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Obecního úřadu v Kozlovicích
Cennější zdraví, či pohodlí?
Nikdo nemá alibi!
Často láteříme na komíny průmyslových
podniků – a mnohdy oprávněně. Je však kouř
vycházející z našich vlastních komínů o tolik
neškodnější? Možná, že právě z toho vašeho
komína vesele unikají látky podobné nebezpečným bojovým plynům. Vliv lokálního topení na
životní prostředí je stále katastrofálně podceňován. Přibližně polovina oxidu siřičitého pochází
právě z nich. Lokální topeniště produkují velké
množství karcinogenních látek, a to vzhledem
k nízké úrovni spalování v mnohdy nevyhovujících topidlech. Hlavně v zimním období jsou
tyto koncentrace z lokálních topenišť zvláště
vysoké. Nepodceňujme však v Kozlovicích ani
léto! Porozhlédněte se k večeru kolem sebe,
kolik rodinných domků „topí” spalováním
domovního odpadu. Přitom venkovní teplota
dosahuje 25 – 30 °C a nepohne se ani lísteček.
Vzestup emisí polycyklických uhlovodíků
včetně karcinogenních látek je alarmující. Nejnebezpečnější je spalování obalů z plastů, když
jednak jejich množství průběžně přibývá, a jednak jejich separovaný sběr pokulhává. Chováme se jako v zaostalých afrických zemích, kde
se odpad vyhazuje dveřmi na ulici. Důsledky
jsou obdobné. V Africe zamořují lidské příbytky
choroboplodné zárodky z rozkladu odpadků,
u nás zase karcinogenní látky, které „vyrábíme”
spalováním plastů.

Nespalujte vše, co hoří!
Spalujete-li v kamnech domovní odpad, je za
nízké teploty (vyšší nemůžete dosáhnout) pali-

vo nedokonale okysličováno a z vašeho komínu
uniká čpavek, fenoly, kyanidy, dehet… Tyto
látky nepříjemně zapáchají, dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolesti hlavy či
působí jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními
látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný
účinek. Velmi nebezpečnými produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Evropské emisní limity stanovené u dioxinů pro spalovny jsou právě v domácích topeništích silně překračovány. Přitom
například tetrachloriddibenzodioxin (TCDD)
patří mezi nejsilnější syntetické jedy. Věcí, které
do vašeho kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se
na ty, které se tam ocitají nejčastěji.
Pokud doma přiložíte kousek plastu, dřevotřísku, překližku, gumu nebo umělá textilní vlákna, vězte, že to, co poté vychází z vašeho komína, není jen tak obyčejný kouř !!!

Plasty
Plasty jsou obohaceny různými látkami, jako
jsou změkčovadla, barviva a stabilizátory. Ty
často obsahují těžké kovy – hlavně – kadmium
a zinek. Při spálení se těžké kovy jednak uvolňují do ovzduší, jednak zůstávají v popelu. Při
nedokonalém hoření plastů vzniká také hodně
oxidu uhelnatého (CO). Tento plyn je jedovatý,
neboť je schopen se vázat na krevní barvivo –
hemoglobin. Tím znemožňuje přenos kyslíku
krví, což může vést k vnitřnímu zadušení. Spalováním plastů se uvolňují také uhlovodíky,
které přispívají ke vzniku fotochemického
smogu. Dalším nebezpečím je únik ftalátů,
které mají schopnost hromadit se v lidském
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těle. Světová zdravotnická organizace je označila za ještě škodlivější než obávané polychlorované bifenyly. Vznikají i monomery příslušného
plastu (základní stavební kameny jako uhlovodíkové řetězce). Ty jsou pro člověka rovněž
nebezpečné. Monomer polyetylénu je etylén.
Při vysokých koncentracích způsobuje narkózu.
Z polyetylénu se vyrábějí např. sáčky, igelitové
tašky, cedníky, síta ... Propylen – monomer
polypropylenu – má narkotické účinky a působí
negativně na krevní oběh. Z polypropylenu se
vyrábějí např. kelímky, elektroizolační materiál,
textilní vlákna ... Monomer polystyrenu – styren
je rovněž jedovatý. Polystyren se používá na
některé kelímky a tácky, dále jako pěnový polystyren k izolaci atp.
Nejnebezpečnější je spalování PVC polyvinylchloridu. Za velmi škodlivé se považuje
i dokonalé spalování tohoto plastu, tedy při
vysokých teplotách ve spalovně. Hořením PVC
vzniká kyselina chlorovodíková (lidově kyselina
solná – HCl), která silně leptá a dráždí horní
cesty dýchací. Spálením l kg PVC se uvolní 0,5
kg koncentrované (100 %) HCl. Toto množství
přibližně odpovídá 1,5 litru prodávané kyseliny
(dříve se hojně používala v domácnostech na
čištění zdrav. keramiky). Při spalování PVC
doma vzniká také monomer – vinylchlorid. Je to
velmi jedovatá látka s rakovinotvornými účinky.
Váš kouř také obsahuje již zmíněné karcinogenní dioxiny. Uvolňuje se i plynný chlor (Cl) či
ještě agresivnější fosgen. Jedná se o velmi
nebezpečné látky, jež se za první světové války
používaly jako bojové otravné plyny. Vysoké
koncentrace mají za následek poleptání plic
a okamžitou smrt, nižší vedou k chronickému
onemocnění cest dýchacích. Z PVC se vyrábějí
novodurové trubky, pláště do deště, ubrusy,
hadice, obaly – zejména láhve na čisticí prostředky atd.
O jak nebezpečnou látku se jedná, dokazuje
i to, že nový zákon o odpadech s platností od
roku 2001 používání PVC na obaly zakazuje.

Pryž (guma)
Spálením pryže vznikají oxidy síry, které
dráždí dýchací cesty, a saze. Ty obsahují již
v úvodu zmíněné polyaromatické uhlovodíky.
Mezi nimi se nacházejí silné jedy i látky rakovinotvorné.

Kozlovice
Dřevotříska
Pro výrobu se jako tmelící látky používají formaldehydové pryskyřice. Při hoření se rozkládají a uvolňují se formaldehyd a fenoly. Formaldehyd většinou shoří, fenoly unikají do ovzduší.
Jedná se o nepříjemně zapáchající jedy se silně
dráždivým účinkem.

Polyamidy – silon – nylon
Vyrábějí se z nich umělá textilní vlákna. Při
jejich nedokonalém hoření vzniká zejména
čpavek. Ten již při nižších koncentracích dráždí
oči, sliznici nosu, působí nevolnost a bolesti
hlavy. V malém množství uniká i kyanovodík,
který i v malých koncentracích vyvolává škrabání v krku, zarudnutí spojivek, prudké bolesti
hlavy až závratě.

Plastové láhve
od nealko-nápojů zabírají velký objem,
a proto se stává, že kontejnery na sběr plastů
jsou rychle zaplněné. Přitom snížit objem plastové láhve je velmi jednoduché – stačí odšroubovat uzávěr a láhev sešlápnout. Ušetříme tím
hodně místa i finance vynaložené na zbytečně
častý odvoz.

Organický odpad
Spadané listí či trávu sice nepálíme v kamnech, ale zejména na jaře a na podzim (v Kozlovicích i v létě – pálení sena!!!) lze vidět a hlavně
cítit dusivý kouř stoupající ze zahrad. Tento
kouř obsahuje zejména oxid uhelnatý (CO),
uhlovodíky a dehtové látky. Spálením organického odpadu však doslova pouštíme do vzduchu skvělé hnojivo a měníme ho ve škodlivé
plyny. Přitom obyčejný kompost nás může zbavit nejen listí a trávy, ale i kuchyňského odpadu.
Listí napadené např. strupovitostí, které nelze
dát do kompostu, nechejte odvézt spolu s jiným
odpadem, nebo je po vysušení na slunci spalte
spolu se dřevem, které zajistí přístup kyslíku
a vyšší teplotu.
Do vašich kamen či do kotle tedy nepatří
žádné plasty, guma, dřevotříska ani umělá vlákna. Nepatří tam dokonce ani žádný jiný odpad.
Při nedokonalém hoření z něj vždy vznikne zbytečně mnoho škodlivých plynů a moc výhřevný
také není.

Kozlovice
Ale jak se nepříjemného odpadu zbavit?
V naší obci máme vytvořeny velmi dobré podmínky pro třídění domovního odpadu.
Nebuďte pohodlní a využívejte plně této možnosti! Zbývající odpad ukládejte do popelnic.
Nepřipravíte tak vaše bližní či sebe o zdraví
a navíc ulevíte přírodě. Ještě jednu skvělou věc
můžete udělat – předcházet vzniku odpadu.
Tím, že omezíte nákup zbytečností, že se
budete vyhývat plastovým obalům (lahvím,
kelímkům, taškám, sáčkům atd.) a budete
dávat přednost papíru, sklu a jiným přírodním
materiálům, obalům a taškám vícekrát použitelným.
Teď už víte, co do vašich kamen či kotle
nepatří, zbývá jen dodat, co tam vlastně patří.
Pro přírodu, pro zdraví vaše, vašich dětí
a vašich sousedů, dokonce i pro vaši kapsu je
nejvýhodnější spalovat doma dřevo či ještě
lépe (ve speciálních kotlích) dřevěný odpad.
V oblastech, kde je dřeva málo, lze topit plynem. Dřevo dobře hoří i při nižších teplotách
a při jeho pálení, na rozdíl od uhlí či dokonce
uhelných kalů, vzniká méně oxidu uhelnatého
(CO) a oxidů síry (SO2, SO3). To však vůbec
neplatí, topíte-li dřevem vlhkým! Takové spalování je neefektivní a vznikne při něm několikanásobně více dehtových látek než při spalování
dřeva suchého.
V naší obci není mnoho těch, co mají možnost topit dřevem, proto se přistoupilo k realizaci jiného vhodného způsobu topení ohleduplného k životnímu prostředí – je to topení plynem. V těchto dnech se dokončuje jedna z dalších etap plynofikace – tím se umožní další
nemalé skupině občanů topit pohodlně, hospodárně a ohleduplně ke svému okolí. Věřím,
že drtivá většina z nich této příležitosti využije.
Co napsat závěrem? Snad jen to, že články
podobného obsahu píši každý rok. Někteří
z toho mají legraci, jiní chápou závažnost tohoto problému. Zdraví má člověk jen jedno, ale to
si každý uvědomí, až se dostaví první potíže.
Snažme se jim předcházet vytvářením zdravého životního prostředí – nešetřme na tom – to
nejcennější, co máme, není majetek a peníze,
nýbrž zdraví.
Jiří Peloušek
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Zápis ze zasedání obecního
zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 13. srpna 1998
Přítomno 13 členů, omluveni 2 členové OZ.
1. Hlasování o navrácení budovy Spolku
Katolický lidový dům
P. starosta připomněl souvislosti s problematikou objektu Spolku Katolický lidový dům
a vyzval zastupitelstvo k hlasování o navrácení.
P. ing. Vlastimil Fojtík vyjádřil názor, že
tento bod programu není řádně připraven,
navrhoval jeho důkladnější přípravu.
Upozornil, že OZ může objekt darovat nebo
prodat, nikoli vrátit. Navrhoval ocenění budovy
znalcem.
P. Václav Kocián vyjádřil názor, že majetek
odebraný bez náhrady by měl být vrácen majitelům.
P. starosta navrhoval hlasování a dle jeho
výsledku se bude postupovat dále (ocenění
budovy apod.).
P. starosta vyzval zastupitelstvo, aby vyjádřilo,
zda hlasování bude probíhat tajně, nebo veřejně.
Zastupitelstvo rozhodlo o veřejném hlasování.
Členové OZ přistoupili k hlasování o prodeji
nebo darování budovy Spolku Katolický lidový
dům. Hlasováním bylo rozhodnuto, že budova
bude prodána nebo darována, o čemž se bude
dále jednat. Výsledek hlasování: 8 členů pro, 2
členové se zdrželi hlasování, 3 členové proti.
2. Vyhlášky o místních poplatcích
OZ schválilo Vyhlášku č. 2/98, kterou se mění
a doplňuje Vyhláška č. 11/94 o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to Vyhlášky č. 12/96 a Vyhlášky č. 1/98, kde sazba
poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři
měsíce činí
5 000,— Kč, od účinnosti této vyhlášky.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 1998.
3. Prodej pozemků, zařazení pozemků do
územního plánu obce
OZ schvaluje prodej obecního pozemku
počtem 13 členů – parc. č. 2686 ve výměře 237
m2 k. ú. Kozlovice manželům Hrnčárkovým,
Kozlovice č. p. 40. Cena za 1 m2 činí 50,— Kč.
OZ schvaluje prodej obecního pozemku
počtem 13 členů – parc. č. 4050/1, není dosud
vyměřeno, k. ú. Kozlovice manželům Kociánovým, Kozlovice č. 26. Cena za 1 m2 činí 50,— Kč.

Doklad o rozpuštění spolku „Katolický lidový dům v Kozlovicích“ a zabavení jeho majetku.

Kozlovice
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Náklady na geometrické zaměření hradí
manželé Kociánovi.
OZ schvaluje prodej obecního pozemku
počtem 13 členů – parc. č. 796/10 ve výměře
1118 m2 k. ú. Kozlovice panu Jiřímu Krpcovi,
Frýdek–Místek, část Místek, J. Pešiny 2599.
Cena za 1 m2 činí 70,— Kč.
OZ schvaluje zařazení, počtem 13 členů,
pozemku parc. č. 3805/6 k. ú. Měrkovice do
územního plánu obce za účelem výstavby RD.
Majitelem pozemku je pan Martin Špetla, Kvapilova 2070, Frýdek – Místek.
OZ schvaluje zařazení, počtem 13 členů,
pozemků parc. č. 3430 – zahrada o výměře 1 683
m2 a parc. č. 3429/4 – zahrada o výměře 1 582 m2
k. ú. Kozlovice do územního plánu obce za účelem oplocení pozemků a postavení hosp. budovy, příp. RD. Majitelem pozemku je paní Marie
Jabůrková, Ostravice č. p. 556.
OZ schvaluje zařazení, počtem 13 členů,
pozemků parc. č. 152/6 – louka ve výměře 1 559
m2, parc. č. 152/13 – louka ve výměře 1 515 m2,
parc. č. 153/8 – ost. plocha ve výměře 91 m2
a parc. č. 153/14 – ost. plocha ve výměře 89 m2

k. ú. Kozlovice do územního plánu obce za účelem oplocení a výstavby hosp. budovy na uvedených pozemcích. Majiteli pozemků jsou Vladimír a ing. Jolana Michálkovi, Výškovická
2549/102, Ostrava-Zábřeh.
OZ neschvaluje počtem 13 členů prodej části
obecní cesty parc. č. 3972 k. ú. Kozlovice panu
Františku Blechovi, Kozlovice č. p. 265.
4. Rozpočtové změny
OZ schvaluje jednohlasně upravený rozpočet
obce za 1. pololetí 1998.
5. Hospodaření za 1. pololetí 1998
OZ schvaluje jednohlasně hospodaření za 1.
pololetí 1998.
6. Různé
OZ schvaluje počtem 11 členů, 2 členové se
zdrželi hlasování, odprodej akcií Sm vodovody
a kanalizace Ostrava.
7. Stanovení počtu členů OZ
Pro příští volební období bylo jednotně
schváleno 15 členné OZ.

ROK VE ZNAMENÍ VOLEB
Ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 (v pátek a v sobotu) se budou konat volby do zastupitelstev
v obcích. První den začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý volební den
začíná hlasování v 7.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Místo konání voleb:
Okrsek č. 1 – horní konec obce – pohostinství „Na Uhrách"
Okrsek č. 2 – střed obce – místnost na obecním úřadě
Okrsek č. 3 – dolní konec obce – pohostinství „Ve dvoře"

Jak budeme volit
Obecní zastupitelstvo v Kozlovicích bude mít i v nadcházejícím čtyřletém volebním období 15 členů.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totžnost a státní občanství České republiky.
Volič do zastupitelstva v obci má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva. Může volit stranu
jako celek nebo volí jednotlivé kandidáty anebo volí kombinovaně stranu a jednotlivé kandidáty.

Volič volí jednotlivé kandidáty
Na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem (´) toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých stran. Při
označení více jak patnácti kandidátů je hlas neplatný!
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Kozlovice
Volič volí stranu

Na hlasovacím lístku označí v rámečku před názvem strany křížkem nejvýše jednu stranu. Při
označení více stran je hlas neplatný!

Třetí způsob je kombinací dvou předchozích
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku před názvem strany nejvýše jednu
volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Příklad: volič označil křížkem stranu A a u strany B další tři kandidáty. Strana A dostala dvanáct
hlasů a strana B tři.
Jiří Peloušek
Generální
oprava mostu
„U Peterka"

Díky konkurenci
večerek si můžeme
koupit čerstvý chleba i v neděli

Kozlovice
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Ani Kozlovicím se nevyhla
stoletá voda v roce 1997

Není tomu tak
dávno, co bylo
v obci 20 bytových
telefonních stanic
a jedna věčně „hluchá telefonní
budka“.
V roce 1998…

Obec nezůstala
v letošním suchém
létě bez vody jen
díky vodovodní přípojce ze Šancí
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Kozlovice
Plynofikací obce jsou
postupně vytvářeny podmínky pro ekologicky
výhodný způsob topení –
záleží jen na nás, jak je
využijeme

Sociální byty jsou před
dokončením

Pro léky už nemusíme
jezdit až do města

Kozlovice
Narození…
Naše obec se rozrostla o tyto nové občánky:
Veronika Pustková, Kozlovice 92
rodiče ing. Vladimír a Irena, roz. Melčáková
Ondřej Šigut, Kozlovice 558
rodiče Zbyněk a Dagmar, roz. Kišová
Petr Chocholatý, Kozlovice 246
rodiče Jaroslav a Jana, roz. Šrámková
Vojtěch Eliáš, Kozlovice 340
rodiče ing. Karel a Ivana, roz. Balcarová
Jan Švancar, Kozlovice 508
rodiče Pavel a Zdeňka, roz. Šefčíková
Dominik Hanzelka, Kozlovice 576
rodiče Jiří a Kateřina, roz. Felklová
Tomáš Žáček, Kozlovice 61
rodiče Josef a Dana, roz. Dudziková
Monika Prašivková, Kozlovice 560
rodiče Stanislav a Kamila, roz. Pavlíčková
Ondřej Blažek, Kozlovice 652
rodiče Radim a Radka, roz. Šrubařová
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Úmrtí…
V posledním období nás navždy opustili tito
spoluobčané:
Ferdinand Tabach, Kozlovice č. 465
Jan Krpec, Kozlovice č. 540
Ludmila Fojtíková, Kozlovice č. 754
Anežka Kahánková, Kozlovice č. 281
Josef Červenka, Kozlovice č. 721
Marie Závodná, Kozlovice č. 94
Zdeňka Jalůvková, Kozlovice č. 466
František Ulčák, Kozlovice č. 469
Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme
tichou účast.

Výročí
V období od 20. května do konce srpna t. r.
oslavili v naší obci tito spoluobčané svá životní
jubilea:
70 let
Augustin Zeman, Kozlovice 33
Alois Žák, Kozlovice 768
Jindřich Ugvic, Kozlovice 572
75 let
Anna Hrnčárková, Kozlovice 329
Marie Harabišová, Kozlovice 395
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František Ulčák, Kozlovice 469
Jan Pustka, Kozlovice 528
80 let
Jindřiška Boháčová, Kozlovice 13
Adolf Krpec, Kozlovice 143
81 let
Aloisie Ulčáková, Kozlovice 488
Anna Vašková, Kozlovice 200
82 let
Anastázie Polachová, Kozlovice 417
Anežka Ulčáková, Kozlovice 496
83 let
Josef Krpec, Kozlovice 314
Marie Vyvialová, Kozlovice 266
84 let
Marie Hlisnikovská, Kozlovice 736
Marie Strakošová, Kozlovice 757
85 let
Jan Boháč, Kozlovice 440
Jan Tkáč, Kozlovice 71
86 let
František Chýlek, Kozlovice 100
Eduard Tobola, Kozlovice 376
Marie Slípková, Kozlovice 322
87 let
Matylda Sysalová, Kozlovice 327
88 let
Ludmila Červenková, Kozlovice 101
Jan Kocián, Kozlovice 455
90 let
Julie Kociánová, Kozlovice 52
92 let
Ludmila Vašendová, Kozlovice 228
93 let
Závodná Julie, Kozlovice 728
V měsíci červnu oslavili manželé

Jaroslav a Marie (roz. Slívová)
Vyviálovi,
Kozlovice č. 337 zlatou svatbu – 50
let společného manželského života.
Všem našim jubilantům ještě jednou touto cestou upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojených let mezi
námi všemi
Sbor pro občanské záležitosti
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Poradna pro vlastníky lesa
S navrácením lesních majetků do soukromých rukou došlo k převedení odpovědnosti za
hospodaření v těchto lesích na jednotlivé vlastníky.
Následkem malé informovanosti o legislativě
a praktickém dění v lesnictví dochází stále častěji ke zbytečným škodám na lesních porostech
a následně i k finanční újmě samotného vlastníka. Z tohoto důvodu bych Vám chtěl postupně objasňovat některé závažné momenty týkající se nakládání s Vaším lesním majetkem, čili
hospodaření v něm.
V následujících vydáních Zpravodaje teoretickým vodítkem při objasňování jednotlivých
úskalí lesnického vědění nám bude nový lesní
zákon č. 289/1995 Sb., který nabyl účinnosti 1.
1. 1996. Některé obecné poznatky z tohoto
zákona budou aplikovány v praxi na přírodní
podmínky katastrálních území Kunčice pod
Ondřejníkem, Kozlovice, Myslík, Sklenov, Lhotka, Palkovice, Měrkovice a Metylovice (část),
kde jsem pověřen v soukromých lesích funkcí
odborného lesního hospodáře.
Zároveň tato rubrika bude sloužit jako poradna, kde Vám odpovím na písemné, ústní, ale
i telefonické dotazy. Budu Vám vděčný za
náměty a připomínky, které se vynasnažím v co
nejkratším termínu řešit.
V každém následujícím čísle Zpravodaje se
budu věnovat Vašim námětům, ale také věcem,
o kterých si myslím, že by Vás mohly zajímat.
Chtěl bych zdůraznit, že veškeré mé rady a upozornění mají charakter doporučení, nikoli nařízení.
Poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích v roce 1998.
Při rozmluvách s vlastníky lesa se často setkávám s názorem, že příspěvky na hospodaření
v lesích (lidově dotace) již neexistují. Opak je
pravdou.
Z přílohy č. 10 k zákona č. 348/1997 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok
1998, ve které jsou příspěvky rozepsány, Vám
přiblížím ty, které se Vás mohou týkat.
1. Za provedenou prořezávku (provádí se
v porostech cca 7–17 let věku) máte nárok získat příspěvek 4 000 Kč/1 ha.

Kozlovice
2. Za provedenou probírku (do 40 let fyzického věku porostu) dostanete 3 200 Kč/1 ha.
3. Za zalesnění holiny melioračními dřevinami (např. buk, jedle, dub, jasan atd.) máte nárok
na získání 6 Kč/1 kus.
4. Pokud odtěžíte horní etáž porostu nad
životaschopným kvalitním zmlazením (platí
opět jen pro meliorační dřeviny), pak máte
nárok bez zalesňování na proplacení skutečného počtu zmlazených jedinců, maximálně však
jen do výše minimálního hektarového počtu
jedinců dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 82/1996
Sb. Například u buku je to 9 000 Kč/1 ha.
V tomto případě příspěvek činí opět 6 Kč/1 kus.
Pozn.: Existují další druhy příspěvků na hospodaření v lese (např. Příspěvek na ekologické
a k přírodě šetrné technologie), ale pro obecné
seznámení s touto problematikou jsem vybral
ty prakticky nejžádanější.
Předpoklady získání příspěvku
a) Jedná se o hospodářský les
b) Práce byly provedeny v odpovídajícím
množství a odpovídající kvalitě
c) Po zalesnění je nutno druh a počet sazenic
doložit „Listem o původu” (na vyžádání Vám jej
vystaví při nákupu sazenic).
d) Zásah v porostu souhlasí s výpisem z hospodářské knihy
e) Žádost o příspěvek musí být podán do tří
měsíců od data ukončení prací v lese
Pokud dojde ke změnám pravidel poskytování finančních příspěvků, budu ve Zpravodaji
v rámci poradny tyto změny aktualizovat.
V příštím čísle Zpravodaje se budeme zabývat ožehavou otázkou vylišování hranic soukromých lesních pozemků v praxi.
Odborný lesní hospodář
Ing. Tomáš Svoboda
Kontakt: adresa – ul. Podříčí 48, Frenštát p. R.
telefon – 0656/83 1088 (ráno do 7,30 hod.,
večer po 20.00 hod.)
úřední hodiny: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem – pondělí – 15.00 – 17.00 hodin
OÚ Palkovice – středa – 15.00 – 16.00 hodin

Kozlovice
Ono se řekne „HASIČI”!!
Ví ale každý spoluobčan, co se pod tímto
označením skrývá?
… mají stříkačku a auto … jezdí k ohni …
pořádají plesy a letní večery … občas čistí kanály a studny … pár děcek chodí do kroužku …
jezdí na zájezdy … chodí do hospody na pivo …
Takhle a jinak by mohly znít Vaše odpovědi.
Některé lepší, jiné horší. Proto bych si dovolil
o těch „HASIČÍCH” pár slov napsat.
Především jsme občanským sdružením
působícím na úseku požární ochrany. Členství
je v něm dobrovolné a nepolitické. Jsme pokračovatelem organizací hasičstva z minulých let.
Jeho správný název je „SDRUŽENÍ HASIČŮ
ČECH, MORAVY A SLEZSKA” (SH ČMS) a organizační jednotkou je SBOR. Čili i Sbor dobrovolných hasičů Kozlovice (SDH).
Náplní práce našeho sboru je:
— spolupráce s Obecním úřadem na zajištění požární ochrany v obci
— činnost spolku jako takového.
Co se týče spolupráce s OÚ: v obci musí být
JEDNOTKA dobrovolných hasičů, která je
vyškolena a materiálně zajištěna. S její náplní
činnosti a organizačním členěním Vás v příštím
čísle Zpravodaje seznámí velitel SDH Kozlovice
p. Jan Vyvial.
(Požární ochranou se zabývá zákon o PO č.
91/95 Sb.)
Co se týče činnosti spolku: Sbor dobrovolných hasičů v Kozlovicích má v současné době
102 členy. Z toho 21 mladých a 15 žen. Vedením
sboru se zabývá zvolený patnáctičlenný výbor
v čele se starostou a velitelem. Úkolem výboru
je projednávat všechny
záležitosti sboru a rozhodovat o nich.
A o tom, co projednáváme a čím se vlastně
vůbec zabýváme jako spolek, napíšu zase
v některém dalším čísle.
Libor Král
starosta SDH Kozlovice

Hasičská soutěž v Kozlovicích
Čtvrtstoletím pořádání hasičských soutěží se
může pochlubit Sbor dobrovolných hasičů
v Kozlovicích.
Tento jubilejní 25. ročník se konal v sobotu 5.
září v areálu u hasičské zbrojnice.
O tom, že tato soutěž v Kozlovicích má své
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jméno, svědčila i rekordní účast. Sjelo se sem
z širokého okolí 36 soutěžních družstev. Soutěže se zúčastnilo i družstvo ze Slovenska, a to
z Turzovky.
Po několika letech konečně přálo všem
účastníkům i počasí. To přispělo i k velkému
zájmu široké divácké veřejnosti. Ta měla možnost vidět opravdu všechno. Byly zde výkony na
špičkové úrovni, ale bylo k vidění i to, že když
soutěžení „nesedne", pak to za moc nestojí.
Co se týkalo zajištění celé akce, místní hasiči
nezklamali. Vyhlášené občerstvení se těšilo velkému zájmu všech zúčastněných. Především to
byla tradiční hasičská restovaná játra a čepované pivo.
Vítězství v hlavní kategorii „Požární útok
muži” si vybojoval dlouholetý rival místního
sboru, a to družstvo Metylovic. Zároveň se stalo
držitelem Putovního poháru Rady obce Kozlovice.
Hasiči z Kozlovic si tímto dovolují poděkovat
všem, kteří se této soutěže zúčastnili. Zvláště
poděkování patří starostům obecních úřadů,
kteří tímto přispívají k zajištění akceschopnosti
jednotlivých sborů.
Výsledné pořadí a docílené časy:
Muži: 1. Metylovice A 18,05 s.
2. Metylovice B 18,41 s.
3. Jistebník 18,90 s.
Ženy: 1. Petřvaldík 22,71 s.
2. Kozlovice 23,05 s.
3. Frýdek 24,90 s.
Libor Král

MINICUP 1998
Dne 4. července 1998 se na hřišti v Měrkovicích uskutečnil již 18. ročník tradičního fotbalového turnaje MINICUP. Příchozím divákům,
kterých se vzhledem k počasí sešlo opravdu
dost, se představilo 8 družstev: Měrkovice, FC
Myslík, Bučina, Flamengo, FC Radegast, Deviľs
Közl, Brasil a 1. FC Felčar. Ve finále turnaje zvítězil Deviľs Közl nad Flamengem 1 : 0 a po čtyřech letech stanul opět na stupni nejvyšším.
Druhé místo obsadilo tedy družstvo Flamenga
a třetí skončil pravděpodobně nejúspěšnější
tým celé historie tohoto turnaje – FC Radegast.
Petr Peloušek
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Poděkování
Jménem Tenisového klubu Sokol Kozlovice
bych chtěl touto cestou poděkovat firmě STAVOMAN pana Kamila Pustky za financování
a samotnou opravu tréninkové zdi na tenisových kurtech.
Petr Peloušek

Pavel Fízek státním trenérem
družstva skokanů na lyžích
Z denního tisku jsme se mohli dočíst, že náš
občan Pavel Fízek (jinak rodák z Nýdku) byl pro
nadcházející sezónu jmenován trenérem družstva skokanů na lyžích České republiky.
Pavel Fízek byl juniorským mistrem světa
v roce 1977. Brzy poté se vážně zranil při tréninku na závody ve Vysokých Tatrách. Svému
sportu zůstal věrný do dnešních dnů. Vystudoval trenérskou školu a trenérské a metodické
činnosti se na různých úrovních věnuje nepřetržitě. Přebírá po Pavlu Plocovi nelehký úkol.
Našim skokanům se v poslední době nedaří tak,
jak jsme byli zvyklí v době minulé.
Přejeme Ti, Pavle, aby Tvoji hoši skákali
dobře a hodně daleko.
JT

Z

K O P A N É

Chválíme…
Roman Froněk – Autodoprava Kozlovice
a paní Marta Chýlková, Kozlovice č. 32 (maminka Radka Chýlka) zakoupili benjamínkům FC
Kozlovice sadu dvaceti dresů.
Děkujeme oběma sponzorům, nové oblečení
klukům sluší. Přesvědčte se sami, přijďte se
podívat.

Ohlédnutí za sezónou 1997/98
Muži po zlepšených výkonech nakonec vybojovali sedmé místo.
Dorostenci nás potěšili a třetím místem si
zajistili účast v třetí nejvyšší soutěži ČR. Došlo
k sloučení divizí s župními přebory.

Kozlovice
Mrzí nás sestup žáků z župní soutěže. V letošním roce z dvanácti účastníků čtyři družstva
opouštěla župní soutěž. Stalo se to v důsledku
sestupu VP F-M a NH Ostrava z ligy žáků.
Benjamínci opět suverénně zvítězili v Brušperské lize.

Pozvánka pro nejmladší
Zveme nejmenší zájemce o kopanou na fotbalové hřiště ve čtvrtek od 15 hodin. Pod vedením Radka Chýlka se naučí základy fotbalové
abecedy.

Změny…
V závěru jarní části sezóny 1997/98 výbor FC
po dohodě s Miroslavem Poláškem přistoupil
k výměně trenéra.
Novým kormidelníkem se stal Oldřich Skoták.
Výbor děkuje Mirkovi Poláškovi a Olinu Skotákovi přeje hodně sportovních úspěchů.
Od jara 1998 je na hostování v NH Ostrava
dorostenec Jakub Harabiš.
Od 1. července 1998 přestoupil do Kozlovic
Radek Chýlek a od téhož dne hostuje v Bílovci.
Novými trenéry žáků FC se stali dorostenci
Martin Chýlek a Roman Vaverka. Ať se jim daří.
Díky patří Frantovi Míčkovi a Jarkovi Fojtíkovi (Kozlovice č. 38), kteří vedli žáky k 30. 6. 1998.
Od 15. 8. 1998 se vrátil z hostování ve Vítkovicích dorostenec Tomáš Ulčák.
V okresním přeboru žáků hrají dvě družstva
Kozlovic. Jedno pod názvem FC Kozlovice
a druhé TJ Sokol Kozlovice. K této změně jsme
přistoupili, aby obě žákovská družstva hrála
v jedné skupině.
FC Kozlovice tvoří starší žáci. Věříme v jejich
návrat do župní soutěže.
Mladší žáci, registrovaní pod hlavičkou TJ
Sokol Kozlovice, mají těžkou pozici, protože
bojují s kluky o pět až sedm roků staršími.
Nevadí, jejich čas přijde.
Náladu si určitě spraví v Brušperské lize, kde
vyhrávají velkými rozdíly.
Výbor FC

Kozlovice
Rozlosováním Vám představujeme
soupeře jednotlich kategorií:
OS žáci sk. „B” Podzim 1998 Ročník 1998/99
4k So 29. 8. 14,15 h. TJ Metylovice : TJ Kozlovice

13
14k Čt

3. 9. 17,00 h. FC Kozlovice:TJ NovýJičín „A"

6k Ne 13. 9. 10,15 h. FK Krnov „A” : FC Kozlovice
7k Ne 20. 9. 14,15 h. FC Kozlovice : FC Bílovec
8k So 26. 9. 13,45 h. TJ J. Karviná : FC Kozlovice
9k Ne 4.10. 13,45 h. FC Kozlovice : TJ S. St. Bělá

2k Út

1. 9. 17,00 h. TJ Baška : TJ Kozlovice

10k So 10.10. 13,15 h. TJ Vratimov : FC Kozlovice

5k So

5. 9. 10,45 h. TJ Kozlovice : FK VP F-M „D"

11k Ne 18.10. 13,15 h. FC Kozlovice : TJ Studénka

3k Út

8. 9.

12k Ne 25.10. 11,45 h. FC Kozlovice:TJ Vítkov.-Svinov

VOLNO

6k So 12. 9. 14,15 h. TJ Palkovice : TJ Kozlovice

13k So 31.10. 11,45 h. TJ Slávia Opava : FC Kozlovice

7k So 19. 9. 10,45 h. TJ Kozlovice : TJ Hukvaldy

15k St 28.10. 11,45 h. TJ Slávia Orlová : FC Kozlovice

8k Ne 27. 9. 9,30 h. FK Čeladná : TJ Kozlovice
9k So 3.10. 10,45 h. TJ Kozlovice : Sokol Staříč
10k So 10.10. 10,45 h. TJ Kozlovice : FC Kozlovice
11k So 17.10. 9,30 h. TJ Janovice : TJ Kozlovice
12k So 24.10. 10,45 h. TJ Kozlovice : Sokol Fryčovice
13k St 28.10. 9,30 h. TJ Ostravice : TJ Kozlovice
1k So 31.10. 10,45 h. TJ Kozlovice : SK Pržno

ŽS muži sk. „D” Podzim 1998 Ročník 98/99
1k Ne 9. 8. 16,30 h. FC Kozlovice : TJ Štramberk
2k So 15. 8. 16,30 h. TJ Suchdol : FC Kozlovice
3k Ne 23. 8. 16,30 h. FC Kozlovice : TJ Odry
4k So 29. 8. 16,30 h. FC Kopřivnice : FC Kozlovice
5k Ne 6. 9. 16,30 h. FC Kozlovice : TJ Metylovice
6k Ne 13. 9. 16,30 h. TJ Sedlnice : FC Kozlovice

OS žáci sk. „B” Podzim 1998 Ročník 1998/99
4k So 29. 8. VOLNO
2k Út

7k Ne 20. 9. 16,30 h. FC Kozlovice : TJ H. Solanec
8k Ne 27. 9. 16,00 h. TJ Hukvaldy : FC Kozlovice

1. 9. 17,00 h. SK Pržno : FC Kozlovice

9k Ne 4.10. 16,00 h. FC Kozlovice : TJ Žilina

5k So 5. 9.9,00 h.

FC Kozlovice : TJ Metylovice

10k Ne 11.10. 15,30 h. TJ Příbor : FC Kozlovice

3k Út 8. 9.17,00 h.

FC Kozlovice : TJ Baška

11k Ne 18.10. 15,30 h. FC Kozlovice : TJ Val. Mez. „B"

6k So 12. 9. 9,30 h. TJ VP F-M „D” : FC Kozlovice

12k Ne25.10. 14,30 h. FC Kozlovice : TJ Ostravice

7k So 19. 9. 9,00 h. FC Kozlovice : TJ Palkovice

13k Ne 1.11. 14,00 h. FC Vlčovice : FC Kozlovice

8k Ne 27. 9. 13,45 h. TJ Hukvaldy : FC Kozlovice
9k So 3.10. 9,00 h. FC Kozlovice : FK Čeladná
10k So 10.10. 10,45 h. TJ Kozlovice : FC Kozlovice
11k So 17.10. 9,00 h. FC Kozlovice : Sokol Staříč
12k So 24.10. 9,00 h. FC Kozlovice : TJ Janovice
13k St 28.10. 9,30 h. Sokol Fryčovice: FC Kozlovice

Poděkování
Děkujeme firmě ALPART, s. r. o. Příbor, která
nám financovala dopravu na školní výlet do
Babiččina údolí a okolí ve dnech 6. a 7. května
1998.
Žáci 8. A a 8. B třídy, ZŠ Kozlovice

1k So 31.10. 9,00 h. FC Kozlovice : TJ Ostravice

Ze školy:
ŽP dorost sk. „B” Podzim 1998 Ročník 1998/99
1k Ne 9. 8. 14,15 h. FC Kozlovice : TJ Hradec n. M.
2k So 15. 8. 14,15 h. TJ R. Fulnek : FC Kozlovice
3k Ne 23. 8. 14,15 h. FC Kozlovice : TJ Rožnov p. R.
4k Ne 30. 8. 14,15 h. TJ S. Kobeřice : FC Kozlovice
5k Ne 6. 9. 14,15 h. FC Kozlovice : FK VP „B"

Školní rok byl letos v základní škole zahájen
se 419 žáky (o 3 více než vloni), kteří se učí v 19
třídách (z nich jedna je ve Lhotce). Průměrná
naplněnost tříd je 22 žáků, což je ideální stav.
Během prázdnin byly zrekonstruovány chlapecké záchody, vyměněna podlaha ve školní
dílně a provedeny další drobné opravy.
JT
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Kozlovice

Rozvozový plán lahví
propan–butanu (platný od 1. 10. 1998)
Rozvoz č. 21
Rozvoz se uskuteční ve dnech:
12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.
1998
4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12.
4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 7. 7., 19. 7., 2.
8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11.
22. 11., 6. 12., 20. 12. 1999.
3. 1., 17. 1., 31. 1. 2000
Kozlovice – pila
11,05 – 11,10
– p. Gach
11,15 – 11,25
– zastávka ČSAD 11,30 – 11,35
Měrkovice – obchod
13,05 – 13,10
– točna
13,15 – 13,20

Upozornění
všem zaměstnavatelům
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Okresní
pojišťovna Frýdek – Místek oznamuje všem
zaměstnavatelům (právnickým i fyzickým osobám), že zákon č. 127/1998 Sb. ukládá povinnost předávat zdravotním pojišťovnám nejpozději v den splatnosti pojistného přehled o platbách pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, který obsahuje:
— součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny
— celkovou výši pojistného
— počet zaměstnanců, na které se údaje
vztahují.
Tato povinnost je uložena zaměstnavatelům
pod sankcí pokuty až 50 000,— Kč.
Plnění zákonné povinnosti je uloženo vůči
všem zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou
zaměstnanci pojištěnci a je třeba ji oznamovat
na příslušném tiskopise.
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Okresní pojišťovna
Frýdek-Místek
Na Poříčí 3208
Prodám rodinný domek
Zdeněk Bárta, Kozlovice 760

Rozvoz č. 10
Rozvoz se uskuteční ve dnech:
8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. 1998
14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22.
4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12.
8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11.,
2. 12., 16. 12., 30. 12. 1999
13. 1., 27. 1. 2000
Kozlovice – na kopci
8,15 – 8,20
Ředitelství ZŠ
spolu s Radou rodičů v Kozlovicích
uspořádá v podzimním období

kurz keramiky pro dospělé
Přihlášky a bližší informace podá
ředitelství školy.

Projekt na plynofikaci
vašeho rodinného domku včetně stavebního
povolení zajistí nyní firma
se sídlem přímo v Kozlovicích

bytovka č. 638 naproti škole
ing. Jurášek Josef (tel. 697 509)
Informace u paní Hanasové Pavly (poradenská činnost při výběru kotle zdarma).
Projekt firma MARPEX
pozemní a inženýrské stavby
ing. Josef Jurášek

Firma Anička
zve všechny občany k návštěvě obchodu
s použitým textilním zbožím ze zahraničí

v rodinném domku p. Anny Ulčákové,
Kozlovice č. 858 (nad garážemi ČSAD).
Otevřeno:
pondělí až pátek vždy od 8,00 do 20,00 hodin.
PILA MALIŠ, 739 11 Pržno 183

Vykupujeme kulatinu
jak na skládce tak na stojato.
PLATBA HOTOVĚ.

Dále prodáváme stavební řezivo, stolařské
řezivo, střešní a plotové latě, palivové dříví.
Tel./fax: 0658/715 89

Kozlovice
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!!! Rozhodli jste se !!!

☞
☞

☞

plynofikovat svůj domov
vybudovat, rekonstruovat ústřední vytápění
máte potíže s rozvodem vody nebo kanalizací

F IRMA J AN C ARBOL
sídlo: Sokolská 1347 – Frýdek-Místek
tel. 0658/627527; tel. mobil 0602/741231
Vám nabízí v plném rozsahu tyto služby:
– opravy, montáže a revize plynových zařízení, práce vodoinstalatérské a topenářské
– poradenskou službu provádíme zdarma
– montáž práce účtujeme s 5 % daní
– dodáváme plynové kotle:
JUNKERS, THERM, DAKON, PROTHERM, FAISS, GASEX, VIADRUS, DESTILA
a další dle výběru zákazníka
Dále dodáváme

– plynové sporáky (i kombinované)
– plynové ohřívače vody
– plynová podokenní topidla

– montujeme kotelny i nad 50 kW
zásobníky na zkapalněný plyn –
propan od kapacity 1,2 t až 11 t

!!! Zajišťujeme !!!

①
②
③

projektovou dokumentaci
vložkování komínů
elektropráce a elektrorevize

④ dopojení kouřovodů
⑤ uvedení kotlů do provozu
⑥ drobné zednické práce

!!! Dodávky zajišťujeme dle dohody i na klíč !!!
Několik postřehů z průběhu plynofikace
– Pokud jste se rozhodli plynofikovat, začněte v první polovině roku, ušetříte si problémy,
které vznikají z časové tísně.
– Jestliže se rozhodnete pro započetí montáže ve 4. čtvrtl., připravte si náhradní zdroj topení.
– Je vhodné, abyste o firmě, které zadáváte objednávku, už něco věděli.
Stručný postup při plynofikaci:
1. Projektová dokumentace
8. Montáž samostatné zásuvky a vystavení
2. Vyjádření plynáren + vystavení předběžného
elektrorevize
souhlasu kominictví
9. Vystavení výchozí revize plynového zařízení
3. Stavební povolení
10. Požádat na plynárenském podniku o montáž
4. Vložkování komínů
plynoměru
5. Montáž plynového odběrného zařízení
11. Uvědomit montážní firmu o termínu
6. Dopojení kouřovodu na plynový kotel
montáže plynoměru
7. Vystavení revize od komínu
12. Uvedení do provozu celého plynového zařízení
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Kozlovice
Provádíte výměnu lokálního
vytápění na plynové?
Pak se můžete s důvěrou obrátit na firmu CZYŽ, která provádí

vložkování komínů
všech průměrů a délek podle ČSN 73 42 10 a ČSN 73 42 01
D Á L E N A B Í Z Í M T Y T O S L U Ž B Y
– revize komínů
– stavby samostatných a fasádních třísložkových komínů
– opravy komínů
Běžné komíny pro rodinné domky provádíme v ceně 260 – 315 Kč za bm.
V ceně je započítáno vybourání a zazdění montážního otvoru
a veškeré komponenty.

Kontakt: telefonicky 0658/67 53 96 (i záznam)
osobně Harcovská 1474
739 11 Frýdlant n. O.
Czyž Luboš
Povolení: č. j. 96/5/1789T/00336/1
č. j. 96/1/4425A/01076R

VÁ Ž E N Í C H O VAT E L É – P O Z O R !
Nově založená firma AGROS, spol. s r. o.,
Železniční 1, Frýdek–Místek
provádí

výkup jatečných zvířat
(býků, krav, jalovic, ovcí, jehňat, telat)
na svodním místě bývalých jatek Frýdek.
Termíny Vašich dodávek je možné dohodnout
osobně nebo telefonicky,
pondělí až pátek v době od 7 do 14 hodin.
Nákup ovcí a jehňat provádíme vždy
2. a 4. pondělí v měsíci v době od 6 do 9 hodin.
Telefon. 0658/20138, 0603 804232, 0603 804233
Zaručujeme:
— seriózní obchodní vztahy
— včasnou platbu
— dobré výkupní ceny
Nabízíme:
— možnost odvozu jatečných zvířat
Ing. Jaromír Kudela
Zdeněk Galásek

PRODEJ

DRÒBEÎE

drÛbeÏárna Pfiíbor – Klokoãov
nabízí

kufiice

ãervené Shaver, ‰piãkové nosné
plemeno vhodné pro domácí chov,
od stáfií 9 t˘dnÛ
Prodej Po – So
9.00–12.00 hod. • 17.00 – 18.00 hod.

jateãné krÛty
prodej záfií, fiíjen, listopad

BliÏ‰í informace na tel. ãísle: 0656/721
149 nebo 0602 78 77 79
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