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Před školou, archiv obec

Slovo starosty
Vážení spoluobčané
- Rekonstrukce sálu a přilehlých prostorů OÚ
zdárně pokračuje - jsme těsně před dokončením (i když to možná někomu tak nepřipadá). I u této akce poprosím o hodnocení až
po dokončení, nikoliv v průběhu prací.
- Ve škole je hotova stavební část projektu
Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice. Nyní probíhají dodávky vybavení.

- Ve vstupu do SRC (tělocvičny) máme dokončenou vrátnici.
- Proběhlo slavnostní otevření Klubovny seniorů, Den otevřených dveří na naší Základně
i oslavy Dne obce.
- Byla instalována dopravní značka Pozor
děti s výstražnými světly. Světla blikají jen
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – 6. prosinec 2018.
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Haně Ulčákové, za obrovský kus práce, který
pro naši školu udělala. Škola před pár léty
a nyní je k nepoznání. Nejenom vizáž školy,
ale především výsledky našich žáků (dětí)
jsou velice dobré. Děkuji Ti.

v době příchodu a odchodu dětí do a ze školy
(školky).
- V minulém zpravodaji jsem Vás informoval,
že škola má nové vedení. Rád bych nyní
poděkoval, dnes již bývalé paní ředitelce

Čtyři roky za námi – volby před námi. Rád bych tedy, jen tak letem světem, uplynulé období
připomenul. Hlavním naším úkolem byla akce Přístavba ZŠ a MŠ Kozlovice. To se podařilo
bez větších problémů splnit a naše děti již druhým rokem novou školu a školku navštěvují.
asfaltový povrch, rekonstrukce 2. NP obecního
úřadu (schodiště, chodby, kanceláře), nový plot
sběrný dvůr, opravy a obnova vodovodu.

Rok 2015
Investice, opravy, rekonstrukce:
Dětské hřiště a dětské dopravní hřiště, autobusová zastávka Jednota horní konec, stavební
úpravy hygienického zařízení a společných prostor MŠ Kozlovice, oprava místní komunikace
Malá strana směr dolní konec – kompletní nový

Zakoupeno:
nákladní automobil IVECO.
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Rok 2016
Investice, opravy, rekonstrukce:
Výstavba školy a školky (přístavba), nová
autobusová zastávka U Pily (točna), rekonstrukce vnitřních prostorů bývalé školy v Měrkovicích – společenská místnost, oprava plotu
u MŠ, oprava střechy Základny, nový přístupový

chodník vč. prostranství před smuteční obřadní
síni, výměna oken na budově zdravotního střediska, opravy a obnova vodovodu.

Rok 2017
Investice, opravy, rekonstrukce:
Dokončení výstavby školy a školky (přístavby), chodníky na horním konci, započaly
práce na Klubovně seniorů, rekonstrukce mostu
přes Ondřejnici, nová fasáda a výměna oken
na staré části budovy školy (od cesty), oprava
průčelí smuteční obřadní síně a dokončovací

práce, nové podlahy na zdravotním středisku,
opravy a obnova vodovodu.

Zakoupeno:
dopravní automobil Mercedes Benz pro
hasiče.

Zakoupeno:
malotraktor, malý užitkový automobil Bonetti, traktor Fend, elektromobil, osobní automobil
Hyundai, pozemky před a za nákupním střediskem COOP a pozemky bývalého zahradnictví.
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Rok 2018
Investice, opravy, rekonstrukce:
Úpravy interiéru OÚ Kozlovice (rekonstrukce
sálu a přilehlých prostorů), dokončení Klubovny
seniorů, realizace akce Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice, nová vrátnice ve vstupu do
SRC (tělocvična), opravy a obnova vodovodu.

Zakoupeno:
malý užitkový automobil Bonetti, nové vybavení (nábytek, audio, video) do sálu a přilehlých
prostorů.
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Za to, co jsme zvládli, musím poděkovat
panu místostarostovi, zaměstnancům obce,
zastupitelstvu, vedení školy, spolkům a všem
dalším spolupracovníkům nebo i těm, kteří měli
(mají) z nových věcí radost a občas nám to řekli.

Ani zdaleka to není kompletní výčet prací
a nákupů a zároveň je k tomu potřeba přidat
i veškeré služby (odpady, voda, internet a MHD
zdarma, nově Info kanál…), dotace, kulturní,
společenské a sportovní akce, opět funguje
lékárna atd.

Děkuji všem, kteří se mnou měli trpělivost.
Bylo mi ctí reprezentovat naši krásnou obec.
					

Samozřejmě i tak asi nejsou všichni zcela
spokojeni. I já bych si některé věci představoval
jinak, lépe nebo rychleji. Plánů je hodně – lidí
málo.

			
S pozdravem
Miroslav Tofel, starosta obce
Napsáno 12. 9. 2018

Zprávy z obce
Oznámení
Obecní úřad bude na krmášové pondělí 1. 10. 2018 uzavřen.
Dále bude uzavřen dne 11. 10. 2018.
Děkujeme za pochopení.
OÚ

Poplatky
Několika zapomnětlivým občanům připomínáme, že vodné za rok 2017 bylo splatné do 31. 5.
2018 a poplatek za psa na rok 2018 nejpozději do
31. 3. 2018. Věříme, že ti, jichž se tato poznámka
týká, dají své závazky neprodleně do pořádku.

Do 15. 10. 2018 obdrží předpis hřbitovního
poplatku za nájem hrobového místa a služby
s tím spojené ti občané, jejichž poplatková
povinnost připadá na rok 2018. Hřbitovní
poplatky se účtují 1x za 10 let.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, využití, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů („za
popelnice“) na rok 2018 stanovený v obecně
závazné vyhlášce ve výši 492,- Kč/rok/osoba je
splatný nejpozději do 31. 10. 2018.

Veškeré platby můžete platit v hotovosti na
OÚ nebo převodem z účtu. Číslo účtu obecního
úřadu je 163215866/0300. Nezapomeňte uvést
variabilní symbol, aby platba byla přiřazena ke
správnému poplatníkovi.
OÚ – Čarnoká

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu 13. října 2018
proběhne sběr nebezpečného odpadu.
Nebezpečné odpady se budou svážet z níže
uvedených stanovišť. Je potřeba vyčkat do
příjezdu sběrného automobilu a odpad osobně
předat! Nikoliv ho odložit a odjet.

Nebezpečným odpadem jsou např.:
Zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie,
zářivky, mazací a motorové oleje, asfalt, olejové filtry, tonery, znečištěné obaly se zbytky
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nebezpečných látek (postřiky, chemikálie),
prošlé nebo nepotřebné léky apod.
Dále pak rozebrané, či rozbité elektrospotřebiče.
Kompletní – nerozebrané lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,

fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky
nádobí, vysavače, žehličky, výbojky, monitory,
tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry,
telefony a ostatní domácí spotřebiče nepatří do
nebezpečného odpadu, ale odevzdávají se ve
sběrném dvoře.

Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u bývalých garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod. domku č. p. 153, p. Uhrová
U čekárny ČSAD „U Váhy“
Kozlovice u hasičárny
U Lhotky na „Kolbeřáku“, u rod. domku č. p. 291, p. Borák
U bývalého sklenářství
Restaurace „Ve Dvoře“
U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny
Střed obce - sběrný dvůr

07:30 - 07:40 hod.
07:45 - 07:55 hod.
08:00 - 08:10 hod.
08:15 - 08:25 hod.
08:30 - 08:40 hod.
08:45 - 08:55 hod.
09:05 - 09:15 hod.
09:20 - 09:30 hod.
09:40 - 09:50 hod.
10:00 - 10:10 hod.
10:20 - 10:30 hod.

Celoročně je možné nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře (v provozní době).
OÚ - Boráková

Sběr objemného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od úterý 23. října 2018 do středy 24. října 2018,
budou přistaveny kontejnery na sběr objemného odpadu.
u rod. domku č. p. 153, paní Uhrová
• Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad,
u rod. domku č. p. 436, pan Vlastimil Krpec
• U zastávky ČSAD „U Váhy“
• Kozlovice u hasičárny
• U Lhotky na „Kolbeřáku“, u rod. domku č. p.
291, p. Borák
• U bývalé sklárny
• U restaurace „Ve Dvoře“
• U pana Pudila, č. p. 136 – prodej ryb (Rybí)
• Měrkovice u hasičárn

Do těchto kontejnerů můžete odkládat hadry,
boty, matrace, díly starého nábytku, koberce
apod. Vše je nutno donést rozložené, aby zabíralo
co nejméně místa. Tyto kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad ani jiné tříditelné
složky odpadů – plast, sklo, kov! V případě
deště je vhodnější zajet s věcmi, které mohou
nasáknout vodou, do sběrného dvora a uložit
je do kontejneru se střechou. Děkujeme.
Kontejnery pro sběr objemného odpadu
budou přistaveny na těchto sběrných místech:
• Horní konec nad bývalými garážemi ČSAD,
u II. kříže – odbočka k bývalému polesí
• Horní konec u bývalých garáží ČSAD
• Horní konec u bývalého obchodu
• U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad,

Celoročně je možné objemný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře (v provozní době).
OÚ - Boráková
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Naši jubilanti
Své významné životní jubileum 80 a více let v měsíci červenci až září oslavili:
pan Josef Ulčák
pan Ladislav Polášek
pan Jaroslav Koloničný
pan Zdeněk Bednář
pan Jan Pustka
paní Ludmila Kupčáková
paní Jarmila Chýlková
pan Bohumír Šplíchal
pan Jaroslav Tabach
pan Václav Víta

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

pan Bohumír Žáček
pan Milan Pobuda
pan Václav Kocián
paní Ludmila Chýlková
paní Alenka Valčíková
paní Johana Zemanová
pan Metoděj Tobola
paní Božena Buchtová
pan Štěpán Pustka
paní Rozália Štefková

82 let
83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
84 let
85 let
85 let
88 let

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

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

89 let
89 let
89 let
89 let
90 let
90 let
91 let
92 let
92 let

OÚ – Pustková

Žádáme naše občany – jubilanty (80 a více let), pokud si nepřejí být zveřejněni v kozlovickém
zpravodaji, aby tuto skutečnost oznámili na Obecním úřadě Kozlovice, kanc. č. 6. Děkujeme.

Od června do začátku září zemřeli:
ve věku 79 let pan Vladimír Němec
ve věku 61 let paní Ivana Košicová
ve věku 62 let pan Jiří Boháč
ve věku 92 let paní Marie Pavlíčková
ve věku 70 let pan Michal Harabiš

ve věku 89 let paní Marie Konečná
ve věku 86 let paní Marie Zátopková
ve věku 84 let paní Ludmila Sedlačíková
ve věku 76 let pan Václav Pustka

Rodinám vyslovujeme hlubokou soustrast.

OÚ – Pustková

Od června do srpna se obec rozrostla o tyto nové občánky:
Roman Harabiš, Nela Sýkorová, Valentýna Pavlíčková, Jan Kozel,
Natálie Muchová, Jan a Miroslav Pustkovi, Natálie Malinová,
Václav Merhaut, Dominik Mališ, Adam Janalík, Ondřej Eliáš,
Darina Sedlačíková a Richard Vala.
Rodičům přejeme při jejich výchově hodně radosti a trpělivosti
a dětem hodně štěstí do života.

Z evidence obyvatel:
Za prvních 8 měsíců roku 2018 se naše obec rozrostla
o 34 nových občánků a zemřelo 20 našich občanů.
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Pálení listí
Blíží se podzim a jako každý rok i letos
někteří spoluobčané budou na svých zahradách
pálit vlhké shrabané listí a trávu. Každý ví,
že tento dým je obtěžující, dlouho doutnající,
sousedé nemohou otevřít okna, pověsit vyprané
prádlo a někdo může mít potíže s dechem.
V naší obci jsme vybaveni na sběr rostlinných
zbytků celoročně každému přístupným kontejnerem přistaveným před sběrným dvorem
a mnoho občanů má zapůjčené kompostéry.
Pokud někdo dokáže pohrabat trávník, dokáže
také dojít nebo dojet ke kontejneru.
Měli bychom si uvědomit, že pokud své
sousedy v míře nepřiměřené místním poměrům

(§ 1012 a 1013 z. č. 89/2012 občanského zákoníku) obtěžujeme kouřem, můžeme čelit soudní
žalobě. Také podle zákona o ochraně ovzduší
a přestupkového zákona za tuto činnost hrozí
pokuta a příjezd policie.
Pokud už pálíte zákonem povolený suchý
rostlinný odpad, tak v takovém množství,
aby rychle shořel a zvolte takové místo, aby
kouř neobtěžoval sousedy a zároveň, aby bylo
zabezpečené proti vzniku požáru. Zkusme se
k sobě chovat ohleduplně a nečiňme sousedům
to, co se ani nám nelíbí, mysleme i na ochranu
životního prostředí.
OÚ - Boráková

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech
v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018.
V první den voleb – v pátek 5. října 2018 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
v druhý den voleb – v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V Kozlovicích budou opět zřízeny tři volební okrsky, sídla volebních místností jsou:
- volební okrsek č. 1 – Hospůdka „U Kovačka“, 739 47 Kozlovice č. 72
- volební okrsek č. 2 – Obecní úřad Kozlovice, zasedací místnost, 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, tj. do 2. 10.
2018 (pokud by se stalo a volič by z nějakého důvodu neobdržel hlasovací lístky, budou mu
vydány přímo ve volební místnosti).
Volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR.

Informace z knihovny
Je to již třetí rok, co jsme zavedli službu
balení učebnic. Jsem ráda, že tato služba je stále
více žádána. Letos jsme obalili 783 knih, a to
stále ještě balíme!
Pro nadcházející podzimní dny jsem si pro
vás připravila besedu opět s J. Márou a jeho
manželkou. Tentokrát nám přijedou povyprávět
své zážitky z cest po západu USA a Havajských

ostrovech. Beseda se uskuteční v pondělí 29.10.
2018 v 18.00 hod v knihovně. Rezervace prosím
opět na tel. 775 408 879 nebo knihovna@kozlovice.cz. Budu se na vás těšit! Také se můžete
těšit na podzimní knižní novinky. V knihovně
jsou stále k zakoupení propagační věci obce,
jako křížovky, tašky, čepice, pexeso, svíčky,
odznaky.
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Skautská pošta
Naše knihovna se zapojila do soutěžního
projektu s Českou televizí „skautská pošta“,
která bude probíhat od 1. 10. 2018 do 30. 11.
2018. A co to vlastně skautská pošta je?
Skautská pošta je seriál, který vypráví
o období první republiky pohledem bývalého
skautského doručovatele (ztvárněného Pavlem
Zedníčkem). Tento pořad pro děti je vysílán
každé úterý v 16.10 na ČT Déčko. Jak se mohu
zapojit do projektu? V době projektu, to je od

1. 10. 2018 do 30. 11.2018, sledovat v televizi
pořad „ skautská pošta“ a čekat na zadané
úkoly. Pro splnění úkolu je třeba navštívit
knihovnu, odevzdat daný úkol a na základě
splnění dostanete šifrovací tabulku pro další
postup hry. Bližší informace budou zveřejněny
na internetových stránkách obce před zahájením projektu.
Markéta Navrátilová,
knihovnice

TŘÍDÍM - TŘÍDÍŠ - TŘÍDÍME
Víte, kam patří nespotřebovaná léčiva a jejich obaly?
Léky patří buď do lékárny, nebo
do sběrného dvora do nebezpečného
odpadu anebo je doneste 2 x ročně
při svozu nebezpečného odpadu
na určená stanoviště.
Prázdné obaly pak vhoďte do popelnice
se směsným odpadem.

KALENDÁŘ AKCÍ
28. 09.

Krmášová zábava s kapelou Dazzer

30. 09.

Pouť

01. 10.

Pouťová zábava – restaurace U Váhy

01. 10.

Krmáš

13. 10.

Turistický zájezd: Po slovensko-polské hranici

16. 11.

Rybí hody

02. 12.

Rozsvícení vánočního stromu

15. 12.

MF Souznění

26. 12.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
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Historie a zajímavosti Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, co, či koho na nich vidíte? Pokud 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.
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Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
- O prázdninách ještě chceme stihnout i realizaci místnosti pro správce SRC (tělocvičen)
formou mezipatra v nářaďovně ve velké tělocvičně, úpravu kuchyňky a instalaci ukazatele
skóre do velké tělocvičny.
- Provádějí se práce na údržbě vodovodu.
- Během posledních dvou – tří let proběhla
téměř kompletní obměna techniky obce.
Rádi bychom pro občany zorganizovali Den
otevřených dveří naší Základny, kde bychom
vše předvedli.
- V soutěži O keramickou popelnici – 4. místo,
vloni 1. místo.

Zápis č. 2-2018 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 14. 6. 2018
v 17:00 hodin v sále hasičárny
Přítomno: 12 členů zastupitelstva
Omluven: Kamil Pustka, Mgr. Lukáš Gola,
Lumír Červenka
Jednání zastupitelstva se nezúčastnili občané
obce.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
- Usnesení z minulého ZO jsou splněna.
- Minule jsme probírali možnost rekonstrukce
běžecké dráhy na hřišti FC a možnost rekonstrukce bývalých antukových kurtů. Prozatím
nebyl vypsán žádný dotační titul. Na rekonstrukci antukových kurtů bude vypracovaná PD.
- Proběhlo konkurzní řízení na nového ředitele
naší příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kozlovice. Stávající ředitelce paní Mgr. Ulčákové
skončilo šestileté funkční období. Novou ředitelkou se od 1. 8. 2018 stane paní Mgr. Jaroslava Minksová.
- Probíhá realizace stavby Úpravy interiéru
OÚ Kozlovice – zhotovitelem je První KEY-STAV, a.s. Třinec. Prozatím vše probíhá bez
větších komplikací. Po dokončení stavebních
prací budou prostory vybaveny nábytkem
a elektronikou.
- Realizujeme novou fasádu na klubovně seniorů (svépomocí). Po dokončení plánujeme
slavnostní otevření.
- Na prázdniny chystáme realizaci projektu
„Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice“ – dotace IROP. Prozatím máme dodavatele na stavební práce. Do zadávacího řízení
pro výukové vybavení se nikdo nepřihlásil
a ještě další tři zadávací řízení budou vypsána.

Během projednávání bodu 1 se dostavil Ondřej
Eliáš.
21/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace
obou výborů na vědomí.
Hlasování: 11 : 0 : 0
2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RO č. 14/2017 – 5/2018 a ZO č. 5/2017
– 1/2018. Kontrolní výbor nemá připomínky
k těmto usnesením.
2.2 Finanční výbor
Finanční výbor na svém zasedání projednal
Závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok
2017. Seznámil se se zápisem o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Kozlovice za rok
2017. Dále se seznámil s účetní závěrkou obce
za rok 2017, Inventarizační zprávou za rok 2017
a s Protokolem o provedení veřejnoprávní kontroly za rok 2017 u Základní a Mateřské školy
Kozlovice, p. o.
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neposkytla v rozsahu předložených podkladů
v souvislosti s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky. Předložené
doklady ke schválení účetní závěrky byly
zpracovány v souladu s vyhláškou a v souladu
s požadavky schvalovacího orgánu v úplnosti.
Hlasování: 11: 0 : 0

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce
schválit Závěrečný účet Obce Kozlovice.
22/2018 – Zastupitelstvo obce bere informace
obou výborů na vědomí.
Hlasování: 11: 0 : 0
3. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za
rok 2017
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, byl návrh závěrečného účtu obce za
rok 2017 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. Při přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly
vzneseny žádné dotazy.
23/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet Obce Kozlovice a souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2017,
a to bez výhrad.
Hlasování: 11: 0 : 0

4. Schválení individuálních dotací pro rok
2018
4.1 FC Kozlovice, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce nad 50.000 Kč.
Žádost podal FC Kozlovice, z. s. – viz příloha
zápisu.
Jedná se o dotaci na energie – plyn, elektro,
vodné, stočné, oprava tribuny – nátěry, banner
s názvem a logem klubu, oprava soc. zařízení –
výměna WC a topného tělesa, údržba hracích
ploch – osivo, hnojiva, dosypový substrát,
sečení (benzín), lajnování (latex), vybavení areálu koši na třídění odpadu, drobný průmyslový
materiál na opravy závad vzniklých provozem
areálu.
25/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
FC Kozlovice, z. s.
Kozlovice 521, PSČ 739 47
IČ: 43963391
Účel užití dotace: Energie – plyn, elektro,
vodné, stočné, oprava tribuny – nátěry, banner
s názvem a logem klubu, oprava soc. zařízení –
výměna WC a topného tělesa, údržba hracích
ploch – osivo, hnojiva, dosypový substrát,
sečení (benzín), lajnování (latex), vybavení
areálu koši na třídění odpadu, drobný průmyslový materiál na opravy závad vzniklých
provozem areálu.
Výše schválené dotace celkem: 130.000 Kč.
Spoluúčast min. 30%.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace.
Hlasování: 11: 0 : 0

Na základě Vyhlášky MF ze dne 22. července
2013 o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek
přísluší zastupitelstvu obce schvalovat účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni (tj.
31. 12. předcházejícího roku).
Předložené povinné složky pro schvalování
účetní závěrky:
- Vlastní účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha.
- Zpráva o výsledku přezkoumání dle zákona
č. 420/2004 Sb. za rok 2017.
- Komentář k výsledku finančních kontrol dle
zákona č. 320/2001 Sb. za rok 2017.
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu
s vyhl. č. 270/2010 Sb. k 31. 12. 2017.
24/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku za rok 2017. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka
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28/2018 – Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje části obecního pozemku parc.
č. 1992 k. ú. Kozlovice, trvalý trávní porost
o rozloze cca 230 m2.
Hlasování: 11: 0 : 0

4.2 Ski klub Kozlovice, z. s.
Zastupitelstvu byla předložena žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce nad 50.000 Kč. Žádost
podal Ski klub Kozlovice, z. s. – viz příloha zápisu.
Jedná se o dotaci na přípravu a výlohy spojené
s realizací 30. ročníku mezinárodního závodu ve
skoku na lyžích Kozlovice Open 2018, výrobu
sady startovacích čísel, pokrytí části nákladů na
přípravu můstku a nákup sportovního vybavení,
potřeb, výcvikové tábory, domácí i mezinárodní
soutěže – doprava, ubytování, vosky, lyže, skokanské boty atd.
26/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje individuální finanční dotaci v členění - za účelem
a výši takto:
Ski klub Kozlovice, z. s.
Kozlovice 665, PSČ 739 47
IČ: 05071356
Účel užití dotace: na přípravu a výlohy spojené
s realizací 30. ročníku mezinárodního závodu
ve skoku na lyžích Kozlovice Open 2018,
výrobu sady startovacích čísel, pokrytí části
nákladů na přípravu můstku a nákup sportovního vybavení, potřeb, výcvikové tábory,
domácí i mezinárodní soutěže – doprava,
ubytování, vosky, lyže, skokanské boty atd.
Výše schválené dotace celkem: 70.000 Kč.
Spoluúčast min. 30%.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
individuální finanční dotace.
Hlasování: 11: 0 : 0

6. Stanovení počtu členů zastupitelstva
pro volby 2018
Na základě zákona o obcích §67 a §68 stanovuje zastupitelstvo počet zastupitelů pro další
volební období. Dle zákona může u obce od
3 000 do 10 000 obyvatel zastupitelstvo stanovit
11 – 25 členů.
29/2018 - Zastupitelstvo obce stanovuje na
základě zákona o obcích §67 a §68 pro volební
období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva
obce Kozlovice na 15.
7. Různé – diskuze
7.1 Hasičárna Měrkovice
V návaznosti na informaci podanou na minulém jednání zastupitelstva ohledně „hasičárny
v Měrkovicích“ byl zastupitelům předložen
dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových – Sdělení ke stavu prošetřování
majetkoprávních vztahů ke stavbě, nacházející
se, mimo jiné, i na pozemku par. č. 4111 v katastrálním území Měrkovice a žádost o vyjádření.
Dopis je přílohou tohoto zápisu.
Dále zastupitelé obdrželi dopis, vypracovaný
jako odpověď na předchozí.
Po digitalizaci katastrálního územní Měrkovice
přešlo vlastnictví pozemku parc. č. 4111 a na
něm stojící budovy hasičárny v Měrkovicích na
Českou republiku.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám dopisem sdělil, že nejen pozemek, ale
i stavba hasičárny je ve vlastnictví ČR. Úřad se
dotazoval u příslušných archivů v Novém Jičíně
a Frýdku-Místku. Archivy doložily doklady
(rozpočty, půdorysy, záznam z inventární knihy
majetku MNV Kozlovice-Měrkovice, kronika
obce apod.) Podle úřadu žádný z těchto dokumentů jednoznačně neprokazuje vybudování
stavby. Chybí např. stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.

5. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3993/3
a části parc. č. 1992
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost paní
H. B., Palkovice, o odkoupení obecního pozemku
parc. č. 3993/3 (41 m2) a části pozemku parc.
č. 1992 (cca 230 m2). Zastupitelstvu byl dále předložen zápis stavební komise, který oba pozemky
popisuje vč. fotografií. Proběhla diskuze.
27/2018 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje obecního pozemku parc. č. 3993/3
k. ú. Kozlovice, ostatní plocha ostatní komunikace. Předběžná cena 500 Kč/m2.
Hlasování: 11: 0 : 0
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předpokládáme, že k tomuto převodu za strany
ČR na Obec Kozlovice dojde.
30/2018 – Zastupitelstvo obce schvaluje další
postup ve věci hasičárny Měrkovice dle návrhu
advokátní kanceláře Mgr. Pavla Szkandery (viz.
příloha tohoto zápisu). Zastupitestvo obce pověřuje starostu delegováním plné moci advokátní
kanceláři Mgr. Pavla Szkandery pro zastupování
Obce Kozlovice ve věci hasičárny Měrkovice.
Hlasování: 11: 0 : 0

Uznal, že stavba budovy byla financována ze
státního rozpočtu, prostřednictvím MNV Měrkovice. Nedošlo však k zápisu do katastru.
V případě souhlasu obce úřad provede potřebné
kroky k dodatečné legalizaci stavby, její zapsání
do KN, kde vlastníkem bude ČR.
Po zapsání stavby do KN bude obec požadovat
bezúplatný převod stavby do jejího vlastnictví.
Vzhledem k tomu, že budova slouží výjezdové
jednotce sboru dobrovolných hasičů a podle
§ 22 odst. 3) Zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích by se tedy
jednalo o bezúplatný převod ve veřejném zájmu,

Po hlasování k bodu 7.1 se dostavil Zdeněk
Konečný a odešla Bc. Lenka Nevludová.

Zastupitelé se dohodli na termínu konání dalšího zastupitelstva dne 13. 9. 2018.
Jednání zastupitelstva ukončil pan starosta v 18:10 hodin a poděkoval všem za účast.

Rada obce – programy jednání
Zápis č. 9-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 20. 6. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

Program jednání:
1. Kontrola usnesení
2. Dodatek č. 1 SoD - Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice – stavební úpravy
3. Smlouva o poskytování služeb nebo prací
– Česká republika HZS MSK

Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
a místostarosty
2. Příkazní smlouvy na výkon činnosti AD,
TDS a koordinátora BOZP – Modernizace
odborných učeben ZŠ Kozlovice
3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Kozlovice,
p. o. za rok 2017
4. ZŠ a MŠ Kozlovice – žádost o schválení
rozdělení hospodářského výsledku 2017 do
fondů
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury
6. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou – byt č. 3 v domě č. p. 350
7. Přidělení obecního bytu č. 3 v domě č. p. 350
8. Smlouva o bezúplatném převodu majetku
pro SDH Kozlovice
9. Žádost o zřízení věcného břemene

Zápis č. 11-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 18. 7. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Dodatek č. 2 SoD - Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice – stavební úpravy
3. Kontrola rozpočtu – stav k 30. 6. 2018
4. Žádost o dotaci - Sports Academy Morava,
z. s.
5. Nabídka na vypracování PD – dětské hřiště
za prodejnou COOP
6. Odměna ředitelce školy
7. Dodatek č. 1 – příkazní smlouvy na realizaci
zadávacích řízení (IROP škola)

Zápis č. 10-2018 ze zasedání Rady Obce Kozlovice ze dne 2. 7. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 12-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 13. 8. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
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Program jednání:
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Střešní krytina na budově hasičárny
3. Prodej starého traktoru ZETOR 5511
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, přípojka NNk Lipový
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
– Kvašňovský

Zápis č. 14-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 27. 8. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady
Program jednání:
1. Výběrové řízení: Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice – Nábytkové
vybavení
2. Rozpočtové opatření č. 3

Zápis č. 13-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 20. 8. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové rady

Zápis č. 15-2018 ze zasedání Rady Obce
Kozlovice ze dne 31. 8. 2018
Přítomni: Jednání se zúčastnili 4 členové rady
Omluven:Ing. Jiří Tkáč

Program jednání:
1. Výběrové řízení: Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice - Výukové vybavení
fyzika a dílny - II.
2. Výběrové řízení: Modernizace odborných
učeben ZŠ Kozlovice - Vybavení ICT.

Program jednání:
1. Úpravy interiéru OÚ Kozlovice – dodatek
č. 2 SoD
2. Platový výměr ředitelky ZŠ

Ze života školy
Co se děje ve škole
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
seminář, Čtenářská gramotnost, Anglická
konverzace, Praktická matematika, Seminář
z biologie, Cvičení z matematiky, Praktická
matematika, Technická praktika, Seminář
ze zeměpisu, Společenskovědní seminář
a Anglická konverzace;

V pondělí 3. 9. 2018 zahájilo v naší základní
škole nový školní rok 358 žáků, kteří navštěvují
17 tříd. Ve dvou prvních třídách jsme uvítali
46 nových žáků, pro které jejich nové třídní
učitelky připravily hezké uvítání. Pozdravit je
přišli i jejich nejstarší kamarádi – žáci 9. třídy,
kteří jim předali malé dárky.
Všechny naše žáky uvítala před školou nová
dřevořezba Jana Amose Komenského, která je
umístěna před hlavním vchodem školy. Autorem
tohoto díla je řezbář, pan Radek Zdražil.

- dále také vyučujeme dva nepovinné předměty: náboženství a sborový zpěv;
- už od druhé třídy vyučujeme anglický jazyk
- v tomto ročníku jsou výuce angličtiny věnovány 2 vyučovací hodiny, ve kterých se žáci
hravou formou seznamují s cizím jazykem, od
3. ročníku se žáci učí anglický jazyk 3 hodiny
týdně a od 7. ročníku je výuka doplněna
o 2 vyučovací hodiny týdně druhého cizího
jazyka; v 7. a 8. třídě to je ruský a německý
jazyk, v 9. třídě ruský jazyk;

Ve školním roce 2018/2019:
- všechny ročníky se učí podle nově upraveného ŠVP ZV Rosnatka;
- žákům 6. – 9. ročníku nabízíme tyto volitelné
předměty: Etická výchova - sedmý ročník,
Sportovní hry, Můj region, Ekologický
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Obecního úřadu v Kozlovicích

- máme opět širokou nabídku volnočasových
aktivit - zájmové kroužky - sportovní, keramické, výtvarné, sboreček, angličtina hrou,
společenské hry, aj. – naši aktuální nabídku
kroužků najdete na webových stránkách
školy;

Součástí prvních školních dnů je pravidelná
realizace projektu ke zlepšení kvality výuky a celkové atmosféry školního prostředí na 2. stupni
- jeho nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT
určený pro žáky 6. tříd.
Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je
realizován jako třídenní akce, na které jsou děti
v uzavřeném kolektivu, který není rušen okolními vlivy prostředí.
Dlouhodobým cílem projektu je vytvořit
ve třídě a tím i ve škole přátelskou atmosféru
a ovzduší spolupráce mezi dětmi a učiteli chceme mít i na druhém stupni žáky, kteří „rádi
chodí do školy“.
Letošní ročník proběhl ve dnech 10.–12. 9.
2018 opět v Rekreačním středisku Palkovické
Hůrky a z velké části byl hrazen z dotace Moravskoslezského kraje - v rámci podpory aktivit
v oblasti prevence rizikových projevů chování
u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019 a také
z příspěvku „Rady rodičů“ při naší základní
škole.
Další aktuální informace o dění ve škole
získáte na www.skola.kozlovice.cz .

- pro žáky prvního stupně nabízíme sportovní
aktivitu „Beskyďáček“ - zaměřenou na volejbal, dále také Korfbalový kroužek;
- žáci 4. a 5. tříd absolvují 2 lekce dopravní
výchovy (podzim a jaro) na dopravním hřišti
v Příboře;
- pro žáky jsou ve školním roce naplánovány
kulturně výchovné a vzdělávací akce – v září
Fyzikální a chemické pokusy – pro žáky
4. – 9. tříd, v lednu představení „Divadélka
pro školy“ – z Hradce Králové, dále během
školního roku žáci navštíví vybrané divadelní
představení v Ostravě a na Den dětí pojedou
do kina;
- školní družina má opět 4 oddělení a má
zapsáno 120 žáků.
A co se dělo v prvních dnech školního roku?
První dva dny se ve všech třídách uskutečnil
projekt „Hravě spolu zvládnem školu“, který je
zaměřen na aklimatizaci žáků po prázdninách
na školní prostředí, vytvoření pravidel práce ve
třídě a bezpečnost pohybu žáků ve škole.

Mgr. Jiří Brus, ZŘ

Rada rodičů
za nejstaršího žáka ZŠ v rodině, v MŠ je to za
každého žáka), z pořádání Dětského dne a také
ze spoluúčasti na organizaci Dne obce. Jedná
se především o zisk z prodeje občerstvení a ze
sponzorských darů.
Získané peníze Rada rodičů po pečlivém
zvážení přerozdělí. Přispívá na školní akce pro
jednotlivé ročníky (lyžařský výcvik, adaptační
kurz, exkurze, výlety, odměny pro žáky atd.), ale
také na učební pomůcky (knihy pro mimočítankovou četbu, stavebnice, předplatné vzdělávacích časopisů apod.). Přesný seznam příspěvků
je vždy zveřejňován na Dětském dni a Dni obce.

Rada rodičů funguje jako výkonný orgán
Spolku rodičů a přátel Základní školy a Mateřské
školy Kozlovice (dále jen Rada rodičů). Jedná
se o dobrovolnou neziskovou organizaci, která
vznikla za účelem napomáhat fungování školy
tím, že spravuje určité finanční prostředky a přispívá na některé vybrané školní akce a pomůcky.
Jejím cílem je podílet se na zpestření výuky všech
žáků a také umožnit rodičům, aby nemuseli hradit v plné výši některé částky spojené se školní
a předškolní docházkou.
Příjmy Rady rodičů tvoří jednorázový roční
příspěvek, který platí rodiče vždy v říjnu (pouze

Pokračování na straně 25.
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Den obce – sobota
(archiv obce)

Den obce – sobota
(archiv obce)

Den obce - neděle
(archiv obce)

Klubovna seniorů
(archiv obce)

Klubovna seniorů
(archiv obce)

Modernizace odborných učeben
(archiv obce)

Rozloučení s deváťáky
(archiv obce)

Vrátnice SRC

(archiv obce)
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Rada rodičů, členové, archiv spolku

jednotlivých tříd naleznete na webových stránkách školy v sekci Rada rodičů. Kontaktovat
nás můžete na emailu: rrkozlovice@seznam.cz.
Rádi oceníme jakoukoli Vaši pomoc při pořádání akcí či pouze radu nebo návrh na změnu.
Těšíme se na nové členy a případnou budoucí
spolupráci.

Za každou třídu působí v Radě rodičů dva
Vámi zvolení zástupci, kteří se podílejí na její činnosti a spolurozhodují o rozdělování finančních
příspěvků. Všichni rodiče mají právo s těmito
zástupci konzultovat své náměty a připomínky,
které pak bývají prodiskutovány a řešeny na
pravidelných schůzích. Všichni rodiče se také
mohou do aktivit spolku zapojit, i když nejsou
členy Rady rodičů.
Současnou předsedkyní Rady rodičů je Ing.
Markéta Opělová a jmenný seznam zástupců

Naše heslo je: DĚLÁME TO PRO DĚTI!
Vaše Rada rodičů

Mateřská škola
program jsme vycházeli z názvu obce a využili
jsme i obecního maskota „kozlíka“, kterého
si děti samy pojmenovaly a jeho výtvarné provedení je velice blízké dětskému chápání
světa. Velký důraz klademe na kamarádství
a vzájemnou pomoc a také na stejné šance pro
všechny. Smyslem programu je během celé předškolní docházky dětí podporovat jejich tělesné
a duševní zdraví, rozvíjet samostatnost, zdravé
sebevědomí, komunikativnost a tvořivost. Již
druhý školní rok děti 5-6 leté plní povinnou
předškolní docházku. Letos se jich na vstup do
1. třídy připravuje 40.

Naši MŠ navštěvuje v letošním roce 102
dětí. Do lavic 1. tříd ZŠ odešlo 36 dětí a úplných
nováčků je 35. Ve třech odděleních v budově
č. 666, kde jsou děti věkově smíšené, probíhá
vzdělávání a výchova už druhým rokem podle
školního vzdělávacího programu „S kamarádem
kozlíkem, hrajeme si celý den“. Podle něj pracují
i dvě třídy věkově starších dětí a předškoláků
v nové budově č. 186 (u ZŠ). Cílem vzdělávacího
programu je rozvoj osobnosti dítěte s kladným
vztahem k sobě samému, k rodině, ostatním
lidem, přírodě, světu kolem nás, k historii a lidovým tradicím i zvykům. Při názvu vzdělávacího
25
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Motýlci: Lucie Halamíčková, Miroslava
Jedličková
Sluníčka: Pavla Košťálová, Miroslava Jedličková
Berušky: Bc. Lenka Eliášová, Bc. Hana
Juchelková
Učitelky v budově č. 186:
Hříbci: Hana Kusínová, Zuzana Sucháncová
Skřítci: Ivana Bražinová, Zuzana Sucháncová

V době od 6:00 do 16:00 hodin se o děti starají:
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Minksová
Vedoucí učitelka: Bc. Lenka Eliášová
Vedoucí kuchyně: Bc. Monika Klegová
Kuchařky: Marie Cvičková, Hana Lassáková
Školník: Václav Holub
Domovnice: Věra Juřicová, Lenka Žáková
Učitelky v budově MŠ č. 666:

Kulturní a sportovní život obce
Valášek informuje
podmínkách. Naopak na Den Obce Kozlovice
se počasí na poslední chvíli umoudřilo, a proto
i Valášek vč. Přípravky vystoupil na místních
prknech, která znamenají svět.
První polovinu září jsme věnovali svědomité
přípravě na přímý přenos do TV NOE, kde jsme
vedle Valašského Vojvody vystoupili v pořadu
„U nás“ – za lidovou písní a tancem kraje Leoše
Janáčka. Obrovská zkušenost a zážitek pro nás
všechny a věřme, že nebyla posledním kontaktem a spoluprací s televizí.
Každoročně se začátkem školního roku
tvoříme plány k dalšímu fungování souboru. Již
při čtení těchto řádek budou mezi členy souboru

Letní prázdniny a tropické počasí se pomalu
loučí, ale ve Valášku se naplno rozjíždí podzimní
sezóna s přípravou na zimní, a tedy již vánoční
koncerty. Nemůžeme však nevzpomenout na
již proběhlé Sochovy národopisné slavnosti ve
Lhotce, kde jsme na konci srpna vystupovali
s nově sestaveným pásmem Komáři. Přípravka
rozšířila svůj repertoár o pásmo Husy a především malá muzička s primášem Filipem Krpcem
se postarala o nabitou hudební produkci během
celého festivalového dne. Pořadatelům velké
díky za každoročně výbornou a svědomitou
přípravu a všem účinkujícím a divákům za
neskutečnou atmosféru i v lehce deštivých

Den Obce Kozlovice 2018, autor Jaroslav Fojtík
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Generálka na TV NOE, autor Petra Prašivková

Přípravka na Sochovkách 2018, autor Vlastimil Bjaček

nové děti, které se přihlásily a byly vybrány při
tradičním zářijovém náboru. Nicméně stále hledáme a zveme do svých řad i mladé muzikanty
a muzikantky. Děti hrající na flétnu, housle,
basu nebo jen se zájmem o některý z těchto
nástrojů, nechť se nám ozvou a přijdou se kdykoli podívat na zkoušku muzičky. Moc rádi je ve
Valášku přivítáme.
A co nás ve Valášku čeká dále?
První říjnový víkend pojedeme společně
na celosouborové soustředění do Kunčic

p. O. Budeme se připravovat na Inspirativní
přehlídku pořádanou regionálním Folklorním sdružením Ostrava a plynule přejdeme
k nácvikům vánočního programu, který letos
budeme prezentovat na Charitativním koncertě
ve Frýdku-Místku 14. 12., hned druhý den pak
na oblíbené domácí půdě v Kozlovicích v rámci
festivalu Souznění 2018.
Aktuální akce souboru a kontakty na vedoucí
najdete na webových stránkách www.valasek-kozlovice.cz.
Petra Prašivková

Z činnosti SLPT Valašský vojvoda
aneb od cimbálu o lidové kultuře. Jedná se
o cyklus s folklórní tématikou na TV Noe,
který byl tentokrát věnován světoznámému
hudebnímu skladateli a sběrateli lidových písní,
Leoši Janáčkovi, jehož 90. výročí úmrtí si letos
připomínáme. Pořad se natáčel v prostorách
Valašského pivovaru v Kozlovicích, kde mimo
nás a mnoho zajímavých hostů vystoupil také
LSPT Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí
a DFS Valášek.
Při příležitosti Janáčkova výročí vystoupíme
na dalších dvou koncertech. Ten první se bude
konat 13. října ve Fryštáku a druhý s názvem „Po
nezarostlém chodníčku“ proběhne 1. prosince
v Mahenově divadle v rámci folklorního festivalu
„Janáček Brno.“ Na těchto koncertech vystoupí
spolu s námi také gajdoš Pavel Popelka, Skupina

Letní sezónu jsme zahájili tradičně na MFF
ve Strážnici, kde jsme vystoupili v nedělním
pořadu „Písničky pod bílou čepicí“ autora
Miroslava Šimandla. Opět jsme vycestovali také
za hranice České republiky. Letos ovšem pouze
na Slovensko na Bačovské dny do Malatiné.
Zájezd to byl docela krátký, ale i tak jsme si ho
perfektně užili a odnášíme si z něj samé dobré
zážitky. Dále jsme o prázdninách vystoupili na
Portášských slavnostech na Opálené, na oslavách SDH Kunčice pod Ondřejníkem, v Kelči,
na Svatém Hostýně, na Hukvaldech a jako
každý rok, tak i letos, jsme si nemohli nechat
ujít Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce
a Den obce v Kozlovicích.
Na konci léta jsme se věnovali převážně
přípravám na přímý přenos pořadu U NÁS
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VV na Sochových slavnostek, autor Vlastimil Bjaček

VV na Hukvaldech, autor Petra Klementová

fašančářů ze Strání, CM Kašava s primášem
Petrem Králem a Valašský soubor Kašava ze
Zlína. V Brně se k nám přidá ještě Věčně mladý
Danaj ze Strážnice a Národopisný soubor Podskalák z Troubska.
Na konci září absolvujeme další „zahraniční
zájezd“ na Slovensko, tentokrát do Čičman.
20. října se zúčastníme akce „Regiony jak je

neznáme“ v Ostravě a 28. října vystoupíme
s reprízou pořadu Za nebeskou bránou I. v Kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm.
V prosinci nás čeká ještě pár vystoupení
s naším vánočním programem a také už
budou vrcholit přípravy na festival Souznění,
jehož jubilejní 20. ročník proběhne od 13. do
16. prosince.

Tomáš Kalus

Léto končí - škola začíná
červnovou sobotu lidé v Kozlovicích časem
spojí s Medovým dnem, který se svým programem bude snažit uspokojit zájemce od dětí po
dospělé. A také věřím, že se do pořádání zapojí
i děti ze školního kroužku a dodají akci svěží
náboj.
Naše účast už tradičně zpestřila i letošní
obecní slavnost. Velkou atrakcí jsou vždy krásně
zdobené medové perníky, každoročně zpestřené
nějakým překvapením. Letos to byli malí kozlíci
– potomci našeho znakového kozla. Poděkování
patří pořadatelům za dobrou přípravu stánků
i areálu.
21. - 23. 9. 2018 proběhne akce Život na
zahradě v Ostravě na Černé louce. Akci pořádají včelařské organizace, zahrádkáři i léčitelé
a šamani. Letos bude určitě nádherná expozice
ovoce, zeleniny i hub. U včelařů se náš spolek
bude účastnit soutěže o nejpěknější perník.
Navštivte a hlasujte! Ač jsou u exponátu
pouze čísla, věřím, že náš perník poznáte.
Začala škola a s ní začne i činnost včelařského kroužku. K účasti na ni zvu kluky i holky,

Končí léto výjimečné velkou úrodou ovoce
všeho druhů – od třešní, přes jablka, hrušky po
švestky, ryngle, rybíz, ořechy... Škoda jen, že ta
naše nadúroda byla vykoupena velkým suchem
na jiných místech vlasti. S tím souvisí i úroda
medu, která byla místně vynikající a někde
i nulová. V Kozlovicích a okolí byla slušná –
i čistý lípový med byl.
Z aktivit včelařského spolku: Koncem června
proběhl první „MDK“ – Medový den Kozlovice.
I přes nepříznivé počasí (i topidlo se dostalo ke
slovu) se uskutečnil ke spokojenosti návštěvníků. Soudek medového piva se vypil, i kotlík
guláše se snědl, a nechyběly medovníky a zdobené perníčky i další produkty jako kosmetika
a zdravotní doplňky. A samozřejmě se nabízel
med. Medový den nabízí to, na co jsou lidé zvyklí
ze Souznění nebo obecní slavnosti, ale navíc
je tu více prostoru k besedování, k posezení
i propagaci a vzdělávání.
Ačkoli tato akce asi nikdy nedosáhne rozměrů podobných akcí v okolí (Chlebovice,
Janovice, Kopřivnice) věřím, že si poslední
28
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Přeji dětem, aby v ní v tom dalším ročníku
získaly „zlato“, a všem včelařům přeji včelstva
bez nemocí a v další sezóně hodně zlatého medu.

které zajímá život včel a včelaření nebo které
mají rádi přírodu. V loňském roce se života
kroužku aktivně účastnilo 5 dětí. Kromě hodin
ve škole nebo na farmě je zpestřením činnosti
kroužku účast na soutěži Zlatá včela.

Stanislav Ulčák

Ze života včelařů, archiv spolku
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Pavel Krpec absolutní mistr ČR a mistr světa 2018

MČR Liberec 2018 Krpec 1. místo, archiv spolku

dařilo lépe a vyhrává základní pokusy v čase
15,17s. I tady se přes semifinále dostává do
finále a vyhrává v novém osobním rekordu
15,02s a stává se absolutním mistrem ČR v běhu
na 100 m s překážkami a vítězem ve dvojboji
(součet časů věž a stovky).
Štafety se Moravskoslezskému kraji také
podařily a Pavel je opět členem vítězné štafety v čase 54,20 s, kde prováděl na čtvrtém
úseku hašení hořící směsi. Po druhém dni má
družstvo MSK profesionálních hasičů luxusní
náskok šesti bodů (počítá se vždy umístění
tzn. 1. místo=1 bod) před Plzeňským krajem, ale ani to jim bohužel nestačí, protože
v závěrečné disciplíně požární útok, kazí oba
pokusy a zapisují si deváté místo. Plzeňský
kraj vyhrává tuto disciplínu a po sečtení všech
umístění z ostatních disciplín se stává mistrem
ČR v požárním sportu po sedmileté nadvládě
Moravskoslezského kraje, který se letos umístil
celkově na druhém místě.

Ve dnech 24. 8. - 26. 8. 2018 se v Liberci
uskutečnilo Mistrovství ČR v požárním sportu
dobrovolných a profesionálních hasičů. Naši
obec Kozlovice v barvách profesionálních
hasičů Moravskoslezského kraje reprezentovali
dva závodníci, a to Jan Vyvial a Pavel Krpec.
V zahajovací disciplíně ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže, která byla poprvé umístěna
do haly extraligových hokejistů Bílých tygrů
Liberec, se Honza umístil na devátém místě
a Pavel na čtvrtém, což ho posunulo do vyřazovacích bojů, kde postupovalo nejlepších osm
závodníků. Přes semifinále se probojoval do
finále, kde se následně umístil na druhém místě,
v novém osobním rekordu 13,76s.
Následující den byly na pořadu dvě disciplíny, a to běh na 100 m s překážkami a štafeta
4x100 m s překážkami. Honza po první nepodařené stovce zajistil druhý pokus pro tým
(v soutěži týmů se sčítá 6 nejlepších časů z 8
závodníků) a zapisuje si čas 17,08s. Pavlovi se
30
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MČR Liberec 2018 - věž Vyvial

MS 2018 Krpec štafeta

MS 2018 Krpec stovky

MS 2018 požární útok Krpec - uprostřed, archiv spolku

Největším úspěchem v devítiletém působení
Pavla Krpce v týmu české reprezentace je titul
mistra světa v požárním sportu, kterého se
mu podařilo dosáhnout s družstvem ve dnech
12. 9.–15. 9. 2018 na XIV. Mistrovství světa
v požárním sportu, které se konalo na Slovensku
v Bánské Bystrici.
Závodilo se ve stejných disciplínách jako na
mistrovství ČR. V oblíbené Pavlově disciplíně
běh na 100 m s překážkami se ve velké konkurenci probojoval druhým nejlepším časem do

semifinále mezi 8 nejlepších závodníků světa,
kde ho však zradil rozdělovač a do finále se
nepodíval. Přesto česká reprezentace součtem
šesti nejlepších časů v této disciplíně obsadila
1. místo, v disciplíně výstupu na věž a požárním
útoku 4. místo a ve štafetě 4 x 100 m s překážkami
2. místo. Součet 11 bodů ze všech disciplín stačil
na celkové 1. místo a Češi se tak stali poprvé v historii mistry světa v požárním sportu pro rok 2018
před druhou Ukrajinou a třetím Běloruskem.
Božena Krpcová
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Prázdniny u výjezdové jednotky
hořelo na území Obce Hukvaldy. K likvidaci
bodavého hmyzu (vosy a sršni) jednotka vyjela
jedenáctkrát, což je srovnatelné s loňským
rokem.
Členové výjezdové jednotky byli povoláni ve
druhé polovině srpna k pomoci zraněné osobě,
která upadla na naučné stezce Leoše Janáčka
a zranila se. Ještě před příjezdem sanitky byla
turistka odborně ošetřena členy naší výjezdové
jednotky a následně byla snesena ze svahu. Za
tuto pomoc byla jednotce vyslovena pochvala
KČT Vítkovice, která byla uveřejněna na kozlovickém webu.

V červenci a srpnu byla výjezdová jednotka
hasičů z Kozlovic povolána IBC MSK k 17 událostem.
Ač se to z průběhu horkého léta nezdá, tak
díky prudkým dešťům v polovině července
vyjela výjezdová jednotka k čerpání vody ze
sklepních prostor dvou rodinných domků. Na
žádost starosty obce pak ještě jednotka provedla
monitoring dolního toku řeky Ondřejnice.
Dále jednotka dvakrát zasahovala u spadlého stromu přes komunikaci. Stromy byly jednotkou pořezány a odklizeny mimo komunikaci.
Takřka pravidelně se v létě vyjíždí k požárům
travního porostu, letos to bylo pouze jednou,

Ing. Radmila Toflová

Výjezdová jednotka v akci, archiv výjezdové jednotky

Hasiči Kozlovice
představení zúčastnilo přes 200 diváků, nechyběla pohodlná křesla, popcorn, pivo, klobásky…
Zkrátka vše, co ke správnému venkovnímu
promítání patří. Děkujeme za účast.
V sobotu 1. září proběhl 45. ročník Pohárové
soutěže v požárním útoku a 3. ročník Netradiční
soutěže. Program zahájil ve 14 hodin starosta
sboru pan Libor Král a i přes klasickou nepřízeň
počasí přivítal 5 ženských a 9 mužských týmů
z okolních sborů. Nejlepšími družstvy v ženské kategorii byly: 1. Lhotka, 2. Kozlovice A,
3. Hájov. U mužů byly výkony velmi vyrovnané

Prázdninové měsíce jsou pro hasiče vždy ve
znamení pohárových soutěží. Těch se naše mužská i ženská družstva v průběhu letních víkendů
nepravidelně zúčastňovala. Avšak vzhledem
k tomu, že u obou týmů došlo k omlazení i přibrání nových členů, proběhla tato sezóna spíše
v duchu sbírání nových zkušeností a zážitků.
K létu neodmyslitelně patří i letní kino, které
se nám opět podařilo zorganizovat. Poslední
srpnový čtvrtek jsme tak promítli film Hotel
Transylvania a následující sobotu českou
komedii Tátova volha. Dohromady se obou
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Domácí týmy na pohárové soutěži, autor Radmila Toflová

překážky, jako je běh tunelem, rozstřihnutí
plotu či řezání dřeva. Zde suverénně Kozlovjané
zvítězili.
Na závěr bych Vás ráda všechny pozvala
do hasičského stánku na kozlovském Krmáši.
Budeme se na Vás těšit!

a o vítězství rozhodovaly desetiny sekundy.
Nakonec se na první příčce umístili chlapi z Palkovic, za nimi v těsné blízkosti Lhoťani a třetí
skončilo družstvo z Lubna. Po ukončení hlavní
soutěže následovala "netradička", kde týmy
před vstřikem na terč musely zdolat jednotlivé

Kateřina Toflová

Skauti
jako učení se povinnostem - připravovat dřevo
na oheň, pomáhat s běžným chodem tábora,
zodpovědně plnit svoje povinnosti služby
např. v kuchyni nebo jen být včas tam, kde je
potřeba. Všechny tyto části tvoří tábor, který
nakonec může být tou nejlepší částí prázdnin
už jen proto, že jsou děti v partě kamarádů a v
bezpečném prostředí, kde se mohou mnohé
naučit a vyzkoušet si svoji schopnosti.
Jedna velká parta není jen mezi dětmi, ale také
mezi vedoucími, kteří tábor připravovali téměř
půl roku dopředu a nakonec s plným nasazením
realizovali přímo na místě všechen program. Dá
to hodně práce, ale pro nás je činnost v oddíle
taky hodně o přátelství a zábavě, kterou při práci

Prázdniny, pohoda, odpočinek, zábava,
kamarádi, stanování, hry, dobrodružství, …
Tohle a ještě mnohem víc jsme si užili na skautském stanovém táboře, který jsme pro naše děti
připravili. Šlo o dva týdny uprostřed lesů, bez
mobilů, elektřiny a civilizace. Děti hrály spoustu
her, bojovek v lese, nočních her a nejrůznějších
aktivit. To vše se neslo v duchu pravého pirátského života, takže nechyběl ani poklad, boj
s Krakenem, námořní bitvy a pirátská kletba.
Ale tábor není jen o hraní her… Je také o tom, co
se děti naučí – ať už jde o první pomoc, kterou si
vyzkoušely i v praxi v rámci simulace s namaskovanými zraněními, vázání uzlů, orientace
nebo šifry. Jsou zde ale také další důležité věci
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Společná fotka v kostýmech, autor Hana Chocholatá

s dětmi zažíváme. Ale i vedoucí si přeci jenom
zaslouží odměnu – tou byl mimo jiné roverský
tábor, který se uskutečnil hned poté, co odjely
děti zpátky ke svým rodičům. Zůstali jsme na
tábořišti ještě týden a užívali si to krásné místo,
pohodu a společnost super lidí. Mimo to proběhla také zpětná vazba na tábor, abychom ho

příště udělali ještě lepší, a také několik programů
dělaných na míru přímo vedoucím. Jedním z nich
byla i velká larpová hra, která simulovala život
v komunismu, aby si účastníci mohli lépe představit, jak se v té době žilo. Těmito programy se
snažíme, aby se i naši vedoucí dál rozvíjeli jako
osobnosti a skaut byl pro ně stále výzvou.

Luštění zašifrované mapy, autor Hana Chocholatá

Společná fotka všech účastníků tábora

Závěrečný oheň

Zpívání u závěrečného ohně
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by někdo chtěl, stačí přijít přímo na schůzku
– kluci je mají ve čtvrtky 15:00-17:00 a holky
v pátky 16:00-18:00.
Na začátku září se sešla také velká oddílová
rada, kde se naplánovaly akce na další půlrok
– patří mezi ně např. zahajovací přespávačka,
výprava nebo víkendová akce pro celý oddíl.
Všechny akce se již tvoří a tak se všichni těšíme,
až je budeme moci zrealizovat.

S dalším rozvojem nám pomáhají i skautské
kurzy, které Junák organizuje pro své členy. Na
vzdělávací čekatelské kurzy, které jsou zaměřené na práci s dětmi a přípravu programu letos
vyjely i tři naše vedoucí. Absolvovaly již jarní
víkendové části a hlavní letní desetidenní část
a nyní je čeká skládání čekatelských zkoušek.
Budeme jim držet palce, aby se vše podařilo.
Od září nám opět začínají pravidelné
schůzky. Letos navíc nabíráme nové členy,
a tak vzniknou dvě nové družiny – jedna dívčí
a jedna chlapecká. Nabíráme děti z 2. a 3. třídy
ZŠ. V rámci náboru jsme také vyrazili do ZŠ
Kozlovice, abychom dětem řekli, co je to skaut
a nabídli jim možnost se k nám přidat. Pokud

(Další fotky z oddílových akcí jsou uveřejněné
na našich stránkách: kozlovice.skautifm.cz)
Za oddíl NASHURO Kozlovice
Alžběta Tkáčová (Cviky)

Festival Souznění letos slaví 20 let
Jubilejní 20. ročník festivalu Souznění se
uskuteční ve dnech od 13. do 16. prosince 2018
na několika místech Moravskoslezského kraje.
I letos bude festival pestrou a unikátní přehlídkou adventních a vánočních zvyků, gastronomie a mezinárodních kultur. Program začne
ve čtvrtek houslovým
koncertem Concerto
Da Camera A r thura
Louriè v podání Hany
Kotkové, Iv y K ramperové (housle), Patricie Janečkové (zpěv)
a vystoupením Komorního orchestru Barocco
Sempre Giovane v kostele sv. Jana a Pavla ve
Frýdku-Místku. V pátek
se festival přesune do
Kunčic pod Ondřejníkem, kde v sále restaurace Huťařství vystoupí
nejprve CM Ondřejníček
a následně kapela Fleret.
Festivalová sobota patří
už tradičně Kozlovicím.
Od rána se bude v prostorách obecního úřadu
konat Vánoční jarmark Jožka Černý, archiv spolku
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s přehlídkou nejrůznějších řemesel a živými
vystoupeními nejen kozlovických muzikantů.
V kostele sv. Michaela a sv. Barbory v Kozlovicích
vystoupí Jožka Černý s cimbálovou muzikou Gracia. V rámci večerního programu zahraje soubor
Heľpan, CM Ohnica, soubor Pohronci, Valašský
vojvoda a další. Nedělní
program nabídne dopolední slavnostní mši
v chrámě Panny Marie
v Ostravě – Mariánských Horách. Na závěrečném Galakoncertě
v Domě kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm
vystoupí mimo frenštátských hudebníků, souborů Heľpan, Pohronci,
Ohnica a Valašský vojvoda také a cappella
SKETY společně s Ondřejem Rumlem. Pro více
informací o festivalu
a aktualizaci programu
sledujte webové stránky
www.souzneni-festival.
cz.
Lucie Nohlová

Obecního úřadu v Kozlovicích

XX. ročník

Mezinárodní festival adventních
a vánočních zvyků, koled a řemesel

13. - 16. 12. 2018

Ostrava, Frýdek-Místek, Kunčice pod Ondřejníkem,
Kozlovice (Beskydy), Frenštát pod Radhoštěm, Mariánské Hory
20th International Festival of Advent and Christmas Traditions, Carols and Handicrafts
13th to 16th December 2018 – Czech Republic.

Souznění se koná na několika místech Moravskoslezského kraje. Festival otevře ve čtvrtek
slavnostní koncert v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku. V pátek proběhne festivalové
dění v Ostravě a zároveň v Kunčicích pod Ondřejníkem. Součástí Souznění je oblíbený
sobotní Vánoční jarmark v Kozlovicích se zvykoslovným programem, kolední obchůzkou,
koncerty v kostele i v sále a širokým výběrem regionálních specialit. Festival, který je
ojedinělou mezinárodní přehlídkou tohoto typu u nás, ozdobí v neděli mše svatá v OstravěMariánských Horách s následným adventním koncertem. Odpolední setkání s uměleckými
řemesly s doprovodným hudebním programem, bohatou gastronomickou ochutnávku
a večerní žánrově pestrý Galakoncert nabídneme v neděli, v Domě kultury ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Festivaloví účinkující obohatí sváteční program na náměstích v Ostravě,
Frýdku-Místku a v dalších destinacích.
Změna programu vyhrazena
Další informace na www.souzneni-festival.cz

Jsme také na Facebooku
a Instagramu
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Volejbal ženy Kozlovice
skupin. Pro příznivce volejbalu je zde přiložen
rozpis utkání:

Je tu opět podzim a s ním i nová volejbalová
sezóna. Ta loňská nebyla pro naše volejbalistky
příliš úspěšná. Celkem bylo přihlášeno14 týmů
z celého kraje. Soutěž byla rozdělena na dvě skupiny. Kozlovské volejbalistky se utkaly s týmy:
Štramberk, Třinec, Frenštát p. R., Palkovice,
Metylovice a Hnojník. V základní skupině
skončily na 5. místě a o celkové umístění si
zahrály s týmem z Orlové, se kterým hrály čtyři
vyrovnané zápasy (3:1, 1:3, 3:1, 1:3). Nakonec,
po sečtení vzájemných bodů, byly úspěšnější
naše ženy a celkově se tedy umístily na 10. místě.
Na letošní sezónu se volejbalistky poctivě připravují, a to každý týden na místním beachvolejbalovém hřišti. Od 26. 9. začnou trénovat
opět v tělocvičně a 6.10. zahájí novou sezónu na
domácí půdě proti týmu ze Štramberka. Letos
se do krajského přeboru žen přihlásilo celkem
12 týmů, které jsou opět rozděleny do dvou

6. 10. v 9:00
13. 10. v 9:00
20. 10. v 10:00
3. 11. v 9:00
10. 11. v 9:00
17. 11. v 10:00
24. 11. v 9:00
1. 12. v 9:00
8. 12. v 10:00
15. 12. v 9:00

Kozlovice – TJ Kotouč Štramberk
Kozlovice – TJ Sokol Palkovice
TJ Frenštát p. R. - Kozlovice
Kozlovice – TJ Nový Jičín, a. s.
SK Metylovice – Kozlovice
TJ Kotouč Štramberk – Kozlovice
TJ Sokol Palkovice – Kozlovice
Kozlovice – TJ Frenštát p. R.
TJ Nový Jičín – Kozlovice
Kozlovice – SK Metylovice

Držme společně palce našim ženám a doufejme, že tato sezóna pro ně bude úspěšnější
než ta minulá.
Alena Mužíková

Florbal – sezóna 2018/2019
aby si přišli otestovat fyzičku a svou
dovednost v této moderní kolektivní
hře. Pozvání samozřejmě platí pro
zájemce a talenty všech kategorií.
První trénink mladších žáků
a přípravky proběhne ve čtvrtek
4.10. v 15:00 hod. ve velké tělocvičně.
Trénink starších žáků a dorostu se
uskuteční v úterý 2.10. v 15:00 hod.

Po dvouměsíční prázdninové
přestávce tu máme začátek nové
sezóny. S ní jsou spojeny plánované
akce, turnaje a hlavně příprava. Od
října zavlaje florbalová vlajka FbC
Kozlovice nad hlavami sportovců
reprezentující všechny věkové kategorie tohoto mladého, stále oblíbenějšího, dynamického sportu.
Od sehrání jarního přátelského utkání
s družstvem TJ Sokol Frýdlant.n.O. zvažujeme
možnost účasti mladších žáků v letošním ročníku ,,Podbeskydské florbalové ligy,, tradičně
konané ve Frýdlantě nad Ostravicí. Tomu bude
předcházet každoroční víkendové soustředění
v Metylovicích. Plánujeme uspořádání „vánočního turnaje“ pro všechny děti. V novém roce
přibudou i další akce, o kterých Vás budeme
včas informovat.
Stále se rozrůstající tým „florbalové přípravky“ zve nové uchazeče z řad „prvňáčků“,

Tréninky jednotlivých kategorií:
Přípravka a ml. žáci čtvrtek 15.00–16.30 hod
St. žáci a dorost
úterý 15.00–16.30 hod
Muži a dorost
čtvrtek 16.30–18.00 hod
Veteráni
neděle 14.30–16.00 hod
Podrobnější informace o našem klubu,
jeho členech, minulosti, současnosti, plánech
do budoucna, společně s bohatou fotogalerií
najdete na stránkách www.fbckozlovice
Václav Štefek
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FC Kozlovice
Tatru Kopřivnice, Rožnov pod Radhoštěm
atd. Realizační tým naopak opustil dlouholetý
vedoucí mužů Zdeněk Mucha. Tomu patří velký
dík za kus odvedené
práce. Co se týká
hráčského kádru,
zde došlo k posílení
t ýmu Zdeňkem
Matějkou, bývalým
hr áčem Fr ýdk u-Místku, Frýdlantu
n.O. či Janov ic .
K týmu se připojil
také navrátilec Pavel
Krpec st. Velkým příslibem je příchod našeho
odchovance 16-ti letého Matěje Navrátila.
Naopak kariéru ukončil útočník Ondřej Holub.
Mužstvo po 3 přípravných utkáních vstoupilo
úspěšně do mistrovské sezóny, kdy ze 4 utkání
vydolovalo 10 bodů, z toho hned 7 na hřištích
soupeřů. Věříme, že i s přispěním fanoušků
budou body přibývat a přezimujeme na předních
místech tabulky okresního přeboru. Více informací na : http://fc-kozlovice.cz/.

Skončily nám prázdniny, jak školní, tak
i fotbalové, a k nám se dostavilo opět mnoho
nových dětí. Jsme samozřejmě rádi, že i v době
digitálního světa je
o běhání po hřišti
ještě pořád zájem.
Dě tem se u nás
věnují lidé, kteří
mají zkušenosti ze
sv ých hráčsk ých
kariér a nyní se se
zaujetím věnují trenérské práci. A to ve
svém volném čase,
zcela dobrovolně, bez nároku na finanční
odměnu. V poslední době mnoho amatérských
klubů z důvodu nedostatku hráčů zaniká, takže
je potřeba ocenit práci u mládeže, kde to všechno
začíná. Starší a mladší žáci opět bojují v krajské
soutěži, obě kategorie přípravek hrají „Brušperskou ligu“. Na podzim je také v plánu na našem
hřišti uspořádat turnaj přípravek, tzv. Kozlík cup.
Mužský tým vstoupil do přípravy na novou
sezónu pod novým trenérem. Stal se jim Radomír Kalich, který v minulosti trénoval např.

Martin Krpec

Společné foto - fotbalový kemp, archiv spolku
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