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Obecního úřadu v Kozlovicích
Bláznivé
počasí
Bláznivé počasí
Blíží se konec školního roku, začátek prázdnin a dovolených, a tak se ptáme, jaképak bude
počasí? O meteorologické službě se říká, že je
po církvi nejdokonalejší organizací. Počasí
totiž, stejně jako Bůh, nemá hranice a týká se
každého. A bez dobré mezinárodní spolupráce

počasí předvídat a s každým dalším dnem
i dnes, v době výkonných počítačů, geostacionárních družic, radiosond a husté sítě meteorologických stanic, úspěšnost předpovědi klesá.
„Předpověď je jen pravděpodobná, nikoli jistá,“
říká dr. Vladimír Seifert z Českého hydrometeorologického ústavu v Komořanech.

by nejdůležitější pomůckou meteorologa bylo
otevřené okno a sbírka lidových pranostik. Naši
předkové věřili, že počasí ovlivňují hvězdy
a Měsíc. Ale ve skutečnosti má klíč k zemskému
počasí nejbližší hvězda – Slunce, zdroj tepelné
i světelné energie.
Podstatnou vlastností povětrnosti je stálý
pohyb, změna. Proto nebylo nikdy snadné

Na krátká období, do tří dnů, se výsledky
předpovědi blíží devadesáti procentům. Lidi ale
zajímá hlavně dlouhodobější prognóza. „Tu lze
charakterizovat jako informaci lepší, než je
informace žádná,“ usmívá se přední český
meteorolog. Důležitou vlastností každého
správného předpovídače počasí totiž je nebrat
se tak úplně vážně. V atmosféře je mnoho dějů,
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které se prostě nedají nacpat do rovnic. Naše
země je navíc – díky členitosti a poloze na rozmezí vlivu oceánského a kontinentálního počasí – pro předpovídání jedním z nejtvrdších oříšků v Evropě.

Poručíme větru, dešti
V dobách tuhé totality si zahrával s kariérou
každý meteorolog, který připustil, aby frontální
porucha postupovala z východu. Na 1. máje
muselo být pěkné slunečné počasí. „Kritické
bylo, když 26. 4. 1986 vybuchl Černobyl.
Nesměli jsme říct, že by si například děti neměly hrát v písku, lidé byli lákáni do prvomájového
průvodu, cyklisty poslali závodit do Kyjeva,“
vzpomíná dr. Seifert.
Dnes se politici o počasí příliš nezajímají,
dokonce ani o to, jak bude o volbách – ačkoli
takový liják v pravou chvíli může účast voličů
ovlivnit víc než „blbá nálada“. „Jak bude kolem
20. června, jen odhadujeme. Víme, že 8. června
je Medarda. Hovoří se někdy o evropském monzunu: dochází k teplotnímu vyrovnání mezi
Atlantikem a už relativně prohřátým kontinentem, k vyrovnávání tlaku. Vlhký oceánský
vzduch se s velkou pravděpodobností začne
dostávat do Evropy,“ odhaduje dr. Seifert.
Ačkoli počasí neumíme dlouhodobě spolehlivě předvídat, negativně je ovlivňujeme. Kyselé
deště, mrtvé lesy, freony, smog. Stamilióny
automobilů brázdí zemský povrch. Města
vytvářejí teplé ostrovy, ovlivňující tepelné
poměry i množství srážek.
Musíme se smířit s tím, že atmostéra je součástí planety, složitým komplexem ve stavu
dost vratké rovnováhy. Poručit počasí sice
můžeme, ale neposlechne nás. Meteorologie
přesto nabývá stále většího významu. Včasné
informace o tom, co se děje nad našimi hlavami, mohou zabránit velkým ztrátám na majetku
i lidských životech.
Předpovídejme si sami:
– Je-li daleko vidět (přes 50 km), čekejme do
tří dnů srážky.
– Zhoršení dohlednosti – oteplení.
– Kouř z komínů jde dolů – počasí se zhorší.
Stoupá-li do výšky – bude pěkně.
– Kolem Měsíce nebo Slunce je výrazný kruh
– změna počasí, zhoršení.

Kozlovice
– Slyšíme-li nezvykle dobře na velkou vzdálenost (např. vlak), bude pršet.
– Zdi, schody, kameny, dlažba se „potí“ –
bude deštivo.
– Obvyklé pachy (kanály, výlevky, záchody)
jsou mnohem výraznější – bude pršet.
– Mlha se válí – po rozpuštění bude pěkně.
– Tzv. vysoká mlha – špatné počasí.
– Objevují se výrazné červánky při západu
Slunce – bude pěkně.
– Obloha má při západu Slunce žluté zabarvení – bude větrno.
– Ranní červánky jsou výrazně rudé – počasí
se zhorší.
– Dohlednost je zhoršená, obzor zahaluje
jemný opar – bude pěkně.
Z článku Aleny Plavcové „Bláznivé počasí“
vybral a upravil Jiří Peloušek.

Volby do Poslanecké
sněmovny
Volby v Kozlovicích se budou konat
v pátek 19. června 1998 v době od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 20. června 1998 od
7.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v okrsku č. 1 je
místnost pohostinství „Na Uhrách, místem
konání voleb v okrsku č. 2 je místnost na
OÚ, místem konání voleb v okrsku č. 3 je
místnost pohostinství „Ve dvoře“.
Obecní úřad

Zápis ze zasedání obecního
zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 26. 3. 1998
Přítomno: 14 členů OZ – Neomluven: 1 člen OZ
1. Rozpočtová opatření za rok 1997
Závěrem roku 1997 došlo k úpravám rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením, protože
čerpání výdajů a plnění příjmů na jednotlivých
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paragrafech a položkách bylo vyšší nebo nižší,
než se předpokládalo při sestavování rozpočtu
na rok 1997.
Předložené rozpočtové změny byly všemi přítomnými členy schváleny.
2. Rozbor hospodaření obce za rok 1997
K předloženému rozboru hospodaření za rok
1997 neměli členové OZ žádné připomínky
a byl jednohlasně schválen.
příjmy 27 186 907,61 Kč
výdaje 25 737 103,82 Kč
zůstatek 1 449 803,79 Kč
3. Rozpočet obce na rok 1998
Rozpočet obce na rok 1998 byl navržen jako
vyrovnaný ve výši 17 628 000,— Kč. Všemi přítomnými členy OZ byl schválen.
Dotazy a připomínky:
p. Kocián V. – § 3612 – Bytové hospodářství –
částka 1 800 tis. Kč. je určena na výstavbu sociálních bytů?
– § 3633 – Plynofikace – 7 000 tis. Kč – jak
bude probíhat plynofikace v roce 1998?
p. Pustka Š. – pol. 8124 – Splátka úvěru z r.
1997 – 900 tis. Kč – jedná se o splátku úvěru na
plynofikaci?
ing. Tkáč – pol. 8123 – Přijatý úvěr na r. 1998
– 7 000 tis. Kč – je tento úvěr již otevřený?
p. Tabach J. – § 3113 – Základní škola – 1 000
tis. Kč. Vloni činil rozpočet pro ZŠ 1 200 tis. Kč,
čerpání činilo asi 50 % – hodně se šetřilo.
Náklady na jednoho žáka jsou ve srovnání s
jinými školami v okolí velmi nízké.
Letos je rozpočet nižší, přesto bude nutné
provést údržbu (oprava WC, modernizace
učebny jazyků atd.).
Dotazy zodpověděl p. starosta:
– částka 1 800 tis. Kč je určena na dokončení
sociálních bytů
– v roce 1998 bude probíhat výstavba 2. a 3.
etapy plynofikace obce (2. etapa končí u p.
Skály, 3. etapa u p. Facové)
– částka 900 tis. Kč je splátka úvěru na plynofikaci
– úvěr 7 000 tis. Kč je vyřízený, prozatím není
otevřený, výše čerpání úvěru bude stanovena
podle poskytnuté státní dotace
– budova ZŠ v Kozlovicích je ve srovnání se
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školami v okolí malá, jsou menší náklady na
údržbu, vytápění, proto i náklady na jednoho
žáka jsou nižší.
V době letních prázdnin bude provedena
nutná údržba a opravy (podlahy, omítky)
v suterénu ZŠ.
4. Dotace ČSAD Ostrava
ČSAD Ostrava a. s. požádala o poskytnutí
dotace na pokrytí ztrát při zajišťování pravidelné autobusové dopravy na období od 1. 1. do
31. 10. 1998 ve výši 182 tis. Kč se splatností 15.
5. 1998.
Pan Peloušek navrhuje vypustit z návrhu
smlouvy část „V případě nedodržení termínu
splatnosti bude účtován úrok z prodlení ve
smyslu § 369 Občanského zákoníku z dohodnuté částky za každý den prodlení“.
12 členů OZ souhlasí s poskytnutím dotace
na pokrytí ztrát při zajišťování osobní dopravy
ČSAD Ostrava ve výši 182 tis. Kč na období od
1. 1. do 31. 10. 1998. 2 členové hlasovali proti.
5. Převody pozemků
a) Martin Žáček, Kozlovice 368 požádal
o odprodej části obecního pozemku parc. č.
193/2 – st. pl. k. ú. Kozlovice.
Komise stavební doporučuje odprodej části
tohoto pozemku – navrhuje kupní cenu 50,—
Kč/m2. Je nutno zachovat dostatečnou šířku
pro průjezd – alespoň 6 m.
Všichni přítomní členové OZ schválili odprodej části obecního pozemku parc. č. 193/2 – st.
pl. k. ú. Kozlovice dle návrhu stavební komise.
b) Žáček Zdeněk a Ludmila, Kozlovice 368
podali nabídku k darování příjezdové cesty
k zamýšlené bytové výstavbě – parc. č. 1522/17
k. ú. Kozlovice.
Komise stavební nedoporučuje realizovat
tuto nabídku, komunikace byla pouze zaměřena, je nutno ji teprve vybudovat.
1 člen OZ souhlasil s realizací nabídky k darování příjezdové cesty, 11 členů OZ hlasovalo
proti, 2 členové se zdrželi hlasování.
c) Lesy ČR, s. p. Hradec Králové, Oblastní
správa toků Frýdek – Místek požádaly obec
Kozlovice o převod vodního toku řeky Ondřejnice a pozemků, které jsou součástí koryta toku.
Převod je možno provést darováním nebo
prodejem nemovitostí, kupní cena podle
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vyhlášky č. 279/97 Sb. § 27 odst. 7 činí 0,50
Kč/m2. Jedná se o převod 51 753 m2 pozemků.
Členové OZ se dohodli, že tento bod bude
projednán na příštím zasedání OZ po upřesnění celé záležitosti ze strany Lesů ČR.
6. Schválení přísedících u Okresního soudu ve
Frýdku-Místku
Pro nové volební období 1998 – 2002 schválili členové OZ tyto přísedící u Okresního soudu
ve Frýdku-Místku:
Jiřina Krpcová, nar. 20. 4. 1942, bytem Kozlovice 808
Zdenka Olšovská, nar. 22. 5. 1938, bytem
Kozlovice 422
Marie Prudká, nar. 17. 11. 1942, bytem Kozlovice 694
Naděžda Pustková, nar. 27. 10. 1942, bytem
Kozlovice 575
Marie Trubáková, nar. 20. 10. 1943, bytem
Kozlovice 637

Kozlovice
Jak dlouho ještě
nebudou motoristé respektovat dopravní značení na úseku silnice hřiště – koupaliště.
Dopravní značka o provozu v obytné zóně jasně
dovoluje stání jen na místech označených
(dopravní značkou) jako parkoviště. Nikoho to
však nezajímá. V době konání fotbalového
zápasu (ale i jindy) se zde nedá bezpečně projít,
natožpak projet. A tak se jezdí, kde se dá. Stačí
se jen podívat na rozježděné krajnice a příkopy.
Námitka, že není kde parkovat, neobstojí. Pro
sportovně založené motoristy by nemělo být
vážným problémem ujít dvě stě metrů z parkoviště od obecního úřadu.
Jiří Peloušek

Oznámení vlastníkům
soukromých lesů
na katastrálních územích: Kozlovice, Kunčice
pod Ondřejníkem, Myslík, Měrkovice, Palkovice, Sklenov, Lhotka, Metylovice (část)
Od 1. 4. 1998 došlo ke změně telefonního
čísla odborného lesního hospodáře ing. Tomáše Svobody, který je pověřen činností lesního
hospodáře na výše uvedených katastrálních
územích.
Nové číslo telefonu: 0656/83 10 88 (k dostižení ráno do 7,30 hod. a večer po 20. hodině).

Rozvozový plán lahví
propan – butanu
Rozvoz č. 30 – platí od 1. 6. do 30. 9. 1998
Rozvoz se uskuteční ve dnech:
8. 6., 22. 6., 8. 7. – středa, 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31.
8., 14. 9., 28. 9. 1998
Měrkovice – obchod (pouze dle sjízdnosti)
11,30 – 11,35
– točna (pouze dle sjízdnosti) 11,40 – 11,45
Kozlovice – pila 16,00 – 16,05
– p. Gach 16,10 – 16,30
– zastávka ČSAD 16,35 – 16,40
– U Zátopka 16,45 – 16,50
– točna 16,55 – 17,00

Pravidla silničního provozu (vyhláška č. 99) –
paragraf 65:
Zvláštní ustanovení o provozu v obytné
(a pěší) zóně
(1) V obytné (a pěší) zóně smějí chodci užívat
silnici v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje ustanovení paragrafu 54 (chůze po chodníku a při okraji vozovky).
Hry dětí na silnici jsou v obytné zóně povoleny.

Kozlovice
(2) (O pěší zóně)
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Narození…

(3) V obytné (a pěší) zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí
ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených (dopravní značkou) jako parkoviště!
(4) V obytné (a pěší) zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu.
To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Sdělení Katastrálního úřadu
ve Frýdku-Místku
V souladu s opatřením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze ze dne 25. 2.
1998 č. j. 963/1998-22 provede Katastrální úřad
ve Frýdku-Místku sloučení dílů parcel různých
druhů pozemků. Tato akce bude probíhat průběžně do 30. 9. 1998.
Vlastníci pozemků, kterých se bude změna
týkat, obdrží od katastrálního úřadu „oznámení
o sloučení evidovaných dílů parcel v katastru
nemovitostí“.

Poděkování
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří jakoukoliv finanční částkou přispěli na operaci naší
dcery.

Rodiče Jany Juřicové

❀
Ředitelství Mateřské školy v Kozlovicích
děkuje

panu Lubomíru Adamcovi
z v. o. s. FORMAN za poskytnutý finanční dar
ve výši 5 000,— Kč na hračky pro děti.

❀
Sbor pro občanské záležitosti děkuje

souboru Valášek
za vystoupení při slavnostním vítání našich
malých spoluobčanů.

Naše obec se rozrostla o tyto nové občánky:
Jakub Frydryšek, Kozlovice č. 458
Kristýna Skýbová, Kozlovice č. 406
Monika Jančálková, Kozlovice č. 95
Ondřej Nezhoda, Kozlovice č. 702
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Výročí
V období od 1. března do 20. května 1998 se
v naší obci dožili významných životních jubileí
tito naši spoluobčané:
70 let
p. Anna Juřicová, Kozlovice 18
p. Žofie Škodíková, Kozlovice 84
p. Anežka Kahánková, Kozlovice 251
75 let
p. Ludmila Kociánová, Kozlovice 98
p. František Tobola, Kozlovice 212
p. Jaroslav Vyvial, Kozlovice 337
p. Štefan Papík, Kozlovice 651
p. Adolf Závodný, Kozlovice 223
p. Ferdinand Pustka, Kozlovice 414
80 let
p. Josef Boháč, Kozlovice 13
83 let
p. Františka Opělová, Kozlovice 247
84 let
p. Emilie Chovancová, Kozlovice 409
p. Vilém Fojtík, Kozlovice 745
85 let
p. Anastázie Pustková, Kozlovice 119
86 let
p. Bedřiška Gerlová, Kozlovice 420
91 let
p. Alois Tobola, Kozlovice 331
92 let
p. Josef Rožnovský, Kozlovice 362
95 let
p. Julie Harabišová, Kozlovice 187
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V měsíci květnu oslavili manželé p. Alois
a Jaroslava Kociánovi, Kozlovice 307 krásné
výročí – 50 let společného manželského života –
zlatou svatbu.
Všem jubilantům ještě jednou touto cestou
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody v kruhu
jejich milých.

Úmrtí…
V posledním období nás navždy opustili tito
naši spoluobčané:
Oldřich Buchta, Kozlovice č. 38
Ludmila Mališová, Kozlovice č. 482
Anděla Štěpánová, Kozlovice č. 743
František Vyvial, Kozlovice č. 737
Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme
tichou účast.
Sbor pro občanské záležitosti

Ze školy – z činnosti kroužků
V tomto školním roce po několika letech
obnovil činnost šachový kroužek. Vede jej p.
ing. Stanislav Zeman a průměrná účast je 12
žáků. Slibné výkony podává Petr Tobola ze 4.
třídy.
Po několikaleté pauze obnovil činnost včelařský kroužek. Zálužnou činnost vedoucího
kroužku vykonává p. Josef Tkáč. Školní včelín je
přestěhován do Říček (za potokem). Členové
kroužku (většinou chlapci 5. a 6. třídy) se
zúčastnili soutěže včelařských kroužků v Troubkách u Přerova a umístili se na 4. místě.
Velmi aktivní činnost vyvíjejí 3 keramické
kroužky. Některé keramické výrobky žáků bude
možno zakoupit na 2. prodejní výstavce v závěru roku ve škole.
V podzimním období uvažujeme o otevření
keramického kroužku z řad dospělých zájemců.
Jak soutěžili žáci školy v okresních soutěžích?
Pochvalu zaslouží:
Jenda Juřica z 5. třídy za vítězství v matematické soutěži žáků 5. tříd
Ladislav Kulhánek ze 7. třídy za 4. místo ve
fyzikální soutěži Archimediáda (131 účastníků)

Pavla Jalůvková – úspěšná řešitelka chemické a fyzikální olympiády (11. a 13. místo),
úspěšná v soutěži ze znalostí anglického jazyka
Dále dobře školu reprezentovali: Světlana
Herotová (fyzika), Anička Macháčková a Andrea
Kulhánková (M, Č, F) a další.
Smíšené družstvo chlapců a dívek v odbíjené
(3 chlapci a 3 dívky) obsadilo na okresním turnaji v Dobré 1. místo (ze 16 družstev).
Žáci 8. a 9. tříd zasadili v rámci pochodového
cvičení 650 stromků v obecním lese (louce).
V přijímacím řízení na střední školy a učiliště
uspěli všichni žáci (někteří po opravách).

❖
Obědy na měsíc září 1998 ve školní jídelně při
ZŠ v Kozlovicích si mohou děti zaplatit již
v srpnu, a to od 24. 8. do 28. 8. 1998
vždy od 8.00 do 12.00 hodin u vedoucí školní
jídelny.
M. Klegová

❖

Organizace ČČK v Hukvaldech pořádá
týdenní léčebný pobyt v lázních Dudince
na Slovensku.
Termín: od 10. 10. 1998 – 17. 10. 1998.
Podrobné informace Vám poskytne paní Slunečková, Hukvaldy č. 10, tel. 97 225.
Přihlásit se můžete nejpozději do konce
měsíce června.

❄

❄

Opravy a servis
chladicích zařízení
PAV E L Z ÁV O D N Ý

❄

telefon: 0658/697138
0658/697145
Kozlovice 649
PSČ 739 47

❄

Kozlovice
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Triangl leasing
nákup domácích spotřebičů všech světových
značek na bezúročné splátky a to bez ručitele.
Dovoz zboží a pojištění zdarma.
Zboží si vyberete pohodlně doma dle barevného katalogu. Kromě praček, ledniček, televizorů, vysavačů a pod., máte možnost si nyní také
vybrat plynové kotle, zahradní techniku
a další zboží.
Nákupem přes Triangl leasing ušetříte
čas i peníze.
Informace: Josef Mohyla, Čeladná č. 542
tel. 0656/831001 přes den, tel. 0656/850083 večer

KOMPLEXNÍ
PRO VAŠI

Z AJIŠTĚNÍ
RODINU

Stavební spoření + vyřízení úvěru
Přes IPB pojišťovnu nabízím:
a) kapitálové pojištění dospělých osob
b) pojištění dětí
c) úrazové pojištění dospělých osob i dětí
d) penzijní pojištění
e) výhodné pojištění domácností,
rodinných domů, chat apod.

Informace: Josef Mohyla, Čeladná č. 542
tel: 0656/831001 přes den, tel: 0656/850083 večer
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Instalace, montáž opravy
a prodej plynospotřebičů
JUNKERS, VAILLANT, PROTHERM, VIADRUS, MORA,
KARMA, DESTILA, THERM, DAKON a.j.
Zahřeje i ušetří.
Veškerý topenářský a plynoinstalatérský
materiál včetně plynospotřebičů a rozvodů
v železe, plastu a mědi.

Frenštát pod Radhoštěm, Horní 120
tel: 0656/836317, 835629
Rožnov pod Radhoštěm
tel: 0651/602399
Kopřivnice, tel: 0656/721687

Hlavní 1376, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel. Frýdlant n. O. 721 24, Čeladná 720 47

VODA – TOPENÍ – PLYN TYLEČEK A SYN
Provádí komplexní služby v oblastech montáže nových zařízení, rekonstrukce starých zařízení montáž rozvodu vody – montáž ú. t. topných systémů – plynofikace objektů.

◆ MONTÁŽ ROZVODU VODY

vodoinstalace provádíme v plastu (Hostalen), v kovu - vnitřní, venkovní
kanalizaci, montáž i s dodávkou zařizovacích předmětů.

◆ MONTÁŽ Ú.T., TOPNÝCH SYSTÉMŮ

Montáže topných systémů provádíme v kovu, v plastech nebo mědi. Dále
instalujeme podlahové vytápění, výměníkové stanice, kotelny, včetně
kompletní dodávky.

◆ PLYNOFIKACE OBJEKTŮ

Plynofikace objektu provádíme s kompletní dodávkou a poradenskou službou, revizí zařízení, uvedení do provozu. Provádíme montáž průmyslových
plynovodů, domovních regulačních stanic, kotelen a domovních přípojek.

K VA L I F I KO VA N Í P R A C O V N Í C I

= VA Š E S P O KO J E N O S T
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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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Prodám profily I 160,
cena 170,— Kč/m.

F IRMA
DAMZUČ

tel. 697 144, 697 224
ing. Jaroslav Tabach
Kozlovice 155

nabízí vedení
jednoduchého účetnictví,
mezd, daní a fakturace
na vlastním počítači.

Prodá se

pásový dopravník
(mobilní)
7 m dlouhý – v dobrém stavu –
nový pás
cena 2 000,— Kč.

Informace
na tel. č. 0656/835022
dopoledne
0656/835854
po 17. hodině

Informace podají:
Slípek Stanislav Kozlovice 612
Janák Oldřich Kozlovice 613
Peloušek Jiří Kozlovice 613

Miroslava Kubelková
Dolní 303

SBD Kozlovice
(družstevní byty u hřiště)

Frenštát pod Radhoštěm
744 01

LUKÁŠ FIŠER – SDRUŽENÍ VOPALL
nad Lipinou 2926 — 738 01 Frýdek-Místek
tel. 0658/212 76, 623 607, 625 459
IČO: 66746451 DIČ: 362-7201274938
nabízí
Vodotěsné izolace střech, BRAMAC, šindel, těžké asfaltové pásy,
klempířské práce, natěračské práce
Pozor!
Na materiál s prací poskytujeme 17 % slevu.
Bližší informace: Pavel Pustka, Kozlovice 374

Kozlovice
Tenis
Od 1. května jsou pro širokou veřejnost v provozu místní tenisové kurty. Nájem činí 30,— Kč
na hodinu na jeden kurt. Je možné si kurty
objednat i na určitý termín.
Bližší informace o pronájmu kurtů, členství
v tenisovém klubu TJ Sokol Kozlovice podají:
Petr Peloušek, Kozlovice 613
Aleš Pustka, Kozlovice 695
Jan Slípek, Kozlovice 668
Zdeněk Koza, Kozlovice 591

Přijďte si o prázdninách
zacvičit
Pondělí – 19.00 – 20.30 kondiční kulturistika
(posilování jednotlivých partií těla pomocí
nářadí)
Středa – 19.00 – 20.00 STEP BY STEP
(kurs stepaerobiku pro začátečníky)
Začínáme 1. 7. 1998 v sále restaurace Na koupališti

Turnaj starších pánů
Fotbalový klub Kozlovice zve všechny občany
k prožití příjemného odpoledne v sobotu 27.
června od 13,00 hodin.
Představí se staré gardy z Fryčovic, Hukvald,
Důlního průzkumu Paskov a domácích při tradičním letním fotbalovém turnaji.
Výbor Fotbalového klubu se těší na Vás

Stolní tenis se v Kozlovicích
stále hraje – a úspěšně
Možná poněkud v tichosti, bez větší propagace vyvíjí rozsáhlou činnost oddíl stolního tenisu. Má v mistrovských soutěžích v rámci okresu
celkem 4 družstva, pořádá tradiční turnaj pro
neregistrované hráče o Vánocích a předvánoční
turnaj mládeže.
Od poloviny září do konce března sehrávají
naši hráči urputné boje na čtyřech kvalitních
stolech v tělocvičně a další tři jsou k dispozici
v herně nad tělocvičnou. Těší nás, že jedno
družstvo postoupilo do okresního přeboru,
a tak bude mít odddíl své zastoupení ve všech
okresních soutěžích: v okresním přeboru,
v okresní soutěži 1. třídy, v okresní soutěži 2.
třídy a v okresní soutěži 3. třídy. Navíc v nové
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sezóně bude hrát v mistrovské soutěži družstvo
žáků.
Okresní soutěž 1. třídy
1. Raškovice „A“ 22
postupují do OP
2. St. Město
22
postupuje do OP
3. Kozlovice „B“
22
postupují do OP
4. TIS Vilhelm „B“ 22
5. Kozlovice „A“
22
6. Jablunkov
22
7. Ropice „B“
22
8. Paskov „B“
22
9. Raškovice „B“ 22
10. Frýdlant „D“
22
11. Skalice
22
sestupuje do OS2
12. Hor. Datyně „B“ 22
sestupuje do OS2

19

2

1 289:107

62

19

1

2 282:114

61

13

1

8 215:181

49

12
11
8
9
9
7
6
4

2
1
5
2
2
1
1
4

3

8
10
9
11
11
14
15
14

210:186
216:180
199:197
181:215
181:215
163:233
144:252
157:239

48
45
43
42
42
37
35
34

2 17 139:257

30

Okresní soutěž 2. třídy
1. Brušperk „D“
22
postupuje do OS1
2. Slezan F-M „D“ 22
postupuje do OS1
3. TTC VP F-M „E“ 22
postupuje do OS1
4. Kozlovice „C“
22
5. Krmelín
22
6. Janovice
22
7. St. Město „B“
22
8. Kom. Lhotka
22
9. Frýdlant „E“
22
10. Raškovice „C“ 22
11. Ropice „C“
22
sestupuje do OS3
12. Palkovice
22
sestupuje do OS3

18

1

3

253:143 59

15

4

3

269:127 56

15

0

7

230:166 52

12
12
9
7
7
8
8
7

2
0
2
4
3
1
0
2

8
10
11
11
12
13
14
13

3

3 16

213:183
205:191
194:202
185:211
173:223
164:232
163:233
176:220

48
46
42
40
39
39
38
38

151:245 31

Okresní soutěž 3. třídy
1. Atom F-M „A“ 18
postupuje do OS2
2. Třinec „D“
18
postupuje do OS2
3. DTJ F-M
18
postupuje do OS2
4. Lhotka
18
5. Kozlovice „D“ 18
6. Atom F-M „B“ 18
7. Dolní Lomná
18
8. Kom. Lhotka „B“ 18
9. Lískovec „B“
18
10. Frýdlant „F“
18

17

0

1 256: 68

52

15

1

2 236: 88

49

13

0

5 181:143

44

12
8
7
5
3
3
2

1
2
2
1
2
1
0

5
8
9
12
13
14
16

191:133
43
139:185
36
151:173
34
146:178
29
117:207
26
126:198 24(–1)
77:247
22
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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
DÁLE NABÍZÍM TYTO SLUŽBY
– 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

Vydává: Obecní úřad v Kozlovicích. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Pelušek. Zástupce šéfredaktora:
Jan Tabach. Spolupracují: Marie Hlisnikovská, Božena Kubečková, Marie Prudká. — Uzávěrka příštího čísla
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