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zdarma

první jednání jak s Českými radiokomunikacemi, tak s TV Prima. Problém je technicky složitý,
ale řešitelný — vlastním přijímačem a vysílačem umístěným v obci. Jedno je však jasné,
pokud budeme chtít kvalitní příjem, musíme si
ho zaplatit (cca 300—500 tis. Kč). Zvažují se
možnosti využití takového zařízení i k jiným
účelům (např. obecní TV). Po zpracování bude
návrh předložen zastupitelstvu.
☛ Každý týden přijde někdo s žádostí o opravu místní komunikace. Velmi špatně se vysvětluje, že na to nemáme. Jen pro ilustraci — hrubým odhadem — je třeba opravit či vybudovat 6
km komunikací. Při průměrné ceně běžného
metru 2 000 Kč (cesta 3,5 m široká) dojdeme
k celkové ceně 12 mil. Kč. Co k tomu říci?! V letošním rozpočtu je počítáno s poměrně vysokou částkou 3 700 000 Kč. V této sumě je ovšem
i částka na zimní údržbu (cca 200 000 Kč).

Slovo starosty
Konečně jaro a s ním spojený úklid a zkrášlování našich zahrádek, zahrad a prostranství.
☛ Proběhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Jen pro zajímavost, celá akce
přišla obecní pokladnu zhruba na 60 000 Kč.
☛ Zastupitelstvo obce schválilo výsledek
hospodaření za rok 2002 — celkové příjmy ve
výši 27 433 301,41 Kč, celkové výdaje ve výši
24 102 812,02 Kč. Rozpočet tedy skončil přebytkem ve výši 3 330 489,39 Kč.
☛ Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na
rok 2003. I když jeho celková výše 35 mil. Kč je
docela slušná, je třeba si uvědomit, že skutečně
volných prostředků (na opravy a investice) je
asi jen 6 mil. Kč.
☛ Všem, kteří si oprávněně stěžují na špatný
příjem TV Prima, chci sdělit, že už proběhla

☛ O všech těchto problémech, ale především
plánech (a šancích získat dotace) bychom vás
rádi s místostarostou informovali ústně na připravovaných besedách. Tyto besedy plánujeme
provést v měsíci červnu, a to v jednotlivých částech obce (horní konec, střed 2x, dolní konec
a Měrkovice). Zveme i mlčící většinu.
☛ Kácení stromů v trase VVN (velmi vysoké
napětí) provádí vlastník přenosové soustavy
ČEPS, a. s. prostřednictvím firem, které si objedná. Umožňuje to Energetický zákon —
ochranné pásmo je 25 m na každou stranu.
Obec tomu nedokáže zabránit. Informaci o kácení dostává pouze na vědomí.
PS: Dovoluji si poznamenat, že naše obec má
vybudovánu skládku odpadů. Věřím, že je to
dostatečný důvod k tomu, abychom nevytvářeli ty černé!
Zapsáno 23. 4. 2003
Starosta obce
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Kozlovice
Zápisy a usnesení

Rada schvaluje poskytnutí dotace Klubu bechtěreviků se sídlem Na Slupi 4, Praha 2, ve výši
2 500 Kč — hlasování: 5:0:0.

Zápis ze zasedání Rady obce
v Kozlovicích — 24. 2. 2003

Radě byla předložena žádost o poskytnutí finanční podpory na stavbu Centra hospicové
a respitní péče ve Valašském Meziříčí.
Rada na doporučení Sociální a zdravotní komise neschvaluje poskytnutí finanční podpory —
hlasování: 5:0:0.

Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
Žádost o opravu zdi v bytě č. 4 v objektu čp. 350
z důvodu vlhnutí — stavební komise navrhuje
provedení nové sanační omítky a provedení
izolace některou ze sanačních metod.
Rada schvaluje provedení této opravy během
letních měsíců — hlasování: 5:0:0.
Žádost o odprodeji zabudovaných částí nábytku v obecním bytě čp. 350. Místostarosta projednal — po doložení účetních dokladů bude
provedeno odkoupení.
Rada schvaluje — hlasování: 5:0:0.
Zahájení řízení ministerstva ŽP o stanovení
chráněného ložiskového území Trojanovice —
jednání se zúčastnil místostarosta. Na jednání
podal vyjádření (v souladu s doporučením
rady), že obec Kozlovice nesouhlasí se stanovením chráněného ložiskového území Trojanovice pro hořlavý zemní plyn.
Rada bere na vědomí — hlasování: 5:0:0.
Žádost o prošetření provozování živnostenské
činnosti. Starosta provedl šetření a pohovor
s dotyčným na místě. Upozornil ho na porušování právních norem a požádal o provedení nápravy — bude zasláno písemné vyjádření.
Rada bere na vědomí — hlasování: 5:0:0.
Radě byla předložena nabídka na odkup akcií
České spořitelny, a. s. firmou EBN SEENA, s. r. o.
Nabízená cena 185 Kč/prioritní akcie.
Člen rady Mgr. Štěpán Pustka prošetří tuto
možnost a podá vysvětlení na OZ.
Hlasování: 5:0:0.
Starosta předložil žádost občanů o zlepšení příjmu TV PRIMA.
Rada pověřuje starostu prošetřením této záležitosti — hlasování: 5:0:0.
Starosta předložil radě žádost Domova důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí o dotaci na dofinancování nákladů domova. Jedná se o částku
3´20 000 Kč. Sociální a zdravotní komise nedoporučuje poskytnutí dotace — mimo jiné proto,
že obyvatelé už nejsou občany Kozlovic a mají
trvalé bydliště ve Frýdlantě.
Rada doporučuje dotaci neschválit a postupuje
záležitost OZ — hlasování: 5:0:0.

Radě byla předložena nabídka spolupráce
Svazu důchodců ČR, městská organizace —
Středisko sociální pomoci a služeb, Frýdek–
Místek. Jedná se o naplňování pomoci potřebným občanům naší obce (starší nebo zdravotně
postižení). Služby jsou poskytovány v bytech
klientů v souladu s jejich objednávkou a potřebou. Klient hradí 15 Kč/hod a počítá se s příspěvkem obecního úřadu 5 Kč/hod. Sociální
a zdravotní komise doporučuje v případě zavedení této služby u občanů Kozlovic příspěvek
schválit.
Rada na doporučení Sociální a zdravotní komise schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
5 Kč/hod v případě zavedení této služby pro občany Kozlovic — hlasování: 5:0:0.
Ceník č. 1 ze dne 16. 1. 2002, kterým se stanoví
dopravné nákladním autem IFA pro potřeby občanů od 1. 1. 2002 (obec nemá oprávnění k provozování této živnosti), pozbývá svou platnost.
Rada ruší ceník č. 1/2002 z 1. 1. 2002 — hlasování: 5:0:0.
Radě byla předložena Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2002. Tato zpráva
bude umístěna na internetové stránky obce.
Rada bere na vědomí obsah výroční zprávy za
rok 2002.
Projednání dotazu Občanské komise — zda
bude i nadále poskytován příspěvek při narození dítěte (ve výši 2 000 Kč).
Rada doporučuje tento příspěvek zachovat
a postupuje k projednání OZ.
Starosta podal návrh na doplnění komise pro
rozvoj a plánování o paní Lenku Nevludovou.
Rada souhlasí — hlasování: 5:0:0.
Radě byla předložena žádost o znovuprojednání ceny pozemků. Situaci prověří člen rady
(předseda stav. komise) pan Stanislav Pustka
a podá informaci na zasedání OZ.
Rada bere na vědomí a postupuje OZ — hlasování: 5:0:0.

Kozlovice
Starosta s místostarostou předložili návrh rozpočtu obce pro rok 2003. Rada byla s tímto návrhem seznámena a po provedených drobných
úpravách doporučuje návrh předložit OZ.
Návrh bude rovněž umístěn na Úřední desce
a nástěnce na autobusové zastávce Střed. Návrh
je součástí tohoto zápisu jako příloha.
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu obce pro rok
2003 a postupuje OZ — hlasování: 5:0:0.

Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce — 12. 3. 2003
Přítomno:
Neomluven:

14 členů zastupitelstva
1 člen zastupitelstva (p. Ing.
Vlastimil Fojtík)
Veřejného zasedání zastupitelstva se zúčastnilo 7 občanů.
1. Kontrola usnesení
1.1 Informace o jednání v Měrkovicích (jednání s občany proběhlo v pondělí 10. 3. 2003
v místnosti školy v Měrkovicích. Přítomni p.
Červenka, p. Pustka S., p. Pustka Š., p. Tofel,
omluvena p. Ulčáková. Velká účast občanů cca
40—50 lidí. Body jednání: osadní výbor, informace. O zřízení osadního výboru je zájem. Přislíbena schůzka s občany před dalším ZO (cca
za 3 měsíce), kde navrhnou své kandidáty do
osadního výboru.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s navrženým postupem. Návrh složení osadního výboru bude předložen zastupitelstvu
obce.
1.2 Dotace ČSAD Frýdek–Místek, a. s. a dotace Connex Morava, a. s. Po získání dalších informací od starostů vč. jednání s obcí Palkovice zastupitelstvo obce schvaluje dotaci na rok 2003.
— ČSAD Frýdek–Místek, a. s., Politických
obětí 2238, Frýdek–Místek ve výši 126 000 Kč —
úhrada podle splátkového kalendáře ve čtvrtletních splátkách ve výši 31 500 Kč.
— Connex Morava, a. s., Vítkovická 3056/2,
Ostrava-Moravská Ostrava, ve výši 80 000 Kč —
úhrada podle splátkového kalendáře ve výši
20 000 Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. Hlasování: 11:2:1.
1.3 Informace poradní komise o stavu a řešení provozování obecního vodovodu. Informaci
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podal p. Červenka — místostarosta obce (prodej, pronájem, provozování obcí).
Komise prověřila a posoudila možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých variant dalšího
řešení vodovodu, povinnosti podle zákona č.
254/2001 Sb.
— Mgr. Ulčáková — dá se vyčíslit, kolik
budou činit náklady na zajištění potřebné dokumentace a podkladů podle zákona č. 254/
2001 Sb.?
— kolik stála oprava havárie vodovodního
řádu v lokalitě Záhumní?
— odpověděl p. starosta — náklady budou
činit nejméně 100 000 Kč, oprava havárie vodovodního řádu bude stát asi 10 000 Kč — technika firmy Lesostavby FM, a. s. + mzdy šesti pracovníků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci poradní komise a schvaluje, že i nadále bude
provozovatelem obecního vodovodu obec Kozlovice. Hlasování: 14:0:0.
2. Schválení zřizovacích listin Obecní
knihovna Kozlovice a Obecní knihovna
Měrkovice
Podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. je
obec povinna zřídit knihovny jako organizační
složky (vlastní pokladna, razítko, nevede samostatné účetnictví).
Členové zastupitelstva obdrželi návrh zřizovacích listin, k návrhům nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Pan starosta informoval, že o internet v Obecní knihovně Kozlovice je velký zájem z řad občanů, obec tuto službu dotuje. Obec požádá
o dotaci na zavedení internetu i do Obecní knihovny Měrkovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené zřizovací listiny Obecní knihovna Kozlovice
a Obecní knihovna Měrkovice. Hlasování:
14:0:0.
3. Pozemky — darování, prodej, ceny
3.1 Darování části pozemků
Zastupitelstvo obce přijímá dar (pozemky
související s příjezdem v celkové výměře 165
m2). Hlasování: 12:0:2.
3.2 Prodej obecního pozemku
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
obecního pozemku pod rekreační chatou parc.
č. 1876/7 o výměře 69 m2 — kupní cena 150
Kč/m2, a přilehlého pozemku parc. č. 1876/1
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dle geometrického zaměření, které provede na
vlastní náklady žadatelka — kupní cena 70
Kč/m2.
Podmínkou prodeje obecních pozemků je
odstranění černých staveb žadatelkou. Hlasování: 14:0:0.
3.3 Znovuprojednání ceny pozemků
Zastupitelstvo obce potvrzuje usnesení zastupitelstva ze dne 28. 6. 1999 č. 48/99, t. j. zachování kupní ceny pozemků 70 Kč/m2. Hlasování: 14:0:0.
4. Dofinancování nákladů Domova důchodců
ve Frýdlantě nad Ostravicí
Obec obdržela žádost Domova důchodců ve
Frýdlantě nad Ostravicí o dotaci na dofinancování nákladů DD. Jedná se o částku 3 x 20 000
Kč. Sociální a zdravotní komise nedoporučuje
poskytnutí dotace — mimo jiné proto, že obyvatelé už nejsou občany Kozlovic a mají trvalé
bydliště ve Frýdlantě. Dle informace pana starosty nebudou dotaci poskytovat ani okolní
obce, na poskytnutí dotace není zákonný
nárok.
Zastupitelstvo obce neschvaluje dotaci ve
výši 60 000 Kč na dofinancování nákladů Domova důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Hlasování: 14:0:0.
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok
2002
Rozbor hospodaření byl vyvěšen na úřední
desce a zároveň ho obdrželi všichni členové zastupitelstva. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Kozlovice za rok 2002 bez výhrad. Hlasování: 14:0:0.
6. Rozpočet obce na rok 2003
Návrh rozpočtu na rok 2003 byl vyvěšen na
úřední desce, rovněž ho obdrželi všichni členové zastupitelstva. Rozpočet obce na rok 2003 je
navržen jako vyrovnaný ve výši 35 369 500 Kč.
Pravidla pro sestavování a schvalování jsou
dána zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a vyhl. MF č.
323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ZO schvaluje závazné ukazatele — je předloženo paragrafové znění. Po schválení bude provedeno jeho
rozpracování podle podrobné rozpočtové
skladby. ZO může pověřit radu obce schvalováním rozpočtových změn v průběhu roku.
Nejvyšší část rozpočtu tvoří § 4116 Ostatní
přijaté dotace neinvestiční — zahrnuje platy

Kozlovice
učitelů, ostatních zaměstnanců ZŠ, školní pomůcky, ochranné pomůcky, mzdy VPS.
V roce 2003 nebude obec provádět asi žádné
investiční akce.
Dotazy, připomínky:
— Ing. Hanzelka — proč je nárůst dotace
u § 4116?
— pan Strakoš — co je zahrnuto v § 1032
Lesní hospodářství a v § 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu?
— Ing. arch. Cviček — proč je rozdíl v částce
v tabulce příjmů u § 4116 Ostatní přijaté dotace
neinvestiční a v tabulce výdajů u § 3119 Předškolní výchova a základní vzdělání?
— pan Fizek — navrhuje přehodit částky v tabulce výdajů § 3416 Tělovýchovná činnost
(30 000 Kč) a § 3421 Využití volného času dětí
a mládeže (100 000 Kč).
— Mgr. Ulčáková — kladně hodnotí práci
předsedy kulturní a sportovní komise pana
Strakoše, vypracoval seznam všech občanských
sdružení v obci. Na aktivity dětí by mělo být poskytováno více finančních prostředků, je třeba
stanovit přesná pravidla pro jejich rozdělování.
— pan starosta — navrhuje, aby návrh pravidel pro rozdělování finančních prostředků občanským sdružením připravila kulturní a sportovní komise.
— p. Fizek — co všechno je zahrnuto v § 3319
Záležitosti kultury?
— Ing. Hanzelka — počítá se se zavedením
telefonní linky do Obecní knihovny Měrkovice?
Dotazy občanů:
— Ing. Červenka — co je v rozpočtu na rok
2003 určeno pro místní část Měrkovice?
— p. Šmiřák — z předchozího jednání je zřejmé, že vzniknou vysoké náklady na pořízení potřebných dokladů ve věci vodovodu, je zahrnuto v rozpočtu na rok 2003?
Dotazy zodpověděl pan starosta a paní účetní:
— nárůst dotace v § 4116 je způsoben přičleněním MŠ k příspěvkové organizaci ZŠ Kozlovice od 1. 1. 2003
— § 1032 zahrnuje příjmy z těžby dřeva
v obecních lesích, § 2119 zahrnuje příjmy z dobývacího prostoru na území obce
— § 3119 zahrnuje rovněž náklady na provoz
ZŠ (včetně MŠ a ŠJ), částka je oproti § 4116 zvýšena o 2 500 tis. Kč — jedná se o dotaci obce na
běžný provoz příspěvkové organizace ZŠ Kozlovice
— § 3419 zahrnuje výdaje na podporu sportovních oddílů dospělých, § 3421 zahrnuje výdaje na činnost mládežnických organizací

Kozlovice
— § 3319 zahrnuje výdaje na činnost dětského souboru Valášek, na kulturní akce, na nákup
informačního a propagačního materiálu, vedení obecní kroniky
— obec podá žádost o poskytnutí dotace na
zavedení internetu do Obecní knihovny Měrkovice
— v rozpočtu na rok 2003 se počítá s výdaji na
pořízení potřebných dokladů ve věci veřejného
vodovodu v § 2310 Pitná voda — asi 100 000 Kč
— rozpočet obce se sestavuje pouze v základních ukazatelích, není rozděleno na Kozlovice
a Měrkovice, rozdělení je pouze u § 3314 Knihovna Kozlovice a Knihovna Měrkovice a u § 5512
Požární ochrana Kozlovice a Požární ochrana
Měrkovice
Zastupitelstvo obce může radu pověřit
schvalováním rozpočtových opatření v průběhu roku. Členové zastupitelstva navrhovali
schvalování rozpočtových opatření v rozmezí od
200 000 Kč—700 000 Kč v jednotlivém případě.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Kozlovice na rok 2003 ve výši
35 369 500 Kč.
Zároveň pověřuje radu obce schvalováním
rozpočtových opatření do výše 500 000 Kč v jednotlivém případě. Hlasování: 14:0:0.
7. Různé
7.1 Honební společenstvo — přičlenění honebních pozemků k honitbě Kozlovice, vstup
do honebního společenstva (umožňuje to doplnění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích — § 38,
odst. 3 — doplněn bod f).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty a schvaluje přičlenění obecních pozemků k honitbě Kozlovice, kromě pozemků,
na které je sepsána dohoda s Lesy ČR, s. p. Zastupitelstvo obce schvaluje vstup obce Kozlovice do Honebního společenstva Kozlovice. Obec
bude zastupovat místostarosta obce. Hlasování:
14:0:0.
7.2 Příspěvek při narození dítěte
Občanská komise Rady obce Kozlovice navrhuje poskytovat i v roce 2003 příspěvek při narození dítěte ve výši 2 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek při
narození dítěte občanům obce ve výši 3 000 Kč.
Hlasování: 14:0:0.
7.3 Prodej prioritních akcií České spořitelny,
a. s. Informaci k tomuto bodu jednání podal
pan Mgr. Štěpán Pustka.
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Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí
o prodeji prioritních akcií ČS na další zasedání
zastupitelstva, které se uskuteční do 10.4. 2003.
Hlasování: 10:3:1.
7.4 Prodej pásového traktoru DT
Obec obdržela tři nabídky na odprodej pásového traktoru DT. Rada doporučuje prodej traktoru, obec ho nevyužívá. Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pásového traktoru DT za nejvyšší nabídku. Organizací prodeje pověřuje
místostarostu obce. Hlasování: 14:0:0.
7.5 Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Ing. Milan
Hanzelka informoval o provedené kontrole zápisů a plnění usnesení rady obce č. 01—
03/2002, 01/2003, 02/2003 a kontrole zápisů
a plnění usnesení zastupitelstva obce č. 1 —
2002. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky. Byl předán zápis z kontroly.Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru.
Diskuse:
— pan Tichavský tlumočil požadavky občanů
na rozšíření veřejného osvětlení — lokalita
u hřiště — nová výstavba — p. Prokeš, p. Pustka,
a dále u rodinného domku p. Pavlištík.
Pan starosta doporučil podat písemnou žádost o rozšíření veřejného osvětlení.
NÁVRH ROZPOČTU rok 2003
TABULKA VÝDAJŮ
Paragraf
1032
2212
2221
2310
2321
3119
3314
3314
3319
3341
3349
3399

Text
Rozpočet Kč
Lesní hospodářství
100 000
Silnice
3 700 000
Provoz veřejné
silnič. dopravy
220 000
Pitná voda
1 300 000
Odvádění
a čištění odpad. vod
200 000
Předškol. výchova
a zákl. vzdělání
13 550 000
Knihovna Kozlovice
100 000
Knihovna Měrkovice
10 000
Záležitosti kultury
60 000
Místní rozhlas
20 000
Záležitosti sdělovacích
prostř.
50 000
Občanská komise
80 000
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3419
3421
3519
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3721
3722
3745
4186
4314
4318
5512
5512
6112
6171
6171
6399
6409

Kozlovice
Tělovýchovná činnost
30 000
Využití volného času
dětí a ml.
100 000
Zdravotnictví
200 000
Bytové hospodářství
350 000
Nebytové hospodářství
250 000
Veřejné osvětlení
350 000
Pohřebnictví
70 000
Výstavba a údržba
inž. sítí
26 000
Komunální služby
a úz.rozvoj
1 800 000
Sběr a svoz
nebezp. odpadu
60 000
Sběr a svoz
komunál. odpadu
900 000
Veřejná zeleň
100 000
Příspěvek na
individuální dopravu
24 000
Pečovatelská služba
50 000
Klub důchodců
10 000
Požární ochrana
Kozlovice
250 000
Požární ochrana
Měrkovice
50 000
Zastupitelstva obcí
1 700 000
Činnost místní správy
4 000 000
Zaměstnanecký fond
obce
70 000
Daň z př. práv. osob
za obec
20 000
Nespecifikované rezervy 5 569 500
VÝDAJE CELKEM
35 369 500

NÁVRH ROZPOČTU rok 2003
TABULKA PŘÍJMŮ
§, položka Text
§ 1111
Daň z příjmů FO
záv. činnost
§ 1112
Daň z př. FO sam.
vyděl. čin.
§ 1113
Daň z př. FO
z kapitál. výnosů
§ 1121
Daň z př.
právnických osob

Rozpočet Kč
3 000 000
1 000 000
200 000
3 300 000

§ 1122
§ 1211
§ 1361
§ 1337
§ 1341
§ 1343
§ 1344
§ 1511
§ 1701
§ 2460
§ 4112
§ 4116
§ 1032
§ 2119
§ 2310
§ 3119
§ 3314
§ 3314
§ 3319
§ 3341
§ 3349
§ 3519
§ 3612
§ 3613
§ 3632
§ 3639
§ 3722
§ 4314
§ 5512
§ 6171
§ 6310

Daň z př. práv.
osob za obec
20 000
Daň z přidané
hodnoty
5 800 000
Správní poplatky
20 000
Poplatek za komunál.
odpad
610 000
Poplatek ze psů
26 000
Popl. z veřejného
prostranství
30 000
Poplatek ze vstupného
4 000
Daň z nemovitosti
470 000
Ostatní daňové
příjmy j. n.
13 000
Splátky půjček
od obyvatel
30 000
Neinvestiční dotace
ze SR
582 000
Ostatní přijaté dotace
neinv.
11 200 000
Lesní hospodářství
20 000
Ostat. zálež.
těžebního průmyslu
30 000
Pitná voda
800 000
Předškol. výchova
a zákl. vzdělání
150 000
Knihovna Kozlovice
10 000
Knihovna Měrkovice
1 000
Záležitosti kultury
20 000
Místní rozhlas
5 000
Záležitosti sdělovacích
prostř.
3 000
Zdravotnictví
227 000
Bytové hospodářství
300 000
Nebytové hospodářství 280 000
Pohřebnictví
24 000
Komunální služby
a úz. rozvoj
35 000
Sběr a svoz komunál.
odpadu
135 000
Pečovatelská služba
40 000
Požární ochrana
30 000
Činnost místní správy
150 000
Př. z úroků a ost.
nedaň. příjmy
280 000
PŘÍJMY CELKEM
28 845 000

Kozlovice
NÁVRH ROZPOČTU rok 2003
TABULKA FINANCOVÁNÍ
Položka Text
Rozpočet Kč
8115
Přebytek hospodaření
r. 2002
7 069 500
8124
Splátky dlouhodobých
půjček
-545 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM 6 524 500

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 27. 3. 2003
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady (viz
prezenční listina — příloha).
Rada schvaluje prodej pásového traktoru DT 75
v ceně 50 000 Kč — hlasování: 5:0:0.
Starosta informoval radu o splnění všech usnesení předešlého zasedání rady.
Rada bere na vědomí.
Žádost o souhlas k otevření provozovny kadeřnictví v rodinném domku.
Rada schvaluje — hlasování: 5:0:0.
Stanovení pravidel pronájmu obecních pozemků.
Rada schvaluje, aby pronájem obecních pozemků pro každého žadatele činil 0,5 % ceny
z bonity půdy/rok nejméně však 100 Kč/rok.
Výjimku mohou tvořit sportoviště, pozemky
sloužící k podnikání apod. — hlasování: 5:0:0.
Radě byla předložena žádost o přidělení obecního bytu.
Rada bere na vědomí — hlasování: 5:0:0.
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Starosta informoval radu o nutnosti vytvoření
plánu rozvoje obce v návaznosti na různé dotační tituly, plán rozvoje regionu a Moravskoslezského kraje. Dále informoval o možnosti
spolupráce s firmami, které se zabývají pomocí
při zpracování strategických rozvojových plánů
a poradenskou činností při získávání dotací pro
obce.
Rada bere na vědomí a souhlasí s navázáním
spolupráce — hlasování: 5:0:0.
Starosta informoval radu o problematice uzavírání smluv o likvidaci odpadů s některými místními podnikateli. Obec nabízí podnikajícím
subjektům tuto činnost jako službu. Podnikatelé jsou podle zákona 185/2001 Sb. povinni vést
evidenci o likvidaci odpadů.
Rada bere na vědomí a doporučuje, aby podnikatelé odmítající smlouvu akceptovat byli seznámeni s příslušným zákonem. Dále podat informaci prostřednictvím obecního Zpravodaje
— hlasování: 5:0:0.

Zápis ze zasedání zastupitelstva
obce — 9. 4. 2003
Přítomno:
Omluveni:

13 členů zastupitelstva
2 členové zastupitelstva (p. Pavel Fizek, Ing. Milan Hanzelka)
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnili 4 občané.
Při zahájení jednání bylo přítomno 12 členů
zastupitelstva, v průběhu projednávání bodu 2
se dostavil další člen zastupitelstva.

Starosta předložil radě zprávu kulturní a sportovní komise — zápis 02—2003.

1. Kontrola usnesení
— Měrkovice — osadní výbor
Schůzka s občany Měrkovic ohledně zřízení
osadního výboru se uskuteční do příštího jednání zastupitelstva (dnešní jednání bylo svoláno z důvodu nabídky prodeje akcií České spořitelny — obec se má k nabídce vyjádřit do 15. 4.
2003).
— Prodej pásového traktoru DT 75 byl uskutečněn za cenu 50 000 Kč. Cenové nabídky byly
provedeny „obálkovou metodou“. Byly předloženy dvě nabídky (20 000 Kč, 50 000 Kč).

Starosta informoval radu o výši příspěvku obce
Kozlovice do Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice (SMOPO) ve výši 7 Kč/občan/rok pro
rok 2003.
Rada bere na vědomí a souhlasí — hlasování:
5:0:0.

2. Prodej akcií České spořitelny, a. s.
(V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil další člen zastupitelstva.)
Obec obdržela nabídku firmy EBN SEENA,
s. r. o., Karviná-Fryštát, na odkoupení priorit-

Radě byl předložen zápis Krajské hyg. stanice se
zjištěním nedostatečného odvětrání předsíňky
WC v provozovně holičství. Termín odstranění
do 31. 5. 2003.
Rada pověřuje místostarostu zajištěním odstranění závady — hlasování: 5:0:0.
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ních akcií České spořitelny, a. s. Nabízená cena
činí 185 Kč/prioritní akcii. Obec vlastní 3 200 Kč
akcií, výplata dividend v minulých letech činila
6 000—9 000 Kč. Obec se má k nabídce vyjádřit
do 15. 4. 2003.
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej 3 200
ks prioritních akcií České spořitelny, a. s. za cenu 185 Kč/akcii firmě EBN SEENA, s. r. o.
Hlasování: 13:0:0.
3. Různé
3.1 Územní plán
Pan starosta informoval o průběhu projednávání změny č. 2 územního plánu:
Při projednávání návrhu zadání změny č. 2
nebylo respektováno stanovisko Městského
úřadu ve Frýdku–Místku, odboru životního
prostředí a zemědělství, ke dvěma požadavkům
o změnu územního plánu. Nesouhlas se změnou nebyl formulován jednoznačně (bylo uvedeno, že výstavbu RD na pozemcích parc. č.
271/6 a 271 považují za nevhodnou). Proto bývalé zastupitelstvo rozhodlo o zapracování této
změny do návrhu změn č. 2.
Návrh změny č. 2 územního plánu musí být
přepracován.
— Ing. Fojtík — je možno podat odvolání
proti stanovisku Městkého úřadu ve Frýdku–
Místku?
— Pan starosta — není možno podat odvolání, stanovisko dotčeného orgánu státní správy
se musí respektovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu projednávání změny č. 2
územního plánu obce Kozlovice.
3.2 Informace o odvolání Home finance, obchodník s cennými papíry, s. r. o.
Pan starosta podal informaci o odvolání
firmy Home finance, obchodník s cennými
papír, s. r. o. proti rozhodnutí Krajského soudu
v Ostravě (soudní řízení ve věci směnky v hodnotě 16 853 888 Kč + úroky), k Vrchnímu soudu
v Olomouci.
Obec v této věci zastupoval JUDr. Vymětalík,
pan starosta požádal zastupitelstvo, aby odsouhlasilo, že i nadále bude obec v této věci zastupovat.
— Ing. Fojtík — Vrchní soud v Olomouci nic
nerozhodne — buď potvrdí usnesení Krajského
soudu v Ostravě, nebo mu vrátí zpět k projednání.
— Mgr. Štěpán Pustka — bývalé zastupitelstvo schválilo zastupování obce JUDr. Vymětalí-

Kozlovice
kem, usnesení nebylo zrušeno ani změněno,
proto nadále platí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o odvolání firmy Home finance.
3.3 Rozpočtová změna
Na základě stanoviska Ministerstva financí
ČR předložil pan starosta ke schválení rozpočtovou změnu. Z položky 4116 — Ostatní účelové přijaté dotace ze státního rozpočtu se převádí částka 11 000 000 Kč na položku 4122 — Neinvestiční přijaté dotace od krajů. Celková výše
rozpočtu se nemění.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou
změnu.
Hlasování: 13:0:0.
Diskuse:
— paní Mgr. Minksová — předsedkyně finančního výboru — informovala, že proběhla
dvě zasedání finančního výboru — zápisy jsou
uloženy k nahlédnutí u OÚ.
— pan starosta zdůraznil nutnost vyhotovovat zápisy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady, vyžaduje je audit.

Zprávy z obce
Je obec státem?
Lidé si často myslí, že obec je státní instituce,
není tomu tak. Obec je nestátní veřejnoprávní
subjekt veřejné správy. Má vlastní majetek,
vystupuje v právních vztazích svým jménem
a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se řídí
i města, protože zákon je zařazuje pod jeden
pojem — obce. Obec, která má alespoň 3000
obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády, ale
stále se řídí toto město zákonem o obcích, je to
zkrátka obec. Jen pro porovnání k 1. 1. 2003
měly Kozlovice 2 824 obyvatel. Kraje jsou rovněž nestátní veřejnoprávní subjekty veřejné
správy. Okresní úřady byly orgány státní správy
(byly státem). Ministerstva jsou státní orgány.
Úředníci obce nejsou pracovníky státní správy
a nevztahuje se na ně zákon o státní službě.
Ale není to tak jednoduché, protože model
výkonu veřejné správy obcí a krajů v ČR je modelem smíšeným, to znamená, že obce i kraje
a jejich orgány vedle samosprávné činnosti též

Kozlovice
realizují zákonem ve vymezených případech
státní správu — rozhodují jménem státu a vykonávají přenesenou působnost. Přenesená působnost zahrnuje agendy, jež jsou s ohledem na
hospodárnost a snahu o přiblížení státní správy
občanům delegovány státem na obec. Co obec
Kozlovice projednává v samostatné působnosti
a co je na ni přeneseno, si ujasníme v příštím
vydání Zpravodaje.
El.

Uzavírání smluv obcí Kozlovice
s právnickými osobami
a fyzickými osobami oprávněnými
k podnikání, při jejichž
podnikatelské činnosti vznikají
odpady na území obce Kozlovice
Dnem 1. ledna 2002 nabyla účinnosti Obecně
závazná vyhláška obce Kozlovice č. 2/2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů na
území obce Kozlovice.
Vyhláška se může vztahovat taktéž na fyzické
a právnické osoby, při jejichž činnosti vzniká
odpad podobný komunálnímu, pokud uzavřou
s obcí smlouvu. Jelikož podle zákona č. 185/
2001 Sb., mají osoby k podnikání spoustu po-
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vinností s vedením evidence odpadů, s jejich
nakládáním… nabízí obec Kozlovice všem kozlovickým podnikatelům možnost uzavření
smlouvy o svozu a likvidaci odpadů a tím vyřešit jejich povinnosti stanovené v § 16 (povinnosti původců odpadů), zákona o odpadech
č. 185/2001 Sb.
L.

Obecní vodovod
Zastupitelstvo obce na svém jednání ze dne
12. 3. 2003 rozhodlo, že obec Kozlovice bude
nadále vlastníkem a provozovatelem obecního
vodovodu. Podařilo se nám zajistit patřičné povolení od Krajského vodoprávního úřadu k provozování vodovodu, které je omezeno na dobu
jednoho roku. Abychom získali povolení k provozování vodovodu na dobu delšího trvání, je
třeba splnit ještě několik důležitých náležitostí,
jedna z těchto náležitostí je sepsání smluv mezi
dodavatelem (obcí Kozlovice) a odběratelem
(občanem). Tato povinnost je nejen důležitá
k provozování vodovodu, ale pokud by nebyla
splněna, hrozí dodavateli následně dle zákona
peněžitá pokuta až 500 000 Kč. Proto upozorňujeme občany, že v nejbližší době bude s každým
odběratelem vody sepsána písemná smlouva
o dodávce vody z veřejného vodovodu.
Místostarosta obce

Ukládání odpadu na skládce ostatního odpadu v Kozlovicích
Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o možnosti ukládání odpadu na obecní skládce
v Kozlovicích. Od letošního roku není na skládce pondělní služba. Zájemci o uložení odpadu svůj
požadavek oznámí OÚ a po zaplacení poplatku mohou uložit odpad na skládku. Jedná-li se o ostatní odpad ve velkokapacitním kontejneru, potom je nutno předložit vážní lístek o množství. Při
menším množství (např. na přívěsném nákladním vozíku) se váha stanoví odhadem. Vzhledem
k tomu, že lze ukládat na skládku jen určené druhy odpadu, podléhá obsah odpadu posouzení pracovníku OÚ.
Co lze na skládku uložit a za kolik?
Beton
za 1 tunu
200 Kč
Cihly
za 1 tunu
150 Kč
Tašky a keramické výrobky
za 1 tunu
150 Kč
Stavební materiály na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky za 1 tunu
170 Kč
Ostatní stavební a demoliční odpady neuvedené
neobsahující nebezpečné látky
za 1 tunu
220 Kč
Zemina a kamení nebo bez kamení
za 1 tunu
50 Kč
Vytěžená hlušina neobsahující nebezpečné látky
za 1 tunu
50 Kč
Jiný biologický nerozložitelný odpad
za 1 tunu
300 Kč
Uliční smetky
za 1 tunu
250 Kč
El.
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Kozlovice

Kolik jsme shromáždili a odevzdali odpadů za poslední 3 roky?
Papír
Sklo
Plast
Kovy
Zbytkový komunální odpad (popelnice)
Nebezpečný odpad
Skládka Kozlovice
Pneumatiky
Celkem,
z toho komunální odpad
Průměr na 1 občana
Procento vytřídění komunálního odpadu
z celkového odevzdaného komunál. od.

r. 2000
4,624 t
52,23 t
13,799 t
33,57 t
321,1255 t
5,5683 t
138,6
t
—
569,5168 t
499,8168 t
0,1772 t
22 %

r. 2001
5,94 t
67,45 t
18,439 t
19,4
t
314,801 t
7,167 t
165,82 t
—
599,017 t
460,257 t
0,1632 t
26 %

r. 2002
10,29 t
58,5
t
13,949 t
83,155 t
478,6
t
4,95 t
253,4
t
7,25 t
910,094 t
675,644 t
0,2396 t
25 %

Z výše uvedených čísel je patrné, že došlo k velkému poklesu třídění odpadů ze strany občanů.
Poplatek za odpad byl zaveden od 1. 7. 2000 a současně s poplatkem fungoval žetonový systém,
proto v roce 2001 došlo k nejdůslednějšímu třídění plastů a skla. Od roku 2002 je zaveden místní poplatek za odpad a byly zrušeny žetony. Nemůžeme porovnávat papír a kovy v loňském roce, protože v množství je zahrnuta i sběrna druhotných surovin v Kozlovicích. Srovnávat můžeme opět jen
sklo a plast, kdy v porovnání s rokem 2001 jsme vytřídili skoro o 10 tun méně skla a o 5 tun méně
plastů. A do popelnic jsme naházeli o 163,799 t odpadu více než v roce 2001.
L.

A kolik jsme zaplatili?
V roce 2000 činily výdaje na odpadovém hospodářství 915 tisíc Kč, následující rok 948 tisíc
Kč a v roce 2002 jsme se poprvé přehoupli přes
milion, bylo to 1 040 tisíc korun českých.
Zajímavá jsou čísla za uložení a odvoz zbytkového komunálního odpadu (popelnice).
V roce 2000 to bylo 343 tisíce, v roce 2001 — 324
tisíce a v roce 2002 — 489 tisíc korun českých.
El.

Upozornění pro občany,
kteří ještě mají vodovodní přípojku
z ocelového potrubí
U ocelového potrubí vlivem koroze dochází
k narušení stěn potrubí a vznikají nežádoucí
úniky vody. Tyto úniky jsou někdy těžko odhalitelné, a to v případě, že k úniku vody dochází do
kanalizace v blízkosti vodovodní přípojky.
Toto ocelové potrubí má již odslouženo
a jeho životnost končí. Z toho důvodu připomínáme majitelům těchto přípojek, aby si naplánovali v letním období jejich výměnu.
Místostarosta obce

Vypnutí elektrického proudu
v Kozlovicích
Upozorňujeme občany, že ve středu 21. května 2003 bude v době od 7.30 hod. do 14.00 hod.
vypnut elektrický proud v celé obci včetně Měrkovic.
El.

„Powiat bez granic“, sportovně —
rekreační soutěže v Polsku
Starosta obce Kozlovice obdržel od starosty
Těšínského kraje pozvánku na sportovně — rekreační soutěže do Polska na sobotu 31. května
2003. Soutěže jsou určeny nejen mládeži, ale
i dospělým. V letošním roce jsou pořadateli
město Strumien a vesnice Chybie. Jedná se
o masovou akci, které se zúčastní okolo jednoho tisíce sportovců. Českou republiku reprezentuje obec Kozlovice. Letos poprvé kromě
domácích Poláků budou soutěžit i hosté z Maďarska. O vítězství budou bojovat děvčata
a chlapci ve fotbalu, minikopané, volejbalu,
stolním tenise, šipkách, šachu. Prostor na těch-
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to soutěžích dostanou i naši mentálně a fyzicky
postižení spoluobčané, kteří připravili i výstavu
svých výtvarných prací. V loňském roce jsme ve
Skoczowě obdivovali štafetu dvanácti obcí Těšínska , kdy závěrečný, dvacátý druhý úsek, běželi radní jednotlivých obcí. Květnová sobota
vyvrcholí štafetovým během, fotbalovým utkáním radních Strumeni s mužstvem Chybie
a setkáním představitelů jednotlivých výprav.
Mladé volejbalistky i fotbalisté z Kozlovic se
těší do Polska a věří, že je doplní i závodníci
stolního tenisu, šachu, případně šipek.
El.

Běh Terryho Foxe 2003
Jako v deseti uplynulých letech, tak i letos se
na dvou stech místech na území České republiky koná od dubna do listopadu Běh Terryho
Foxe. Tato ojedinělá mezinárodní humanitární
akce spojená s veřejnou sbírkou proběhne
v Kozlovicích počtvrté v pátek 30. května od
10.00 hod. v areálu Fotbalového klubu v Kozlovicích. Vymezenou trať mohou příchozí absolvovat chůzí, během, na kole, maminky s kočárky průběžně od prvního startu. Poslední běh
bude odstartován v 16.00 hod. Pro žáky Základní školy v Kozlovicích připravil Fotbalový klub
tradiční doprovodný turnaj v minikopané od
9.00 hod.
Podpora a šíření této ušlechtilé myšlenky, cílený boj proti rakovině podporou výzkumu této
zákeřné nemoci u nás, osvěta a propagace zdravého životního stylu spojuje všechny příznivce
Běhů Terryho Foxe na celém světě.
Na vaši účast se těší pořadatel běhu obec
Kozlovice.
El.
POSLANECKÝ DEN
Ing. KARLA SEHOŘE (ODS)
v Kozlovicích se uskuteční
V PÁTEK 9. KVĚTNA 2003 V 16.30 HOD.
v místnosti býv. pošty na obecním úřadě
Využijte možnosti získat informace
o připravovaných a projednávaných
zákonech přímo od poslance.
Připravte si své dotazy a připomínky
k problémům, které vás zajímají a trápí.
K jejich řešení je Ing. Karel Sehoř připraven
využít případně i interpelace v Poslanecké
sněmovně parlamentu České republiky.
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Poskytování finančních
příspěvků na hospodaření
v lesích v roce 2003
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 zákonu č. 579/2002 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok
2003, 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.
2. Za provedenou probírku (do 40 let fyzického věku porostu) dostanete 3 200 Kč/
1 ha.
3. Za zalesnění holiny melioračními a zpevňujícími dřevinami (např. buk, jedle, dub,
jasan, javor, lípa atd.) máte nárok na získání 9 Kč/1 ks.
4. Pokud odtěžíte horní etáž porostu nad životaschopným kvalitním zmlazením (platí opět jen pro meliorační a zpevňující
dřeviny), pak máte nárok na proplacení
12 000 Kč/1 ha takto odtěžené plochy.
5. Zajištění lesních porostů (meliorační
a zpevňující dřeviny) — 20 000 Kč/1 ha.
6. Odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce — 10 000 Kč/1 ha.
Pozn.: Existují další druhy příspěvků na hospodaření v lese (např. Příspěvek na ekologické
a k přírodě šetrné technologie), ale pro obecné
seznámení se 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 požádání vám jej vystaví při nákupu sazenic).
d) Zásah v porostu souhlasí s výpisem z hospodářské knihy.
e) Žádost o příspěvek musí být podána do tří
měsíců od data ukončení prací v lese.
Odborný lesní hospodář,
Ing. Tomáš Svoboda
Kontakt: adresa — ul. Záhuní 324, Frenštát p. R.
Telefon — 603 867 494
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Krásná jubilea v těchto dnech oslavují naši
spoluobčané. Přejeme jim zdraví, spokojenost, pohodu a rodinnou lásku. Nechť jarní
sluníčko rozzáří jejich tváře.
Emilie Boháčová
Marie Eliášová
Jiří Hladný
Marie Jalůvková
Anna Nedvědová
Marcela Němcová
Božena Pavlíčková
Marta Tabašková
Alfréd Tkáč
František Tobola
Jaroslav Vyvial
Jindřiška Krpcová
Alžběta Mrkvová
Lidvína Pustková
Emilie Sebránková
Jan Kahánek
Zdeňka Pustková
Julie Němcová
Marie Škovranová

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
81 let
82 let
83 let
84 let
84 let

Karolínka Chýlková, Renátka Žáčková, Barunka Červenková, Terezka Pustková, Filípek
Pešl a Amálka Kozubíková jsou naši noví malí
spoluobčané, které vítáme do svazku obce. Rodičům přejeme při výchově hodně trpělivosti
a lásky.

Rozloučili jsme se s paní Vlastou Zátopkovou, dlouholetou pracovnicí Místního národního výboru v Kozlovicích. Rodině vyslovujeme
hlubokou účast při ztrátě milého a obětavého
člověka.

Stanislav a Miroslava Jalůvkovi oslavují 50
let společného života. Přejeme spokojenost,
štěstí a zdraví v dalších letech společného soužití.
MH

Životní prostředí
22. duben — Den Země
Zůstaneme na Zemi sami?
Děláme vše pro to! Přeměny, které probíhaly
po staletí, se přičiněním člověka stávají záležitostí několika desítek let. Kácíme stromy, které
vysadili naši předkové, a zapomínáme vysazovat nové pro naše děti a vnuky. Své počínání
omlouváme banálním: vždyť se nic neděje, byla
to jen jedna lípa, pár olší a vrb, kousek křoví.
Jenže každý strom, skupina křoví je živá součást
přírody, živý organismus, který poskytuje v ekosystému biotop (životní prostředí) pro celou
velkou škálu vzájemně se ovlivňujících organismů od hub počínaje, přes hmyz, netopýry až po
hnízda v dutinách nebo na větvích. Jednou stojí
stromy v cestě silnici, železnici, drátům vysokého napětí, jindy nám stíní, padá z nich listí,
ohrožují náš majetek ap. Jak málo proti tomu,
co nám nezištně poskytují. Jsou základním
předpokladem pro život — bez stromů (a rostlin vůbec) by na Zemi neexistovala žádná vyšší
forma života v dnešní podobě. Přesto jsme na
nejlepší cestě zničit tuto důležitou životní základnu. Podle odborníků mizejí rostliny stále
rychleji. Hrozí vyhynutí téměř poloviny všech
druhů rostlin — důvody jsou stále stejné: nerozumné a bezohledné zásahy člověka osvojujícího si právo rozhodovat o tom co, je a co není
důležité.
„Objeví-li se na seznamu vyhubených zvířat
známý druh, vyvolá to načas vlnu zájmu široké
veřejnosti, po malém broučkovi nehlesne —
mimo pár specialistů — téměř nikdo. A to je
jedna z největších chyb, které se člověk ve vztahu k přírodě stále dopouští. Podle žebříčku
svých hodnot se snažíme rozlišovat, co je více či
méně důležité, co má stěžejní význam a co je
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postradatelné. V životě přírody to tak ale nefunguje, v její mozaice má každý organismus —
malý či velký, běžný či vzácný — své místo,
které lze stěží, pokud vůbec, ohodnotit nějakou
stupnicí důležitosti“ (Miloš Anděra).
Jedním z příkladů, jak důležité je i to, co člověk nevnímá, je neviditelný svět naprosto nepostradatelných půdních mikrobů rozkládajících minerály, jež slouží jako výživa rostlin.
Podle vědců se může stát, budou-li (hlavně přičiněním člověka) ubývat půdní mikroorganismy současným tempem, že se jednou budeme
živit převážně potravinami složenými z chemických hnojiv a vody, rozloží to náš imunitní
systém — a co bude následovat, je nad slunce
jasnější.
Stále si hrajeme na pány tvorstva, stále si
ještě myslíme, že poručíme větru, dešti, a to i po
dvou ničivých povodních. Jsme nepoučitelní.
Proč k tomu všemu dochází? Protože lidstvo
si bere z přírody víc, než je příroda schopná přirozenou cestou obnovit. To je z dlouhodobého
vývoje pro život na Zemi sebevražedné. Chce to
zabrzdit nesmyslné drancování a naučit se pokoře vůči přírodě, nebo tu zůstaneme sami —
a také ne nadlouho…
Pokora…
U lípy z počátku vadilo padající listí, později
ohrožovala pomníky a životy lidí. O jejím osudu
rozhodli odborníci živící se kácením stromů —
prohlásili ji za nemocnou a pokáceli. „Byla to
jen jedna lípa“ (jak se ukázalo, zdravá). Při pádu
na zem, přičiněním člověka, rozbila pár pomníků.
Podél potoka pokáceli několik desítek stromů
— „jen pár vrb a olší.“ Životem na to doplatila
(mimo spousty dalších živých organismů) i volavka popelavá (viz foto), jedna ze dvou párů
zde vzácně hnízdících.
Chovatelé holubů a slepic (zajisté volně pobíhajících) si stěžují na přemnožení dravých
ptáků. Že vedle několika holubů (živících se
mimo jiné na polích zasetým obilím) pochytají
stovky hlodavců, asi není podstatné. Co s nimi
— postřílíme je! Ale co když si oni myslí, že jsme
se přemnožili my?
Jen několik příkladů — daly by se uvádět další
a další. Stále stejná písnička: snaha člověka rozhodovat o tom, co je, nebo není pro život na
Zemi důležité. Chybí nám v chování k přírodě
pokora.
Jiří Peloušek
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Chybí vám zpětné zrcátko?

Ze života školy
Co možná nevíte o naší ZŠ
— Do prvního ročníku pro příští školní rok bylo
zapsáno 28 dětí, chystá se setkání rodičů budoucích prvňáčků s učitelkami 1. ročníku.
— Zápisu do MŠ se zúčastnilo 20 dětí.
— Sběr papíru probíhá každou středu v době
od 7.00 hod. do 8.00 hod. Nejlepší sběrači
budou odměněni, za získané peníze bude
nakoupen výtvarný materiál.
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— Děti MŠ letos pojedou na výlet do Planetária
v Ostravě a na letiště Mošnov.
— 30. 5. se žáci zúčastní Běhu Terryho Foxe.
— 30. 5. Vás zveme na vystoupení našich žáků
v sále Obecního domu v Kozlovicích. Vystoupí pěvecký sbor a divadelní soubor.
— V příštích dnech chystají pracovníci školní
kuchyně překvapení — proběhnou dny italské kuchyně.
— Žáci naší školy se pravidelně zúčastňují divadelních představení v některém z ostravských divadel. Na dopravu jim přispívá Rada
rodičů při ZŠ v Kozlovicích.
Ta také finančně zajišťuje cestovné našich
žáků na veškeré soutěže konané mimo naši
školu.
Hana Ulčáková

Děkujeme všem žákům, pedagogům, správním zaměstnancům a pracovníkům školní kuchyně za smysluplnou a trpělivou práci, kterou
odvedli při výrobě všech velikonočních drobnůstek, a především pak za pomoc při pečení
různotvarých perníčků, které si u nich objednala „Ježibaba“. Krásně zdobené perníčky pak
prodávala ve své Perníkové chaloupce. Při prodeji jí vydatně pomáhali i Jeníček s Mařenkou.
Letos poprvé se do přípravy „Velikonočního
jarmarku“ velmi úspěšně zapojila i naše mateřská školka. Její výrobky byly ihned rozprodány
a mnozí další návštěvníci litovali, že se na ně
nedostalo.
Děkujeme také všem, kteří přispěli do naší
kasičky, vždyť (jak bylo napsáno i v pozvánce)
„vše bude pro naše dětičky.“
Zdeňka Machovcová

Dramatický kroužek
Dramatický kroužek pracuje v naší škole od
roku 1999 pod vedením paní uč. Fojtíkové
a paní uč. Vašendové. Postupně se zde vystřídaly děti od 2. do 9. třídy. Každý školní rok připravujeme divadelní představení (pohádku), které
vždy na jaře mohou zhlédnout diváci v Kozlovicích i v okolí. Zúčastnili jsme se také přehlídky
divadelních souborů v Kopřivnici (Kopřivnická
Bedna). Často společně s pěveckým sborem vystupujeme na Hukvaldech.
Přijďte se i vy podívat na naše vystoupení:
30. 5. 2003 odpoledne v sále Obecního úřadu
v Kozlovicích nebo 1. 6. 2003 v dopoledních hodinách na hukvaldském hradě.
J. Fojtíková, M. Vašendová

Webové stránky naší školy
V měsíci březnu byly spuštěny oficiální webové stránky naší školy, které se postupně vytvářejí. Stránky jsou průběžně aktualizovány.
Budete zde informováni o všem, co se ve škole
dělo, děje, popř. co se připravuje.
Naše adresa: www.zs.kozlovice.indos.cz
Libor Kvapil

Velikonoční jarmark
„Hody hody doprovody,
zveme Vás do naší školy,
zatančíme, zazpíváme,
vajíčko Vám k tomu dáme!“
Doufám, že každý, kdo navštívil 14. 4. naši
školu, strávil příjemné odpoledne, pokochal se
pohledem na velikonoční výrobky našich žáků,
případně si mohl nakoupit nějakou maličkost
pro potěšení nebo pro velikonoční vyzdobení
svého domova. K příjemné náladě pomohlo určitě i vystoupení našeho školního pěveckého
sboru. Rodiče se mohli poptat na chování a prospěch svých ratolestí. Mrzí nás, že této konzultační možnosti nevyužilo větší množství rodičů.

Matematické soutěže
Dne 21. března se na naší škole uskutečnila
matematická soutěž KLOKAN 2003, ve které
žáci soutěžili ve třech kategoriích: Klokánek
(4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet
(8. a 9. třídy). Nejlépe si v této soutěži vedli naši
nejmladší žáci. Při celkovém hodnocení, do kterého byly zahrnuty základní školy Staříč, Brušperk, Stará Ves n. O., Hukvaldy a Fryčovice,
skončil Dalibor Mališ na 2. místě, Marcela
Habrnalová na 4. místě a Vlaďka Pustková na
6. místě. Všichni jmenovaní žáci chodí do

Kozlovice
5. A třídy. V kategorii Benjamín získala při
tomto celkovém hodnocení 4. místo Magda Nováková a 8. místo Karolína Šamajová, obě ze
7. A třídy.
25. března si naši žáci šli změřit svoje síly
s žáky z Palkovic, kde se konalo obvodní kolo
matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěžilo
se zde ve dvou kategoriích — 6. a 7. ročník.
V kategorii 6. ročníku se umístila Adéla Svobodová z 6. A na druhém místě a v kategorii 7. ročníku zvítězila Magda Nováková ze 7. A.
Všem jmenovaným blahopřejeme k jejich úspěchu.
Zdenka Krpcová

Zpěváci z naší školy
V pátek 7. 3. se Dětský pěvecký sbor ZŠ
v Kozlovicích poprvé zúčastnil krajského kola
XIII. celostátní přehlídky pěveckých sborů v Orlové – Lutyni. Kozlovičtí zpěváci vzorně reprezentovali nejen Kozlovice, ale i jako jediný školní sbor celý okres Frýdek–Místek. Zazněly dvojhlasné úpravy lidových písní, kánony a i veselé
moderní písně. V těžké konkurenci jsme se dostali do „bronzového pásma“. Přivezli jsme si
plyšového lvíčka, kterého jsme nazvali naším
talismanem pro štěstí.
Děkujeme Radě rodičů ZŠ v Kozlovicích,
která nám poskytla finance na zaplacení autobusu.
Na přehlídce jsme načerpali řadu nových nápadů a inspiraci pro další zpívání.
Eva Kvapilová

Valašská dědina
Ze vzpomínek „pamětníků“
Někdy v roce 1967—68 oslovil vlastivědný
kroužek v Kozlovicích kozlovické rodáky, ať už
starousedlíky, či žijící po různu ve světě, aby napsali své vzpomínky na dětství prožité na dědině, či na dědinu vůbec. Ozvalo se jich několik
a jejich vzpomínání, dnes už zase starší o 35 let,
je velmi zajímavé, proto si dovoluji alespoň
něco málo z nich předložit čtenářům.
O kopci Strážnice (z péra dnes již zesnulého
p. Josefa Kahánka, Kozlovice č. p. 309) STRÁŽNICE (481 m n. m.), nevelký táhlý kopec vápencového útvaru — za dávných časů holý vrch, na

15
němž bývala stráž, oznamující nebezpečí
ohněm v noci a kouřem za dne na další hlídaná
stanoviště. Za úkryt hlídkám sloužila kamenná
bouda, zbytky kamení si lidé ještě rozebírali za
mého dětství. Také mohutná košatá lípa, o níž
se říkalo, že ji tam asi zasadil kterýsi z hlídačů.
Obvod jejího kmene byl okolo 3 m a byla viditelná z velké vzdálenosti (i ze Štramberské
trúby). Lípa vzdorovala po staletí vichrům a nepřízni počasí, až vichřice 14. srpna 1957, která
se přehnala nad spodní částí obce a brala střechy i stromy, učinila konec i této památce. Po
smršti zůstal jen rozštípnutý pahýl, který nesvědomití lidé podpálili a tím její zánik dokončili.
Ve svahu kopce na majetku p. Kahánka č. 17 stávala kruhová pec na pálení vápna z vápencového kamene vylamovaného přímo v okolí pece.
Pec měla v průměru asi 5 m a byla 4 m vysoká.
Na několik domů v obci chodili lámat vápenec
a pálit vápno. Pec vzala za své někdy v roce 1951
a materiál z ní byl použit p. Kahánkem do základů přístavby stodoly.
Vysoké pece železáren ve Vítkovicích měly
zakoupeny kus pozemků na Strážnici (asi 3 ha),
že budou lámat vápencový kámen a odvážet ho
do Ostravy k pálení. Někdy v roce 1960 započali s průzkumnými vrty, aby se přesvědčili
o mocnosti kamene a příměsí. Když došli do
hloubky 60 m, nastal hluchý prostor, tak tomu
bylo na několika místech kopce, proto pro nízkou a pro ně neekonomickou vrstvu vápence
od lámání bylo upuštěno. V této době započaly
železárny i se stavbou železniční trati Vítkovice
— Kozlovice pro přepravu tohoto materiálu. Železniční svršek už prý byl hotov z 1/3, já sám
jsem ho viděl u obce Žabeň, časem však křoví
ho zarostlo a dnes už ho nikdo nepozná. Můj
názor je ten, že v určité hloubce kopce Strážnice budou menší jeskyně — soudím tak podle
vyplavenin vápna s příměsí hlíny v různých lokalitách pod kopcem. Tato naplavenina o síle
40—70 cm je zaplavena hlínou od 0,5 do 1 m.
Při drenážování těchto pozemků a při stavbě
vodojemu a potrubí i při stavbě rodinných
domků byly tyto vrstvy krásně viditelné. Voda,
která protékala vápennými tunely, byla zachycena do obecního vodojemu pro zřizování skupinového vodovodu. Při stavbě tohoto vodojemu byly v hloubce 3—4 m nalezeny pařezy stromů zvápenatělé a zanesené zeminou. Usuzuji,
že někdy kolem roku 1840, kdy se přehnala nad
dědinou velká smršť a průtrž mračen, valila se
ze Strážnice voda potoky a brala s sebou vše, co
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jí stálo v cestě. Vyryla si také na mých pozemcích široký rigol, do kterého se vešly koně
i s fůrou. Dnes jest tato asi 300 m dlouhá strž už
zavezena. Když soused jednou oral na č. p. 22,
propadl se mu vůl do země a vznikla asi 10
m rokle (v roce 1949).
V Kozlovicích, Kunčicích a okolí se dolovala
i železná ruda. Tuto vozili místní sedláci koňmi
do hutí ve Frýdlantě n. O. Někteří jezdili i pro
sůl až do polské Wieliczky. Ale o tom, bude-li to
vás — čtenáře — zajímat, zase až příště.
Přeji všem našim spoluobčanům krásné jaro,
hodně zdravíčka a už teplého sluníčka.
Marie Prudká, vedoucí Vlastivědného kroužku

Kozlovice

Ještě jednou Adventní koncerty
Pan Jaroslav Vašenda a jeho VS – Music společně s obcí Palkovice uspořádali 8 vánočních
adventních koncertů, na kterých vystoupilo 45
dětí z Kozlovic a Palkovic. Výtěžek z těchto koncertů ve výši 9500 Kč byl zaslán Speciální mateřské škole pro zrakově postižené v Českých
Budějovicích. Touto cestou děkuji všem dárcům a otci Damiánovi za možnost uspořádání
koncertu v kostele v Kozlovicích.
Jaroslav Vašenda
V plném znění uveřejňujeme poděkování
ředitelky mateřské školy:
Vážený pane,
přijměte naše poděkování za Vaši pomoc při

Kozlovice
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obnově Speciální mateřské školy pro zrakově
postižené, poničené srpnovými povodněmi.
Váš dar přispěl k tomu, že si děti budou hrát
v opravených a nově zařízených třídách, že
vodou zničené hračky mohly být nahrazeny novými, že budou využívat čistou, nově zařízenou
zahradu. I zásluhou Vašeho daru mohou děti
cvičit na speciálních přístrojích, které pomohou zmírnit jejich hendikep.
Váš dar přispěl k tomu, že zatopená školní
kuchyně dnes září novotou.
Za to všechno Vám z celého srdce děkují děti
i všichni zaměstnanci.
Jana Hanzlová, ředitelka školy
Speciální mateřská škola pro zrakově postižené
Zachariášova 5
370 04 České Budějovice
V Č. Budějovicích dne 17. 4. 2003

V sobotu dne 7. 6. 2003 pořádá ASPV
V sobotu dne 7. 6. 2003 pořádá ASPV
a tenisový oddíl TJ Sokol Kozlovice ve
a tenisový oddíl TJ Sokol Kozlovice ve spospolupráci
OÚ v Kozlovicích
a SDH
lupráci
s OÚ sv Kozlovicích
a SDH Kozlovi14.00
hodin vhasičské
areálu hasičceKozlovice
od 14.00od
hodin
v areálu
zbrojnice
den.
ské Dětský
zbrojnice
Petr Peloušek
DĚTSKÝ DEN.
Petr Peloušek

Zájezdy do divadel v Ostravě
V roce 1988 vznikla myšlenka umožnit těm,
kdo mají rádi divadlo, návštěvu ostravských divadel (DAD a DJM).
Byl to asi důsledek poklesu úrovně Těšínského divadla, které pravidelně hraje ve Frenštátě
p. Radhoštěm.
25. 11. 1988 jsme viděli operu Lazebník sevilský. V letech 1988—1995 se ročně uskutečnilo
4—8 zájezdů. Střídaly se opera, opereta, balet,
činohra, muzikál, koncert.
Od roku 1996 se už jezdilo pravidelně každý
měsíc — ročně 9—11 představení.
21. 10. 2001 jsme měli jubilejní 100. zájezd na
balet PAGUITA, DUCH RŮŽE, SYLFIDY.
K 31. 12. 2002 jsme v Ostravě zhlédli už 113
představení:

17 oper, 16 baletů, 23 operet, 12 muzikálů, 38
činoher, 7 operetních a operních koncertů.
Zpočátku jezdili převážně dospělí. Od roku
1995 se stále zvyšuje počet mladých diváků,
mnohdy ještě žáků ZŠ. Zájem mladých nás
velmi těší.
Všechna představení organizačně připravují
a zajišťují Mgr. Marie Pospěchová, Mgr. Helena
Tabachová a řidič autobusu Milan Polášek.
Mgr. Marie Pospěchová

Divadelníci si odbyli premiéru
S novou hrou Pan Radní si neví rady předstoupili ochotníci před kozlovickou veřejnost
v sobotu 12. dubna. Na sklonku měsíce ještě absolvovali dvě reprízy a s touto hrou se zúčastní
soutěžní přehlídky na festival ve Vysokém nad
Jizerou. Zmíněná přehlídka proběhne v polovině května ve Štítině, kde ochotníci vystoupí poprvé. Případný úspěch jim zaručí postup do Vysokého. Místní herci jsou velice rádi, že na vystoupení v Kozlovicích chodí spousta příznivců
a chtějí hru reprizovat tak dlouho, dokud o ni
bude z řad veřejnosti zájem. Samotné herce
rovněž potěšilo, že po premiérovém představení zůstali na kus řeči bývali ochotníci a také
představitelé obce. Veřejnosti již nyní můžeme
slíbit, že v podzimních měsících začneme studovat novou hru, ale její název zatím neprozradíme.
Tomáš Machálek

Činnost klubu seniorů
v Kozlovicích
V naší obci každoročně pořádal sbor pro občanské záležitosti setkání představitelů obce
a zástupců společenských organizací se staršími důchodci. Při besedě v roce 1987 projevilo
několik důchodců zájem se scházet častěji a pořádat společné akce. Aktivnější důchodci využili tohoto návrhu, ustavili přípravný výbor a na
okrese získali potřebné informace o poslání
klubu. Tři důchodci, p. A. Hubeňák, p. A. Holub
a p. Ferdinand Ulčák bohužel již toho času nejsou mezi námi, získali potřebné podněty
k dobré práci. Členové přípravného výboru svolali besedy s důchodci a seznámili přítomné
s posláním klubu, jako účelového zařízení sociální péče zřizované a provozované národními
výbory pro zajištění společenského a kulturní-
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ho vyžití starších občanů. Zájem o práci v klubu
se ihned projevil a pro začátek se přihlásilo 145
důchodců. Byl připraven domácí řád klubu NV
a schválen 19. 1. 1988. Organizační stránka činnosti klubu byla svěřena p. Ferdinandu Ulčákovi jako předsedovi, a dalších 17 členů pracuje
při zajišťování různých akcí klubu. Po úmrtí
pana Ulčáka byla zvolena do funkce předsedy
paní Anna Bénová.
A teď k samotné činnosti. Jako každoročně
bývá zajištěn papučový bál, přednášky s tématikou o krásách naší země nebo jak předcházet
různým onemocněním, dále organizujeme
společné vycházky do přírody (procházka rozkvetlou oborou s návštěvou hradu Hukvaldy, vycházka na Ondřejník, Pustevny, Radhošť, Lysou
horu, Palkovské hůrky, Lurdy aj.). V červnu
a srpnu zajišťujeme zájezdy po naší krásné vlasti. V červenci bývá již pravidlem posezení u táboráku, kde nám zahraje náš člen p. Víta na
harmoniku a společně si zazpíváme. V posledních letech zajišťujeme zájezd do sousedního
Polska. Společně navštěvujeme divadelní představení našich ochotníků, ale také si podle možnosti zajedeme do divadla v Ostravě. V měsíci
říjnu pořádáme pokrmášovou zábavu a máme
tu závěr roku, kdy v prosinci míváme výroční
posezení, kde jsou přizváni i důchodci od 70 let,
i když nejsou našimi členy. Na tuto schůzi jsou
vždy pozváni představitelé obecního úřadu
a informují seniory o dění v naší obci.
K dnešnímu dni máme celkem 180 členů, ale
chtěli bychom naše řady omladit i mladšími důchodci. V poslední době se nám naše práce začala dařit. Proto důchodci mladší i starší, nebojte se přijít mezi nás. Společnými silami obohatíme naši činnost. V měsíci dubnu připravujeme setkání klubů povodí Ondřejnice, se kterými
máme již dobrou spolupráci od počátku naší
činnosti. Jsou to kluby: Štramberk, Hukvaldy,
Sedliště, Staříč, Krmelín, Palkovice a Lhotka.
L. Walerová

Cestou Jiřího Hanzelky
„Afrika snů a skutečností“, „Přemožení pouště“, „Velké vody Iguazů“, „Za lovci lebek“
a mnoho dalších názvů titulů knih a filmů, které
vznikly s láskou k celému světu, k cestování
a s láskou k poznávání všeho nového a neznámého. Takový byl on, člověk, jenž svůj život proměnil ve velkou cestu kolem světa. Jiří Hanzelka
se narodil 24. 12. 1920 ve Štramberku. Jeho ži-

votním stylem se stalo nekonečné cestování
spolu s Miroslavem Zikmundem, kde zároveň
propagovali automobily značky Tatra. Byla to
kola vozu Tatra 87, která projela s dvojicí mladých nadšenců napříč Afrikou a Jižní Amerikou
a dovezla je zpět v roce 1950.
O 9 let později znovu propukla touha vydat se
za nepoznaným cílem a oba nerozluční přátelé
vyjeli za dalším dobrodružstvím. Tentokrát se
na náročnou cestu Asií, Austrálií a Oceánií vydali dvěma automobily Tatra 805. Jejich druhá
pouť světem skončila v roce 1964.
Ohromné množství zážitků dokázali „vtěsnat“ a podělit se o ně v sedmnácti knihách, několika stech reportážích, čtyřech celovečerních
filmech a 147 krátkometrážních televizních filmech a dokumentech. Během svého života stihl
Jiří Hanzelka více než 1000 přednášek nejen
u nás, ale i v cizině. Knihy obou cestovatelů jsou
známy takřka po celém světě.
Svou nejtěžší cestu — cestu životem — dokončil 15. 2. 2003.
28. října 1999 byla Jiřímu Hanzelkovi i jeho
příteli Miroslavu Zikmundovi udělena prezidentem republiky Václavem Havlem medaile
Za zásluhy o Českou republiku.
Jedním z míst, kde tito dva skvělí cestovatelé
i jejich cesty zůstanou navždy živí, je i část expozice Technického muzea v Kopřivnici.
Informační centrum Kopřivnice
Tel.: 556 821 600
http://www.kdk.cz

Hasiči Měrkovice
Náš sbor má k dnešnímu dni
40 členů, z toho 8 žen. Výjezdová jednotka SDH je 15 členná.
Tato jednotka se pravidelně
školila s výjezdovou jednotkou z Kozlovic. Velitelé
a strojníci se zúčastnili školení v Jánských Koupelích.
Naše družstvo se zúčastnilo
okrskové soutěže ve Lhotce
a pohárové soutěže v Palkovicích, kde ve velké konkurenci dosahovalo výborných
výsledků. Požární vozidlo
ARO prošlo v loňském roce
technickou kontrolou a je pro
další období provozuschopné.

Kozlovice
Začátkem jara proběhla brigáda na požární
technice a hasičské zbrojnici. V loňském roce
jsme taky uspořádali tři kulturní akce. Ples, fotbalový turnaj (minicup) a turnaj ve stolním tenise pro děti. V listopadu jsme uspořádali brigádu na zazimování techniky.
Výkonný výbor se sešel celkem k 8 jednáním.
Proběhly dvě členské schůze, z toho jedna byla
výroční.
Mé velké díky patří všem měrkovickým hasičům, kteří si dokázali udělat čas i v tak uspěchané době pro naši obec.
Starosta SDH, Lukáš Vašenda

Hasiči nabízejí — hasící sprej
PYROCOOL
— unikátní hasicí a ochlazovací prostředek
pro auto, hobby, kanceláře a domácnost
— použitelný i na elektrická zařízení pod napětím do 1000 V
— pohotově uhasí oheň v zárodku
— prudce ochlazuje horké povrchy
— zabraňuje vznícení materiálů
— nezpůsobuje korozi
— zdravotně a ekologicky nezávadný
— používají profesionální hasiči
Většina motoristů dobře ví, jak snadno se
může stát, že pod kapotou vyšlehne plamínek.
Doma býváme na menší požár připraveni rovněž málokdy. V tu chvíli bychom určitě ocenili
jakýkoli hasicí přístroj. V současné době je
možno na našem trhu zakoupit vynikající hasící sprej Pyrocool. Jeho náplň je mimořádně
dobře vymyšlena směs, která se dá použít k hašení všeho, co se v bytě, okolo domu nebo
v autě může vznítit, včetně elektrických rozvodů do 1000 V.
Pyrocool, hasební a ochlazovací látka byla
poprvé použita při likvidaci požárů ropných
polí po válce v Perském zálivu. V Česku je ji
možno zakoupit, a to prostřednictvím 400 ml
spreje, který je v běžné distribuci k dostání v cenách 280 až 360 Kč (podle prodejce). Objem se
může zdát nepatrný, ale toto balení je určeno
především na začínající požáry a hlavně účinnost látky je bez nadsázky omračující.
Nasprejovaný povrch ochladí natolik, že se
oheň nejen nešíří dál, ale vy si můžete na postižené místo klidně sáhnout. Jako na zajímavost
a kuriozitu jsme se dívali i na člověka, který si
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tímto sprejem postříkal ruku, kterou potom ze
vzdálenosti třiceti centimetrů ožehl letlampou.
Pokožka zůstala naprosto neporušena a nepřišel přitom ani o jediný chloupek.
Pro motoristy, kutily ale i ostatní je však důležitější, že se 400 mililitrovým sprejem se velmi
snadno manipuluje, obsah není nutné protřepat, látka stříká do vzdálenosti téměř čtyř metrů
při jakékoli poloze nádobky (ta je navíc vyrobena tažením, takže je mimořádně bezpečná)
a použití lze libovolně dávkovat.
Málokdy se povede, aby tak účinná látka byla
nejen zdravotně nezávadná, ale zároveň ekologická, což tento přípravek kupodivu je. V šikovném balení pro rychlé použití se sprej dostane
v obchodních domech, některých železářstvích
a u většiny benzínových pump.
Minimální životnost hasicího spreje je tři
roky.
Tento sprej můžete zakoupit i prostřednictvím kozlovických hasičů, a to za cenu 250 Kč.
Telefonní kontakt 603 342 383.
L. Král

Sport
Kozlovice Open 2003
Tělovýchovná jednota Sokol Kozlovice v letošním roce pořádá jubilejní XV. ročník Beskydského poháru ve
skoku na lyžích Kozlovice Open 2003 v neděli
22. června 2003 na můstcích K 18 a K 9 v Kozlovicích.
Soutěžit budou předžáci, mladší a starší žáci
z Polska, Maďarska, Rumunska. Z České republiky přijedou chlapci z Lomnice nad Popelkou,
Harrachova, Nového Města na Moravě, Třince,
Rožnova p. Radhoštěm, Frenštátu p. Radhoštěm a z Kozlovic, kromě chlapců se určitě představí Vlaďka Pustková.
Program bude zahájen v neděli tréninkem od
9.00 hod. do 11.00 hod. Samotný závod bude
probíhat od 13.00 hod.
Na závody vás srdečně zve lyžařský oddíl TJ
Sokol Kozlovice. Je připraveno bohaté občerstvení a přestávky mezi jednotlivými kategoriemi vyplní kulturní program.
Za lyžařský oddíl P. Fizek
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Kozlovice
Stolní tenis

Střípky z fotbalu

Další (dá se říci) úspěšnou sezonu mají za
sebou družstva stolního tenisu. A — družstvo splnilo svůj cíl
a postoupilo do vyšší
soutěže, B — družstvo
uhrálo střed tabulky a „seniorům“ z C
— družstva se podařilo zachovat danou soutěž
pro příští rok. V D — družstvu sbírají zkušenosti naši mládežníci.
Náš dík patří Lad. Blablovi za úspěšnou trenérskou práci s mládeží ve škole. Výsledky se
začínají projevovat. Hoši obsadili 2. místo na
okresním přeboru základních škol a začínají se
prosazovat i v soutěžích dospělých.
Doufáme, že nová sezona (zahájíme opět
v září) bude nejméně stejně úspěšná.

Vidinou postupu našeho prvního mužstva
jsme zahájili jarní část sezony 2002/2003. Muže
„A“ posílil Vítězslav Kuběna z Frenštátu pod
Radhoštěm Ve fotbalovém klubu je na půlročním hostování a věříme, že se mu bude v Kozlovicích líbit. Od jara jsme se dočasně rozloučili
s brankářem Lukášem Uhrem, který nastoupil
roční vojenskou službu. Brankářskou jedničkou
se stal Lukáš Žáček, náhradníkem nestárnoucí
Zdeněk Pavlát.
Trenérem zůstal Mirek Vyvial.
Muži „B“ se snaží, ale potýkají se s nedostatkem hráčů pro zranění či pracovní zaneprázdnění. Trénují společně s „ačkem“ a v mistrovských utkáních je vedou Jindřich a Bohuslav
Krpcovi.
Dorostenci budou mít velice těžkou pozici
s udržením v krajské soutěži. Byla by velká
škoda opustit tuto soutěž, protože po sezoně
končí dorostenecký věk pouze Honzovi Harabišovi a družstvo bude ve stejném složení pokračovat v podzimních mistrovských utkáních.
V kádru hostují 2 hráči z Hukvald, a to Martin
Pělucha a Peťa Záň, který bydlí v Kozlovicích.
U družstva se střídají jako trenéři Radek Chýlek a Jenda Vyvial. Právě mládežnická družstva
utrpěla hostováním 6 hráčů ve Fotbalovém
klubu VP Frýdek–Místek. Jiří a Hynek Prokešovi
a Marin Krpec v dorostu. Radek Chýlek ml.,
Mirek Vyvial a Martin Václavík v žácích.
Žákovské družstvo pokračuje pod vedením
Pepíka Rečka a Pavla Toboly a bojuje v okresním
přeboru.
Benjamínci hrají Brušperskou ligu s dvěma
družstvy. Trénují je Ing. Robert Tabach a Milan
Kocián. „A“ tým se pere o celkové vítězství s Vratimovem, „béčko“ se chce dostat za každou
cenu do závěrečné osmičky.

Konečné tabulky
Okresní soutěž 1 A
11. Sokol Kozlovice A
12. Orel Paskov B
13. Ferrum Frýdlant E
14. Sokol Janovice
15. TTC Vratimov D
16. Horní Datyně C
17. Sokol Kozlovice B
18. Ferrum Frýdlant F
19. Sokol Metylovice
10. Sokol Kozlovice C
11. Sokol Krmelín B
12. Sokol Myslík

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
15
11
11
12
12
9
9
7
7
6
0

2
0
5
4
2
2
3
2
5
4
1
0

2
7
6
7
8
8
10
11
10
11
15
22

270:126
226:170
231:165
212:184
226:170
197:199
201:195
203:193
178:218
185:211
163:233
84:312

60
52
49
48
48
47 (-1)
43
42
41
40
35
22

21
20
15
14
13
9
7
7
6
5
4
1

0
0
0
1
2
3
3
1
3
2
1
2

1
2
7
7
7
10
12
14
13
15
17
19

291:105
295:101
272:124
245:151
242:154
161:235
164:232
174:222
141:255
163:233
145:251
65:331

64
62
52
50 (-1)
50
43
39
37
36 (-1)
34
31
26

Okresní soutěž 2 A
11. Sokol Brušperk E
12. Sokol Lískovec
13. Sokol Palkovice B
14. Ferrum Frýdlant G
15. Sokol Lhotka A
16. Orel Paskov C
17. Sokol Metylovice B
18. Sokol Kozlovice D
19. Sokol Pstruží B
10. Sokol Lhotka B
11. Sokol Krmelín C
12. Horní Datyně D

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Jiří Jalůvka

Závěrečný turnaj Brušperské ligy
Na fotbalovém hřišti v Kozlovicích uvítáme
v pátek 20. června 2003 nejmladší fotbalisty
v závěrečném turnaji dlouhodobé části Brušperské ligy. Turnaje se zúčastní 8 družstev,
z toho 2 z Kozlovic. Sraz družstev je v 15.30 hod.,
bude se hrát ve dvou skupinách po 4 týmech.
Vítězové skupin se utkají o přeborníka Brušperské ligy. Benjamínci se těší na to, že budou hrát
před početnou diváckou kulisou. Zveme všechny příznivce mládežnické kopané.

Kozlovice
Minicup podruhé v Kozlovicích
Dospěláci — fotbalisté — sehrají velký turnaj
v minikopané v sobotu 28. června. FC je pořadatelem celoobecního turnaje registrovaných
i neregistrovaných hráčů, kdy fotbalový um je
často nahrazen nesmírným úsilím a vůlí po vítězství.

Kozlovice u Přerova
naším hostem
12. července přijdou do naší obce přátelé,
známí a sportovci z Kozlovic u Přerova. V loňském roce jsme byli hosty v Přerově a poprvé
jsme rozšířili přátelská utkání o benjamínky,
žáky, dorostence. Tradiční utkání mužů a starších pánů nebyla novinkou.
Červencovou sobotu budeme sledovat fotbalový maratón od rána, kdy se postupně předsta-
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ví benjamínci, žáci a dorostenci. Odpoledne
starší páni a muži. Fotbalový klub z Kozlovic
u Přerova nám nabídl i ženskou jedenáctku! Věříme, že se nenecháme zahanbit a Slávek Vašenda poskládá úderné dívčí družstvo. Přestávky mezi odpoledními utkáními vyplní žákovská
kapela VS – Music Slávka Vašendy.
Fotbalový klub zve všechny občany na uvedené sportovní akce.
FC, Eliášová L.
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BKB – SERVIS – OBCHOD
Prodáváme:
automatické pračky, myčky nádobí, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky a další spotřebiče
zn. Fagor, Whirlpool, Edesa, Aspes, Mora Romo Zerowatt, Laff Tatramat, IAR Siltal, Ardo.
Vestavné kuchyňské spotřebiče těchto a jiných značek.
❖ prodej nových zlevněných výrobků až o 40 % ❖ prodej náhradních dílů
Provádíme:
❖ záruční a pozáruční servis ❖ generální opravy automatických praček
Při zakoupení nové pračky u nás odkoupíme vaši starou pračku.
Poskytujeme i další výhody zákazníkům. Dovoz a zprovoznění zdarma.
Prodej vestavných i jiných spotřebičů pro stolařské firmy za VO ceny.
Prodej na splátky.
Sídlo firmy BKB – servis, obchod:
Horní 121, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Příjem zakázek a obchodní oddělení: 556 835 588, Infolinka: 800 115 588
Bobek Jan:
603 838 001 — Tichá
Kožený Miloslav:
603 838 005 — Bordovice
Býma Petr:
603 838 007 — Hodslavice
Firma.bkb@tiscali.cz
Přeprava nákladu do 1 t Fordem Transit

Jarní slevy na střechy:
S tímto inzerátem získáte 10% slevu na nákup střešních krytin, oken, lepenek,
okapů, plechů, tepelné izolace, fólií, hřebíků a dalšího materiálu pro střechy
(1200 druhů zboží).
Dále nabízíme: dopravu zboží, práce tesařské, klempířské a pokryvačské,
stavby a rekonstrukce střech, ploché střechy (opravy s životností až 40 let),
rozpočty zdarma.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
Palkovice u Frýdku–Místku – naproti PolicieČR (bývalá Jednota).
Po—Pá 7.00 až 15.30 hodin, tel. 558 656 137, mobil 608 111 316
e-mail: ewerest@ewerest.cz, http://www.ewerest.cz
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA
nabízí
❒ zateplování budov ❑
❑ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ tesařské práce ❑
❑ pokrývačské práce ❑
❒ klempířské práce ❑
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Příborská 12/1585 (vedle nák. centra Modrá Labuť v Místku)
Tel./fax: 558 647 555 nebo tel.: 558 622 890 — večer
Mobil: 608 877 165,
e–mail: mattys.group@quick.cz
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