval velitelem JSDH Kozlovice.
Rada bere na vědomí informaci o jmenování
nového velitele JSDH Kozlovice.
7. Paní Minksová vznesla dotaz na stav smuteční obřadní síně.
Stav není zcela uspokojivý. Celý objekt by vyžadoval větší opravu (exteriér i interiér) — obložení soklů, okna, dveře, střecha, ozvučení,…
Rada bere na vědomí a doporučuje zařadit
(alespoň částečně) do plánu oprav na příští
rok.

Životní prostředí
Babí léto
Vyjdete-li si do přírody ve slunný den v pozdním létě, třeba jen k lesu, uvidíte proti zeleni
stromů, že něco letí vzduchem. Takové malé
nic, jakoby pára a usedne si to, kam chce. I na
svých šatech brzo objevíte rozprostřený průhledný závojíček. Dokonce vám to přistálo na
obličeji a pošimralo na nose a ústech. Zmáčknete to dlaní a máte v ruce maličkou kuličku
šedé barvy. Kdo vás to přišel pozdravit a políbit
na tvář?

Je to babí léto, které nám ve svém letu a přistání ohlašuje konec horkého léta, a že teď bude
na chvilku ono vládnout, pokud ho podzimní
vítr nevyžene. Kdo mi však odpoví na otázku,
kde se tu babí léto vzalo? Je to snad v přírodě zalezlá těžká mlha a větříček ji za teplého počasí
rozfouká a roznáší po kraji? Anebo jsou to neviditelní pavoučci, kteří tkají něžné krajkoví a ještě
naposledy si s námi svým závojíčkem zalaškují
a oznamují nám tak konec léta?
Matylda Sysalová

Kozlovice

26
Může za to křižák…
Pavouk velký 5—20 mm, který má na svém
často ochlupeném zadečku výraznou kresbu —
bílý kříž. Jeho přítomnost v přírodě prozradí nápadná, krásně pravidelná kruhová síť, kterou
samička zpravidla každý den při východu slunce spřádá novou. Samička stráví většinu svého
života na síti, sameček není tak usedlý a pohybuje se kolem. Chce-li se k samičce přiblížit
ohlašuje se typickým cukáním za signální vlákno. Vajíčka jsou v hustě spředeném kokonu připevněném na síti nebo v její blízkosti, dokud se
nevylíhnou.
K rozšiřování křižáků dochází koncem léta
a na podzim, kdy se mláďata krátce po opuštění kokonu zavěsí na hedvábné vlákno a nechají se unášet větrem jako „babí léto“. Na této
vzdušné cestě již lapají drobný létající hmyz.
(pel)

Ze života školy
Víte, Ïe…
➢ v letošním školním roce navštěvuje základní
školu 288 dětí, z toho 156 na 1. stupni a 132
na 2. stupni, pracují v 13 třídách — 8 tříd na
1. stupni, 5 tříd na 2. stupni,
➢ v mateřské škole je zapsáno 66 dětí, ty jsou
rozděleny do 3 oddělení,
➢ ZŠ tvoří 5 součástí (základní škola, mateřská
škola, školní družina, školní jídelna při základní škole, školní jídelna při mateřské
škole) a celkem zde pracuje 45 zaměstnanců,
➢ v letošním školním roce se bude už druhým
rokem vyučovat podle vlastního ŠVP nazvaného Rosnatka — v 1. a 2. ročníku na 1. stupni a 6. a 7. ročníku na 2. stupni,
➢ ve škole opět bude pracovat řada kroužků,
které kromě pedagogických pracovníků
vedou také vedoucí z řad veřejnosti — p. Josef
Tkáč, p. Ladislav Blabla, p. Stanislav Zeman
— všem patří poděkování za volno a čas,
které věnují našim žákům. Poděkování patří
i všem dalším složkám a jejich vedoucím,
kteří pracují s dětmi mimo školu a zajišťují
tak kvalitnější využití jejich volného času.
Podrobnější informace o nabídce kroužků
pro letošní školní rok a jejich náplň najdete
na našich školních internetových stránkách,

➢ do konce října obdrží každá rodina, která má
ve škole dítě „Školní informátor“,ve kterém
najde základní informace o škole, Vnitřní
řád školy, termíny třídních schůzek, konzultačních hodin, zprávu o hospodaření RRPŠ
za šk. rok 2007—2008 a další,
➢ už tradičně budeme sbírat starý papír! Sběr
se uskuteční během měsíce listopadu,
znovu pak v měsících únor—březen. Sbíráme vždy ve středu v době od 7.00 hod. do
7.45 hod. v bývalé uhelně školy (vchod ze
dvora),
➢ od září budou žáci ŠD pobývat v nových prostorách v nástavbě školy,
➢ podrobnější informace a škole a všem
novém, co se u nás děje najdete na našich
internetových stránkách www.skola.kozlovice.cz.
Mgr. Hana Ulčáková

Kozlovice
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K zamy‰lení…

Stále se musím vracet ke dvěma problémům,
které mě velmi trápí:
• Není to tak dávno, co jsme žádali rodiče našich žáků, aby respektovali, že přístup ke
škole kolem vody (tzv. Malá Strana) mimo
hlavní silnici by měl být pro děti bezpečný
a že bychom všichni měli být rádi, že tady
projíždí málo aut a děti se nemusí pohybovat po silnici, která je, a bohužel je to pravda,
čím dál nebezpečnější.
Zkuste se zajít ke škole podívat v době,
kdy děti do školy přicházejí, popř. tak okolo
13. a 15. hod., kdy ji opouštějí. Auta se
tam prohánějí jako po hlavní třídě. To nám
tak málo záleží na tom, jak bezpečně sepohybují po přístupových cestách do školy
naše děti,když už tak mají jiných nástrah

a problémů kolem sebe dost? A navíc, tak
málo nám záleží na tom, co dýchají? Nemám nic proti tomu, aby rodiče dovezli
dítě do školy, je to přece jen životní styl
dnešní doby, ale nebylo by možné vysadit
dítě u vstupu k vedlejší cestě? Odtud už
snad naše ratolesti ten kousek do školy dojdou bez úhony.
• Další zamyšlení se týká našich žáků, kteří
jezdí do školy autobusem z horního konce
na zastávku U Váhy. Už několikrát s nimi
bylo probráno, že po výstupu z autobusu
mají možnost volit bezpečnější cestu než je
cesta po hlavní silnici. Za zastávkou kolem
vody po Malé Straně, jak jistě všichni víme,
vede bezpečný, upravený chodníček.
Hana Ulčáková, ŘŠ

Vyhodnocení ‰kolní soutûÏe ve sbûru starého papíru
V uplynulém školním roce 2007/2008 proběhla v naší škole již tradiční soutěž o nejlepšího
žáka a nejlepší třídu ve sběru papíru. Soutěžilo
se ve dvou kolech, z nichž jedno proběhlo na
podzim a druhé na jaře. Po prvním kole si velmi
dobře vedla třída 1.A, ale na závěr soutěže ji
předstihla třída 3.A, která se s celkovým množstvím 3390 kg papíru (169,5 kg na žáka) probojovala na 1. místo a získala tak 1. cenu — velký
dort, na kterém si všichni žáci této třídy společně pochutnali. 2. místo obsadila třída 1.A s 2465
kg (137 kg na žáka) a na 3. místě se umístila
třída 4.A s 3420 kg (107 kg na žáka). Každý žák
těchto dvou tříd si tak mohl smlsnout na výborné zmrzlině zdejší cukrárny.

V kategorii jednotlivců se na 1. místě umístil
žák 1.A třídy Ondřej Krpec s 1854 kg papíru, 2.
místo obsadil Pavel Žáček ze 3.A třídy, který nasbíral celkem 1460 kg papíru, a 3.místo získaly
dvě žákyně, a to Kateřina Navrátilová ze
7.B třídy (874 kg) a Lucie Navrátilová z 9.B třídy
(874 kg). Tito žáci a také žáci, kteří se umístili na
předních místech, byli obdarováni hodnotnými
věcnými cenami. Ostatní děti, které nasbíraly
více než 50 kg papíru získaly zmrzlinové poukázky, ze kterých měly nemalou radost. Celkem
se nasbíralo skoro 21 tun starého papíru.
I v letošním školním roce se bude starý papír
ve škole sbírat a opět bude probíhat soutěž
mezi třídami a jednotlivci.
Ing. Miroslava Blablová

Ohlédnutí za uplynul˘m ‰kolním rokem v M·
Prázdniny uběhly jako voda a my jsme se
opět sešli, odpočatí a plní nových zážitků. Před
námi je nový školní rok. Jaký bude, to zatím nevíme, ale přiblížíme Vám, jaký byl ten uplynulý,
co všechno jsme v naší MŠ prožili. Zmíníme se
jen o akcích, které proběhly od ledna letošního
roku:
— Spolu s žáky 9. tříd ZŠ jsme se v lednu pobavili na maškarním reji. Školáci pro děti připravili spoustu úkolů, které musely splnit.

— V únoru proběhl zápis do MŠ — máme přihlášeno 30 nových dětí.
— V ostravském divadle loutek jsme shlédli oblíbené pohádky „O perníkové chaloupce“ a „O Smolíčkovi“, a také k nám do MŠ
přijely různé divadelní soubory a zahrály nám příběhy a pohádky — celkem čtyřikrát.
— Během května a června proběhl na bazéně
ve Frenštátě p. R. předplavecký výcvik.
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— V červnu jsme uspořádali na zahradě MŠ
Den dětí, výlet do areálu „Na Mlýně“ a besídku pro rodiče, po níž následovalo rozloučení s předškoláky. Do první třídy ZŠ od nás
odejde 24 dětí.
— Podařilo se nám také zakoupit vlastní keramickou pec, a to z prostředků získaných
prodejem na jarmarcích, a také od sponzorů, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat.

Během celého školního roku jsme nezapomněli na dodržování tradic a různých lidových
zvyků, jako například tradiční páteční svezení
na kolotoči o krmáši, výrobu vánočních dekorací k výzdobě MŠ i prodeji na jarmarku, loučení
se zimou a utopení „Mařeny“, vítání jara, velikonoční zdobení vajíček apod.
Do nového školního roku přejeme hlavně nováčkům úspěšný vstup a všem ostatním hodně
radostných chvil, prožitých v mateřské škole.
MŠ

Valašská dědina
Vala‰sk˘ vojvoda na Mezinárodním festivalu
T˘den beskydské kultury (TKB) v Polsku
Ve dnech 6.—10. srpna 2008 reprezentoval naše
lidové umění soubor Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz na 45. ročníku Mezinárodního
folklorního festivalu Týden beskydské kultury
v Polsku. Festivalu se někteří členové zúčastnili už
před dvanácti lety, takže trošku věděli, do čeho
jdou. Všichni se na pobyt v Polsku těšili. Festivalové koncerty probíhaly ve Wisle, v Makově Podhalanskym, Ujsolách, Istebném, Osvientimi a v Jablunkově. Soutěžní část proběhla v městě zaslíbenému folkloru, ale i dobrému pivu — Zywci.
Vyrazili jsme autobusem ve středu 6. 8. 2008
odpoledne a za dvě hodinky přijeli do Wisly,
kde nás čekalo sympatické ubytování v hotelu
Krokus.
Panorama
okolních Beskyd je
vskutku malebné, s výhledem na hraniční
horu Čantoryji. Ve čtvrtek, hned po probuzení
a snídani, následovala
zkouška a dopilování
soutěžního programu
písní a tanců z naší strany Beskyd, protože
večer nás čekalo hlavní
vystoupení v Zywci. Organizačně nás měla na
starosti tzv. „pilotka“
Natália Legon — sympatická studentka slavistiky na Universitě
v Krakowě. Její znalost

češtiny zcela urychlila jakoukoliv komunikaci,
byť nám mnohým polština problémy až tak nečiní. Do amfiteátru „Pod Grojcem“ v Zywci jsme
dorazili ve čtvrtek právě včas a mohli zkoušet
pro zahraniční techniku poměrně náročný program, se zvukem i světly. Vše se povedlo a následoval výborný oběd. V Polsku vůbec dobře
vaří, což jsme příjemně unaveni kvitovali při siestě různě rozloženi podél břehu blízké řeky
Wisly. V podvečer se pak všichni chystali na
druhý ze soutěžních koncertů, kde spolu s námi
vystoupily soubory z Itálie, Slovinska, Portorika
a z Polska. Nutno podotknout, že soutěžní části
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TKB se letos zúčastnilo během čtyř dnů asi 17
souborů z celého světa. Vystoupení bedlivě sledovala odborná mezinárodní porota a s ní plné
hlediště diváků. My jsme pro soutěž připravili
tance a pásma: Synečkova falešnost, Ondráš,
Zbojnické zvrtky, Gořalkové a Hospoda u Harabiša. Během večerního 40minutového vystoupení jsme ze sebe vydali samozřejmě maximum. Následoval návrat autobusem naší letité
dvorní dopravní společností pana Ševčíka do
Wisly, kde na hotelu samozřejmě někteří pokračovali v tzv. „rozborovém semináři“. V pátek 8.
8. jsme měli až do večerního vystoupení ve
Wisle volno. Někteří vyrazili na výlet — lanovkou a pak 2 km pěšky na bájnou Čantoriji, někteří prověřili výborný aquapark ve známém hotelu Golebiewski. Jiní se zase nehnuli z postele
a sledovali zahájení olympijských her v televizi.
Po obědě následovala krátká zkouška s ujasněním večerního programu. Počasí moc nepřálo.
Vedení souboru ještě stihlo slavnostní setkání
u burmistra města Wisly Andrzeje Molina, který
vedle kultury podporuje sport, především skoky
na lyžích. A není divu, vždyť polský „batman“
a národní hrdina skokan Adam Malysz je zdejším rodákem. Město Wisla dokončovalo právě
stavbu moderního můstku K 120, který má být
během září slavnostně otevřen. Zpátky
k umění. Těsně před naším vystoupením přestalo pršet. Mohli jsme tak na pódiu předvést
téměř hodinový program výbornému obecenstvu (jemuž patří obdiv za vytrvalost) ve zcela
již zaplněném amfiteátru v centru Wisly. Koře-
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ním vystoupení byl malý „incident“, když při
kolovém tanci vtrhl mezi tanečníky vášnivě natáčející kameraman, kterého nakonec musela
z pódia vyvést ochranka. V sobotu dopoledne
za vydatného deště vystoupila naše cimbálová
muzika se zpěváky na náměstí ve Wisle. Odměnou nám byl vydatný potlesk i té trošky diváků,
kteří se tísnili pod deštníky. Odpoledne nás
čekal zatím nejdelší dvouhodinový přejezd do
města Makow Podhalanski. I tady stejně jako
v pátek přestalo pršet až těsně před začátkem
našeho koncertu, který byl poznamenán zcela
amatérským přístupem „zvukových mistrů“.
Tentokrát jsme vystupovali jako první, abychom stihli rychlý přesun do Zywce, kde se
konal finálový koncert všech zahraničních souborů. Při zpáteční cestě jsme trochu bloudili,
tím poznali „kus světa“, takže do zcela zaplněného kotle amfiteátru „Pod Grojcem“ v Zywci
jsme dorazili vskutku na poslední chvíli. Mělo
TO svou výhodu, nemuseli jsme dlouho čekat
na vystoupení, ale taky jsme bohužel neviděli
ani jeden zahraniční soubor. Po krátkém vystoupení už následovalo vyhlášení výsledků.
Hlavní cenu Grand Prix získal soubor z Turecka.
S prázdnou jsme neodešli stejně jako před dvanácti lety ani my. Valašský vojvoda získal spolu
se soubory z Mexika, Slovinska, Portugalska,
Rumunska a Bulharska zvláštní ocenění. My
konkrétně cenu za „tradycyjny skład kapeli
i utrzymanie we właściwym stylu wykonawczym muzyki i śpiewu“ ve volném překladu za:
„tradiční složení kapely a interpretaci hudby
a zpěvu ve správném stylu“. V anglické verzi
připsali pořadatelé na diplom i cenu „za tanec“.
Můžeme být opravdu spokojeni. Je nutno podotknout, že v Polsku má nejenom toto ocenění
odborné poroty nebývalý zvuk a význam. Navíc,
když všude kolem natáčí televize a rozhlas a noviny se vytrvale věnují veškerému festivalovému dění. Poláci navíc těžce nesli fakt, že ani
jeden jejich soubor nezískal žádné ocenění.
Naše oslava byla přiměřená, což by potvrdili při
nákupu pracovníci zdejšího Tesca. Následoval
návrat do Wisly a poslední noc v hotelu Krokus.
V neděli jsme si rychle sbalili věci a po snídani
odjeli do Jablunkova, kde jsme vystoupili na
Gorolském svátku, kterým vlastně TKB končí na
české straně. Dopoledne hrála muzika na náměstí, pak následoval průvod do areálu. Vystoupení nás čekalo spolu s dalšími soubory
v bloku zhruba od půl třetí, s několika časovými
posuny jsme se dostali na řadu asi v pět. Do té
doby jsme různě šmejdili po areálu a ochutná-
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vali nejrůznější speciality ve stáncích, jako
např. placky se špekem, bachor, z nápojů samozřejmě modulu, apod. Tečku za již 61. Gorolskim swientem a současně 45. TKB učinil výborný SĽUKz Bratislavy. Po jeho vystoupení
jsme ve večerních hodinách odjeli do svých domovů. Tak takový byl náš letošní prázdninový
zahraniční zájezd. Sice trochu krátký a vlastně

tak trochu „za humny“, ale přesto jsme si ho
užili a četná přátelství i kontakty určitě zúročíme na některých akcích. Tou první bude mezinárodní festival Souznění www.souzneni-festival.cz ve dnech 18.—21. 12. 2008. Máme se programově na co těšit.
Za soubor Valašský vojvoda Markéta Velká
a Zdeněk Tofel

Skauting v létû
Začátkem léta, konkrétně 14. července 2008,
proběhlo krajské kolo Závodu světlušek a vlčat
(skautů a skautek do 11 let), do kterého jsme
postoupili z 1. místa v kole okresním. Závodilo
se například v těchto disciplínách: znalost první
pomoci, paměť, manuální zručnost, fyzická
zdatnost, logické myšlení, schopnost řešit problémové situace, schopnost vyhledávat informace, vztah k přírodě, schopnost orientace. Po
celodenním soupeření s dalšími 12 družinami
jsme obsadili 4. místo.
20.—22. června jsme opět zúčastnili celorepublikové humanitární akce Kapka, kterou pořádá Nadace pro transplantaci kostní dřeně
a Junák, jejímž cílem je pomoci lidem postiženým nemocemi krvetvorby. Dobrovolníci z řad
roverů a rangers (skauti nad 15 let) na předem
sjednaných čerpacích stanicích umývají přední
skla přijíždějících automobilů, podávají řidičům informace o činnosti Nadace a možnostech pomoci a zároveň od nich přijímají do připravené kasičky finanční prostředky.
Vrcholem skautského roku je jistě tábor. Tentokrát proběhl 1.—12. července 2008 v nádherném prostředí nedotčené přírody ve vojenském
prostoru Libavá, poblíž vesnice Heroltovice. Celých 12 dní jsme prožili jako piráti na palubě lodi
Bloody Mary. Odměnou za přežití často nelehkých podmínek na lodi nám byl samozřejmě poklad a vzpomínky nejméně do dalšího tábora.
Líbí se Vám, co ve
skautu děláme? Chtěli
byste, aby vaše dítě bylo
samostatnější a našlo si
partu kamarádů? Podívejte se na www.skautifm.cz/kozlovice, najdete zde bližší informace
o skautingu a našem oddíle. Pokud byste chtěli
své dítě přihlásit (je

možné začít chodit i v průběhu roku), kontaktujte prosím vůdkyni oddílu Terezu Tkáčovou,
kontakt je uveden na webových stránkách.

Bez spolupráce to nejde

Kapitán Skoacker
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Termíny setkání Maminek „na matefiské“
Po prázdninové odmlce začínáme znovu.
A opět zveme mezi sebe všechny maminky
a ostatní ženy, které se chtějí sejít, možná něco
vytvořit, pohrát si společně se svými dětmi, ale
hlavně si popovídat :o) Termíny všech našich
pravidelných i nepravidelných setkání budou
opět vypsány na vývěsce před kostelem a intern. stránkách naší farnosti: http://
farnost.kozlovice.cz/ Připomínám, že setkání

jsou stále na faře v Kozlovicích (zvonek SÁL)
a čas zůstává také stejný — od 8.30 hodin.
17. 9. 2008 Zahrada plná květin
(Aranžmá z živých květin se zkušenou květinářkou)
1. 10. 2008 100. setkání
(Poprvé to bylo 14. 1. 2004 — program specifický s překvapením)
Magda Strakošová

Co jste hasiãi dûlali…?
Po zimní přípravě přišel čas k tomu, abychom odstartovali letní soutěžní sezónu. Ideální příležitostí k tomuto byla naše kozlovická
Noční pohárová soutěž. Tato soutěž se konala 5.
rokem a na popud soutěžního družstva se
uskutečnila na sportovní dráze za Kovářovým
lesem. V sobotu 23. 5. se na startovní čáru postavilo celkem 38 soutěžních družstev z toho 9
družstev žen. Vítězem kategorie muži bylo
družstvo Kojkovic a v kategorii žen Metylovice.
Celkově se soutěž setkala s velkým ohlasem.
Nejenže přijelo s družstvy dostatek jejich příznivců, ale fandit přišli i místní občané — za což
děkujeme.
Další příprava družstev směřovala na účast
na postupových soutěžích v požárním sportu.
Okrskové kolo se konalo v Kozlovicích a obě
družstva muži i ženy z něj postoupili do dalšího
kola. Okresní kolo se uskutečnilo na atletickém
stadiónu TJ Slezan ve Frýdku–Místku 21. 6. Zde
zabodovala obě naše družstva. Ženy vyhrály
a postoupily a muži se umístili na druhém
místě. Krajské kolo se konalo rovněž na tomto
stadiónu o měsíc později 16. 8. Tuto soutěž
značně poznamenala nepřízeň počasí. Soutěž
nakonec proběhla s jistými změnami. I přes velikou snahu a nasazení se zde ale děvčatům postoupit do dalšího kola nepodařilo. Přesto děvčata získala nové zkušenosti v požárním sportu.
Mimo postupové soutěže probíhají i soutěže
pohárové a jejich výběr Beskydská liga, které
jsme součástí. Tato liga obsahuje 12 soutěží.
V průběžném hodnocení jsou muži celkově na
4. místě. Do konce ligy zbývá ještě 5 kol.
Hlavním úkolem sboru je zajištění požární
ochrany v obci. Tuto činnost zajišťuje výjezdová
jednotka jejímž zřizovatelem je obecní úřad.
Výjezdovou jednotku momentálně tvoří 26
členů. Každý člen musí absolvovat jednou

ročně (v zimních měsících) školení o 40 hodinách celkem. Dále zdravotní prohlídku a nositelé dýchací techniky co 3 měsíce výcvik v dýchací technice (DT). V současné době máme
vyškoleno 12 členů DT. Obsahem školení je
nyní zvláště obsluha nové cisternové automobilové stříkačky CAS 15 Renault.
Po zasedání rady OÚ a dlouhodobější vzájemné diskuzi v měsíci červenci ukončil výkon
funkce velitele této jednotky Vyvial Jan. Tuto
práci vykonával nepřetržitě 38 let, za což mu
patří veliké poděkování a dík. Do této funkce
byl nově jmenován Pavlát Tomáš. Tomáš je zaměstnancem Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje a na základě dosažené
kvalifikace je způsobilý tuto funkci vykonávat.
K dnešnímu dni bylo pro naši jednotku vyhláše-
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no centrálním dispečinkem celkem pět poplachů. Na všechny vyjížděl nový vůz CAS 15 Renault v plné sestavě. Značným přínosem bylo
zavedení nového způsobu vyhlášení poplachu,
a to pomocí SMS zpráv pro celou jednotku a následně dálkové spuštění sirény.

Další akcí, která se uskuteční v areálu u hasičárny, bude v sobotu 6. září od 13.00 hod. 35.
ročník pohárové soutěže. Tímto si dovolujeme
všechny spoluobčany pozvat k hojné účasti!
Tradiční bohaté občerstvení bude zajištěno!
Král, Vyvial

JiÏ po 9. se konal v Kozlovicích tradiãní rock - metalov˘ festival
V areálu hasičské zbrojnice se v sobotu rozjel
Open Air Fest Kozlovice vol. 9.
Jako každý rok, také letos už po deváté, patří
velké díky Eddiemu, který má nejen výborné organizační schopnosti a rockovou duši, ale určitě i dost velkou odvahu, pořádat takovouhle
akci bez sponzorů…
Ale tenhle malý festival už má prostě svoje
jméno, a tak i letos přišlo dostatek lidí.
Hudební scénu otevřela mladičká místní kapela CROSS OF THE DARKNESS. Každá snaha
mladých lidí dělat muziku je pěkná, a tihle kluci
dělají svůj heavy metal určitě rádi, i když mají
před sebou ještě veliký kus práce, aby získali jistotu a nebáli se…
Další kapela PROXIMITY už bylo ovoce z jiného stromu, jejich metal(core) podbarvený samply byl plný energie a kvality. Tuhle kapelu určitě
netřeba představovat posluchačům rádia Beat,
RockMax, MetalHEYa RockZone. Jejich koncertů
je taky plno,a tak vřele doporučuji na nějakém si
je poslechnout, je to opravdu šťavnatá výživa.
Dále zahráli FIREZONE a D.N.A. Pokud má
někdo rád obyčejný, nic moc neříkající klasický
heavík ala Doga (každej máme rádi něco jiného… že jo :-)), tak to jo.... Od Firezone jsem čekala trochu něco jiného, a taky lidi se docela nudili...
Jiné kafe byli Slováci ABSTRACT, se svým instrumentálním setem. To se konečně pařmeni
probudili“ Kluci jsou z Bánské Bystrice a experimentují s progress metalem, který je na první
poslech netechnický a neuspořádaný… (ab-

straktní?) Možná je škoda, že nemají žádný
zpěv…
JUDAS PRIEST REVIVAL z Prahy o sobě tvrdí,
že jsou dokonalá kopie britských JUDAS PRIEST
a velkolepá show. V repertoáru této vynikající
pražské akční kapely najdete všechny největší
hity, doplněné o hudební lahůdky pro ortodoxní
fanoušky a znalce heavy metalové kapely JUDAS
PRIEST. Velkolepá show to určitě je a po hudební stránce jsou velmi dobří. Ovšem zpívat Halforda je jasná sebevražda, a tak aspoň oceňuji
snahu zpěváka…
Eddieho hudební seskupení NIGHTWISH
REVIVAL prochází od počátku různými změnami, ale sestavu, jakou jsem slyšela dneska, už
neměňte… Naprosto dokonalý zážitek, kvalitní,
špičkově sehraní muzikanti a zpěvačka? Krásná,
s ženským fluidem a nádherným hlasem. Tarja
to samozřejmě není, ta je jen jedna na světě, ale
tak jak revivaly nemusím, tak jsem teď stála
v dešti a nechala se unášet tímhle zážitkem…
Stará olomoucká garda CALIBOS předvedla
jak jinak než kvalitu otřískaných rockerů…
Tahle dvacetiletá stálice se řadí svou kvalitou,
skvělými texty a originálním hlasem Mirka Spilky (otec Davida) mezi přední místa na žebříčkách neprofesionálů.
Na poslední kapelu SYSTEM OF A DOWN REVIVAL jsme nezůstali, ale jak jsem slyšela, byli
prý skvělí...
Akce to byla jako vždy super, a tak se těšíme
na jubilejní 10. ročník.
Miroslava Jiříčková, Příbor

Vzpomínka na rok 1968
Pracoval jsem v té době ve Válcovnách plechu
jako desítky kozlovických občanů. V ROH byli
téměř všichni z více než 5 000 zaměstnanců
(tehdy již bez mostárny). Počty členů KSČ dosahovaly 30 % — Karlova Huť měla pověst rudé
bašty už z doby první republiky.

A právě tady už v březnu 1968 na mimořádné
konferenci ROH propukla velká bouře za odstranění deformací ve spojení s velkou kritikou
KSČ a její vedoucí úlohou uplatňovanou i v odborech, které považovala jen za svou převodovou páku. Bylo vyžadováno provedení svobod-
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ných voleb do závodního a dílenských výborů
ROH s možností svobodného výběru z většího
množství kandidátů.
V této situaci jsem byl asi právě jako nestraník, který už devět let dělal nižší funkce v ROH,
vybrán na odborový šestitýdenní kurs s ekonomicko-mzdovým zaměřením do Prahy. U účastníků z různých podniků se dala vypozorovat
společná nadějná atmosféra, která se zvláště
v Praze otevírala.
Na 1. máje, jehož oslav jsem se už řadu let vyhnul, jsme dostali vstupenky do prostranství
pro novináře hned naproti hlavní tribuny
s představiteli. Čelo průvodu prošlo v deset, za
ním prošla i početná jednotka LM, pak se ukázal mezi občany chlapec, který mával americkou vlaječkou. Dále pochodovaly v krojích
různé spolky, také zakázaní skauti byli přihlížejícími vítáni. Lidé se zastavovali a předávali kytičky a dopisy přímo do rukou presidenta Svobody a od nového prvního tajemníka Dubčeka
si dávali podpisovat autogramy.
Pak se rozlila ohromující masa lidí pod hlavičkou vzniklého Klubu angažovaných nestraníků s protikomunistickými transparenty
a bouřlivým voláním: My chceme svobodné
volby. President Svoboda se jevil i nadále klidný,
ale Dubček byl najednou tak rozrušen, že pro
podpis dalších autogramů prošel při hledání
péra snad všemi kapsami. Průvod skončil ve tři,
stálo to za to.
Za několik dní jsem se zúčastnil oslav pražského povstání v sále Novoměstské radnice, na
kterých byl hlavní řečník nový předseda NS
Josef Smrkovský. Na tribuně byli i sovětští vojenští přidělenci v uniformách. Nezapomenu,
jak na svých sedadlech téměř rostli, aby dobře
slyšeli, co mluví. Snažil se co to šlo, když zdůrazňoval, že při pražském povstání nechtěl, aby
pomohli Američané, ale jen Rudá armáda.
V diskusi ale vystoupili účastníci, kteří chtěli
aby vyšla najevo pravda jaká skutečně byla. Největší ovace sklidila zmínka o vicemaršálu a generálu Janouškovi, který byl léta před tím vězněn komunisty.
S účastníky kursu jsem si o víkendu zajel také
do Lán a na lánský hřbitov k hrobům Masaryků.
V Lánském zámku byla volná prohlídka místností a věcí, které používal TGM poprvé a zas
dlouho naposled.
Také jsem se zúčastnil několika veřejných
shromáždění v budově ČSL na Karlově náměstí.
Hovořili zde redaktoři LD Strobinger, Kaštánek,
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Brabec a odpovídali na dotazy z lístků posluchačů. Vypadalo to, že i ČSL už bude svéprávnou politickou stranou.
Červen — Válcovny plechu F–M
Sešel se nově zvolený ZV ROH, aby si zvolil
předsedu a rozdělil další funkce. Nikdy nezapomenu jak po první tajné volbě nestraník F. P.,
který měl již před tím zkušenost s prací na sekretariátě ZV odmítl své zvolení předsedou —
stál vedle mě a celý se třásl. Navrhl jsem, abychom při nové tajné volbě zvolili za předsedu
Adu Žídka, sice člena KSČ, kterého však již
v roce 1952 ocenila Svobodná Evropa, že jako
tehdejší předseda ZV ROH hájil zaměstnance
v Praze u ministra průmyslu proti zrušení deputátu a dalších výhod s tím, že mluví za šest
tisíc otroků. Samozřejmě, že tím skončil. Nyní
zvolení přijal. Mně se dostala funkce mzdová
a z toho titulu jsem spolu s ním předjednával
naše zásadní záležitosti s ředitelem, ve kterých
vystupoval tvrdě. Také mě přibíral na návštěvy
odborových orgánů jiných velkých podniků
ocelárny Třinec, NHKG apod. k navázání spolupráce, při kterých vždy kritizoval minulou dobu
podřízenosti odborů KSČ jako dobu temna
a deformací.
Červenec — veřejná schůze v Kozlovicích
Byla to první veřejná schůze ČSL svolaná po
únoru 1948, na které hovořil okresní tajemník
br. Ohárek o tom, že se ČSL otevírá cesta k normální funkci politické strany křesťanského zaměření. Předseda důvěrnické skupiny br. V. Kocián vyzval přítomné příznivce, aby vstupovali
do ČSL — jeho výzvu jsem uposlechl a stal se
dvanáctým členem. V obci probíhaly také jiné
veřejné schůze, kde zvláště poúnorovou dobou
postižení občané tvrdě odsuzovali své újmy
a šikanování, které jim soudruzi způsobili.
20. a 21. srpen — Košice
V úterý 20. srpna jsem s předsedou ZV ROH
Adolfem Žídkem, členy Jindrou Novákem a Filipem Paluvem navštívili Východoslovenské železárny, kde nás velmi pěkně přijal předseda PV
ROH Jesenský a další. Přislíbili jsme si spolupráci pro odborářskou činnost a odsoudili dřívější
deformace. Prohlédli jsme si provozy jejich
podniku, pohostili nás a zajistili nocleh v závodním hotelu. K ránu nás probudilo hlášení
rozhlasu, že jsme obsazováni okupanty a že je
to pravda, jsme mohli vidět hned za rohem, kde
stála kolona aut s děly a na jejich plátěných krytech už na uvítanou někdo namaloval haknkraj-
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ce. Také po cestě domů jsme viděli, že příchod
„bratrských armád“ Varšavské smlouvy všude
vzbuzoval odpor, ovšem jediné zbraně, které
jsme proti nim zahlédli, byly vrhané kameny od
chlapců. Naše auto se skoro celou cestu proplétalo nekonečným proudem aut a tanků. Vždyť
pět dní po vpádu jen tanků u nás měli 6 300 —
pro srovnání Wehrmacht zaútočil v roce 1941
na SSSR 3 580 tanky.
22. srpna a další dny — Válcovny plechu
Měli jsme noční služby, vždy dva členové ZV
ROH, po jednom z CZV ČSM a KSČ. Při mojí
službě byl ohlášen pokus okupantů projet do
závodu — nebyli vpuštěni a odjeli. Po ohlášení
jejich podezřelé snahy o kontakt s občany odjel
předseda ČSM Matoušek se členem ROH naší
služby situaci ověřit. Zajeli také za okresním náčelníkem STB majorem Kronenbergem, který
jim řekl, že má své rozkazy a nemůže s tím nic
dělat. Člen CZV KSČ Poloch mně řekl, že uvažoval, jestli vzít na tuto službu pistoli, ale že by nic

proti okupantům nepomohla. Taková byla situace, že prakticky všichni odpovědní i vedoucí
straníci veřejně okupanty a jejich vpád k nám
odsuzovali, od čehož se mnozí později distancovali, protože prý byli pomýleni.
Příští den přišel ze zasedání OV KSČ předseda CZV R. Jarolím s tím, že zástupci naší místecké posádky na setkání prohlásili, že zahájí
podobně jako v roce 1939 s okupanty boj. Nakonec jim to rozmluvili, že by to bylo marné.
27. srpna odešel z VP také telegram o zrušení
kolektivního členství v SČSP jako protest proti
okupaci podepsaný ředitelem Ing. V. Košařem
a předsedou ZV ROH A. Žídkem.
V tyto dny bylo všude pouštěno vysílání svobodného rozhlasu a šířeny protiokupační noviny spojených redakcí, které často rozváželi členové SNB. Pokoutně se také v malé míře objevily i „okupantské zprávy“ — poslech jejich vysílače se špatnou češtinou se však míjel účinkem.
Jan Červenka

Sport
Sportoviště obce
V sobotu 7. června letošního roku, u příležitosti oslav dětského dne, bylo představeno
a předáno veřejnosti do užívání Sportovně rekreační centrum Kozlovice. Sportoviště, která
mohou využívat nejen organizovaní sportovci,
ale i rodiny nebo skupiny rekreačních sportovců, vždy však pod dozorem osoby starší 18 let
s výjimkou venkovního hřiště (kurt), který
mohou po dohodě se správcem využívat i osoby
mladší, za které však plně zodpovídá zákonný
zástupce. Vstup na jednotlivá sportoviště je
nutné nejdříve nahlásit správci. Ke sportování
se nabízí venkovní hřiště s umělou trávou, zrcadlový sál, velká tělocvična, malá tělocvična
a herna stolního tenisu. Ke dvěma badmintonovým hřištím ve velké tělocvičně přibude do
konce září třetí, v malé tělocvičně. Sportoviště
můžete využívat formou permanentky tj. dlouhodobého nájmu, nebo příležitostně na objednávku ve volných hodinách. Aktuální rozvrh
hodin sportovišť, provozní řád, ceny pronájmu
(ceník č. 1/2008) a informace o jednotlivých
sportovištích naleznete na stránkách: www.
kozlovice.cz — sportoviště obce. V současné

době se připravuje rozvrh zimního provozu od
září 2008 do konce března 2009. Objednávky
a informace: pan Jaroslav Vašenda mob.
721 222 633, mail — vasenda@kozlovice.cz, tělocvična@kozlovice.cz .
Dalším sportovištěm obce je víceúčelové
hřiště, které se nachází vedle fotbalového hřiště. Tato plocha s asfaltovým povrchem je rovněž
určena široké veřejnosti a je volně přístupná
denně od 8.00 hod. do 21.00 hod. Čas uzavírání
hřiště se upravuje podle západu slunce tak, aby
bylo hřiště uzamčené před setměním. Případné
pořádání sportovních akcí, je možné dohodnout se správcem panem Vašendou.
správce
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Benjamínci na Slovensku

Nejmladší fotbalové naděje FC Kozlovic se zúčastnily 9. 2. 2008 mezinárodního halového turnaje v nedaleké Čadci. Turnaje se zúčastnily velkokluby jako je Martin, Žilina, Povážská Bystrica
a samozřejmě domácí Čadca. I přesto, že naši
nejmenší nastupovali prakticky v každém zápase proti chlapcům někdy až o tři roky starším,
dokázali držet krok i proti absolutnímu vítězi celého turnaje, fotbalistům Martina. Zanechali
obrovský dojem a díky zcela unikátní divácké
kulise, kterou vytvořili rodiče doprovázející naše
nejmenší, si získali podporu i dalších zde přítomných diváků a dokonce i trenérů zúčastněných klubů. I díky tomu, byli naši nejmenší dále
přizváni na další mezinárodní halový turnaj,
který se tentokrát konal 15. 3. 2008 v Žilině za
účasti celků B. Bystrica, Čadca, Trenčín, P. Bystrica, Dubnica, Námestovo a domácí Žilina,

tým Baníku Ostrava se z turnaje na poslední
chvíli odhlásil. Zde naši svěřenci opět nezklamali a z turnaje si odvezli neoficiální třetí místo.
Je třeba se také zmínit o tom, že ve své věkové kategorii ročníků 2001 — 2002 sehráli kluci
celkem tři střetnutí, kdy v prvním utkání vyhráli jednoznačným výsledkem nad celkem Válcoven plechu 15:0, ve druhém utkání vyhráli na
půdě Hlučína 9:1 a ve třetím případě vyhráli
v Karviné 6:3.
Dále bych chtěl poděkovat zejména rodičům
našich nejmenších nadějí za podporu a také za
výpomoc s přepravou na utkání a v neposlední
řadě také druhému trenérovi Mirkovi Vyvialovi.
Na závěr děkuji našim svěřencům za příkladnou reprezentaci naší malé vesnice nejen
v rámci regionu a přeji hodně dalších úspěchů.
Milan Čabaj

Horní řada zleva: trenér Milan Čabaj, Vojta Dudek, Honza Šohaj, Ríša Lassák, Adam Korček,
Ondra Šohaj a trenér Mirek Vyvial
Prostřední řada zleva: Kuba Dudek, Martin Balla, Kuba Nezhoda a Ondra Zahradníček
Dole zleva: dvojice gólmanů — Ondra Nezhoda a Matěj Žák
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Turnajov˘ úspûch
V sobotu 16. srpna 2008 se v Kopřivnici na
Novojojičínsku konal již 22. ročník mezinárodního turnaje ve volejbale. Díky nepříznivému
počasí se turnaj uskutečnil v tělocvičně zdejšího učiliště nedaleko volejbalových kurtů. Na
turnaj dorazilo 10 ženských a 12 mužských
družstev. Turnaje se zúčastnily také týmy žen
a mužů z Kozlovic.
Ženy byly rozděleny do dvou skupin, kde se
hrála vzájemná utkání. Kozlovické ženy sdílely
skupinu společně s týmy: Nový Jičín, Rybí,
Štramberk A a německý TV Markgröningen.
Tuto skupinu zvládla děvčata bez jediné porážky a v tabulce neztratila ani bod. Logicky tedy
následoval postup z prvního místa do finále. Ve
finále se střetly s vítězem druhé skupiny Štramberkem B, na který bohužel nestačily. Děvčata
turnaj shledala za velmi podařený a druhé
místo je pro ně úspěchem a vydařený start do
nové sezóny. Ta začíná 20. září 2008 a ženy zkusí
opět zabojovat v krajské soutěži. Tým se těší
hlavně na domácí utkání a velkou podporu ze
strany diváků, kteří mohou zápasy navštívit
v nové tělocvičně v Kozlovicích. „Věříme, že se
nám letos krajská soutěž povede a že nás přijde
podpořit hodně diváků, což dosud nebylo moc
možné, jelikož jsme mistrovská utkání hrávaly
v tělocvičně na Hukvaldech. Tím bychom také
rády poděkovaly Základní škole na Hukvaldech,
která nám utkání umožnila.“ Řekla kapitánka
mužstva žen Martina Eliášová.
Na konci srpna se ženy zúčastní ještě turnaje
v Mošovcích na Slovensku, kde před dvěma lety
získaly rovněž druhou příčku. Na turnaj je doprovodí také muži, kteří se v Kopřivnici umístili
na pátém místě a letos je poprvé čeká souboj
v krajských soutěžích.
V letošním roce budou ženy opět čelit tvrdé
konkurenci v krajské soutěži. Kde se utkají
mimo jiné, s týmy Ostravy, Karviné, Poruby či
Palkovic. O nejlepší umístění bude bojovat 12
hráček — Hana Vyvialová, Martina Eliášová,
Hana Bednářová, Alena Bednářová, Magda Krpcová, Barbora Jasenská, Marcela Kahánková,
Veronika Žáková, Iva Kahánková, Renáta Žáková a po vynechané sezoně, z důvodu mateřské
dovolené, i Marika Muchová a Eva Habrnalová,
kterým přejeme mnoho sportovních i osobních
úspěchů. Mistrovská utkání odehrajeme „konečně doma“ v nové tělocvičně v Kozlovicích.
Budeme se těšit na podporu všech volejbalových fanoušků, kteří nás přijdou povzbudit!

Horní řada (zleva): Hana Vyvialová, Magdaléna Krpcová, Hana Bednářová
Spodní řada (zleva): Alena Bednářová, Veronika Žáková, Martina Eliášová
Rozpis utkání pro sezonu 2008—2009 krajský přebor 2. třídy žen — hraje se dvoukolově
(každou sobotu dva zápasy s tím samým soupeřem)
20. 09. 10.00 hod.
27. 09. 10.00 hod.
04. 10. 10.00 hod.
11. 10. 10.00 hod.
18. 10. 10.00 hod.
01. 11. 10.00 hod.
08. 11. 10.00 hod.
22. 11. 10.00 hod.
29. 11. 10.00 hod.
06. 12. 10.00 hod.
13. 12. 10.00 hod.
21. 02. 10.00 hod.
28. 02. 10.00 hod.
07. 03. 10.00 hod.
15. 03. 10.00 hod.
21. 03. 10.00 hod.
28. 03. 10.00 hod.
04. 04. 10.00 hod.
18. 04. 10.00 hod.
25. 04. 10.00 hod.
16. 05. 10.00 hod.
23. 05. 10.00 hod.

Ostrava A
Kozlovice
Raškovice
Kozlovice
Frýdek–Místek C
Kozlovice
Palkovice
Kozlovice
Č.Těšín
Kozlovice
Karviná
Kozlovice
Bohumín
Kozlovice
OU Ostrava B
hrací den neděle
Kozlovice
SK Gymn. Orlová
Kozlovice
VOKD Poruba
Kozlovice
Třinec
Kozlovice

Kozlovice
Bohumín
Kozlovice
OU Ostrava B
Kozlovice
SK Gymn. Orlová
Kozlovice
VOKD Poruba
Kozlovice
Třinec
Kozlovice
OU Ostrava A
Kozlovice
Raškovice
Kozlovice
Frýdek–Místek C
Kozlovice
Palkovice
Kozlovice
Č.Těšín
Kozlovice
Karviná
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V polovině června jsme se rozhodly hledat
nové volejbalové talenty. Vydaly jsme se do ZŠ
v Kozlovicích a udělaly nábor mladých volejbalistek od 4. do 7. třídy. Rozdaly jsme kolem padesáti informativních lístečků a na první trénink přišlo, „jen deset dívek“. Sice jsme čekaly
větší nával, ale nic nás neodradilo od toho, abychom celé prázdniny trénovaly. „Adeptky“ volejbalového sportu jsou velice šikovné. Tréninky

máme dvakrát týdně, v pondělí a ve středu v Kovářovém lese. O začínající volejbalistky se staráme všichni z oddílu žen. Začátky nebyly jednoduché, ale holky udělaly veliký pokrok a v letošní sezoně budou bojovat v okresní soutěži minižaček. Přejeme jim mnoho úspěchů a rodičům
pevné nervy při podpoře svých ratolestí!
Martina Eliášová

Malá cena Lomnice n. P. 2008
V Lomnici nad Popelkou se uskutečnil jubilejní 30. ročník Malé ceny ve skoku na lyžích.
V pátek 22. 8. se představila ve dvou věkem odlišených závodech dvojčlenná družstva, v sobotu 23. 8. byli korunováni tři vítězové soutěží jednotlivců.
Pátek patřil dvojicím. Na můstku K43 se
umístila dvojice Michal Krpec a Jakub Špok na
15. místě.
Sobotní program Malé ceny zahájil závod
předžáků, tedy skokanů s rokem narození 1999
a mladší. Na můstku K27 se utkalo 15 malých
závodníků, nejlepším byl místní borec Přemysl
Jaček (21,5 m a 22 m). 2. místo vybojoval Ondřej
Krpec TJ Sokol Kozlovice (21 m a 21,5 m), 5.
místo obsadil oddílový kolega Marcel Vyvial
(19,5 m a 21 m), 15. byl nejmladší závodník naší
TJ Marcel Matušinký (18 m a 17,5 m), který bohužel dvakrát upadl.
„Hlavní“ soutěž programu, souboj závodníků narozených v roce
1995 či 1996, se odehrála s 27 aktéry a čeští skokané se museli sklonit před uměním slovinské výpravy. Vítězství se suverénně ujala
historicky první vítězka Malé ceny
Urša Bogataj (dvakrát 45,5 m).
Naši závodníci: Michal Krpec se
umístil na 9. (40.5 m a 43,5 m)
a Jakub Špok na 26. místě (32
m a 31 m).
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Sport pro v‰echny — Kozlovice, o.s.
zve v‰echny Ïeny a dívky k pravidelnému cviãení.
Hodiny pilates a balóny jsou vhodné i pro úplné začátečníky!
Jako novinku jsme připravily cvičení pro malé tanečnice — předškoláky (od 3—6 let) a cvičení pro
první stupeň (1.—3. třída). Rády bychom otevřely cvičení pro maminky s dětmi, pro tuto hodinu
hledáme cvičitelku (zaškolíme).
Informace o všech hodinách a činnosti SPV Pavlína Zemanová, 606 258 089.

Inzerce

Kozlovice

39

40

Kozlovice

Vydává: Obecní úřad v Kozlovicích. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Spolupracuje:
Mgr. Kateřina Lepíková. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. listopadu 2008.
Příspěvky dodané po termínu a bez uvedení autora nebudou zveřejněny — za správnost příspěvku
odpovídá autor.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

