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zpevněné parkovací a sportovní plochy — samozřejmě opravy vodovodu, kanalizace atd.
☛ V následujících měsících proběhnou opravy některých komunikací a chodníků, bude dokončena oprava části vodovodu na horním
konci u garáží. Brigádníci z řad mládeže provedou nátěry obecních mostů a lávek na celém
území obce.

Slovo starosty
☛ Od květnového čísla Zpravodaje proběhla
čtyři zasedání rady obce (100% účast) a jedno
zasedání zastupitelstva obce (prozatím není vyhotoven zápis).
☛ Tak, jak bylo avizováno v minulém čísle,
uskutečnily se besedy s občany s různou návštěvností — horní konec 25 občanů, střed
(U váhy) 7 občanů, střed (Koupaliště) 17 občanů,
dolní konec 8 občanů a Měrkovice 17 občanů.
Jak je vidět, mlčící většina nepřišla, ale i tak si
myslím, že akce splnila svůj účel. V besedách
budeme určitě pokračovat.
☛ Momentálně se zpracovávají podklady pro
vypracování plánu rozvoje obce na delší časové
období. Věřím, že zastupitelstvo do konce roku
plán schválí. Prozatím bylo vytipováno a zpracováno asi 30 projektových záměrů (krátký
popis akce vč. kvalifikovaného odhadu nákladů) — např. ubytovací kapacity, opravy komunikací, areál koupaliště, tělocvična ZŠ, stavební
parcely, WC obecní úřad, sjezdovka, parkoviště,

☛ Na jednání rady proběhla diskuze o zachování ojedinělé tradice kozlovického Krmáše.
Jednalo se mimo jiné o pondělní dopolední zábavě v sálu OÚ. Pokud žádná z organizací obce
nepodá do konce července žádost o pořádání
této zábavy — zabezpečíme ji sami prostřednictvím některé z agentur.
☛ Na svém posledním zasedání zvolilo zastupitelstvo obce jako svůj poradní a iniciativní
orgán Osadní výbor Měrkovice. Budou v něm
pracovat pan Stanislav Žabenský, pan Tomáš
Nezhoda a pan Lukáš Vašenda (členy výboru
navrhli občané Měrkovic).
☛ U příležitosti XV. ročníku Beskydského poháru ve skoku na lyžích přijali naše pozvání
a navštívili naši obec poslanci parlamentu ČR
Ing. Sehoř, Ing. Rafaj a senátor Ing. Kopecký. Po
skončení závodů jsme provedli krátkou prohlídku obce a seznámili je s našimi plány.
Chci poděkovat:
— všem organizátorům akcí Dětský den,
skoky na lyžích, běh Terryho Foxe, fotbalové turnaje, koncerty dětí a další za obrovský kus odvedené práce
— všem občanům, kteří nám nabídli svou
pomoc
— dětem za vzornou reprezentaci naší obce
na sportovních turnajích a vědomostních
soutěžích
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— ZŠ za provedený úklid Ondřejnice a okolí
(v jarních měsících)
Přeji hezké prázdniny a příjemnou dovolenou.
starosta obce

Zápisy a usnesení
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 28. 4. 2003
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Kontrola usnesení. Jednotlivé body jsou splněny nebo průběžně plněny.
Starosta informoval radu o probíhajícím čištění
obecního lesa v Rybím. Pokud jsou k dispozici
hrubší větve nebo kulatina, jsou připraveny na
prodej. Rada bere na vědomí a určuje cenu 100
Kč za m3 takového dříví. Informace o existenci
dříví bude zveřejněna na úřední desce.
Starosta informoval o požadavku několika občanů o zřízení další vývěsky na smuteční oznámení v centru obce. Rada neschvaluje.
Starosta informoval radu o zakoupení digitálního fotoaparátu pro potřeby OÚ a ZŠ.
Rada bere na vědomí.
Starosta informoval radu o potřebě zakoupení
notebooku (přenosného počítače). Bude sloužit
především účetní a na prezentaci při zasedáních a schůzích. Rada schvaluje nákup notebooku do ceny 40 000 Kč.
Místostarosta informoval o potřebě zakoupení
nakladače UNC750 pro drobné zemní práce
v obci — pro obec i pro občany. Prozatím bylo
jednáno s několika dodavateli o repasovaných
strojích UNC 750. Cena se pohybuje okolo
550 000 Kč (nový 1 000 000 Kč).
Rada nákup doporučuje, ale požaduje souhlas
zastupitelstva obce.
Rada schvaluje pronájem obecních pozemků.
Záměr o pronájmu byl řádně zveřejněn na
úřední desce.
Rada schvaluje pronájem — nájemné 300 Kč/
měsíc — místnosti býv. pošty v budově
OÚ za účelem jednatelství České pojišťovny,
a. s. k poskytování servisu pro občany. Předpokládaná provozní doba — každé liché pondělí
15—17 hod.

Rada bere na vědomí a navrhuje zařadit do výhledových akcí žádost p. Pavla Cibulce o úpravu
obecní cesty.
Rada bere na vědomí sdělení Ministerstva kultury ČR — Osvědčení o zápisu do evidence
knihoven.
Rada schvaluje provozní zálohy organizačním
složkám Obecní knihovna Kozlovice — 1 000
Kč, Obecní knihovna Měrkovice — 500 Kč.
Starosta informoval radu o vhodnosti zřízení
inzerce na nástěnce ve vstupu do budovy OÚ.
Inzeráty by byly podávány prostřednictvím pracovníků OÚ na speciálních lístcích.
Rada doporučuje zřízení inzerce. Cena jednoho
inzerátu na dobu jednoho měsíce 10 Kč.
Místostarosta informoval radu o stavu rýpadla
Bělorus — nepojízdné, prasklý blok motoru.
Rada schvaluje prodej rýpadla Bělorus na náhradní díly za nejvyšší nabídku.
Rada schvaluje jednorázový příspěvek 10 000
Kč Divadelnímu souboru Kozlovice u příležitosti 100letého výročí založení.
Starosta informoval radu o návrhu smlouvy
předložené Valašským královstvím, s. r. o., Frenštát pod Radh. Jedná se o vzájemnou spolupráci a propagaci obce při aktivitách Val. království.
Rada schvaluje podpis smlouvy na navrženou
částku 12 200 Kč (na rok).
Rada schvaluje podpis veřejnoprávní smlouvy,
který vypracovalo Město Frýdek–Místek. Orgány
města Frýdek–Místek budou pro orgány obce
Kozlovice v jejím správním obvodu vykonávat
přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 zákona (přestupková komise). Cena za službu 6 Kč/obyvatele/rok. Návrh smlouvy je na dobu 5 let.
Rada schvaluje objednání triček s obecním znakem a popisem www.kozlovice.cz a igelitových
tašek s obdobným motivem.
Starosta seznámil radu s pozváním starosty Těšína (Polsko) na mezinárodní družební sportovní den pro děti a mládež „Kraj bez hranic“. Akce
se uskuteční 31. 5. 2003. Rada doporučuje účast
(1 autobus) — sportovce vybrat ve spolupráci
s ředitelkou ZŠ a Sportovní a kulturní komisí.
Starosta informoval radu o konání valné hromady České spořitelny, a. s., 14. 5. 2003 v Brně.
Jako akcionáři jsme dostali pozvánku. Rada
bere na vědomí a nedoporučuje účast.

Kozlovice
Starosta informoval radu o účasti na slavnostním vyřazení vojáků z činné vojenské služby
(ročník 1942). Vyřazení se konalo v Palkovicích,
z Kozlovic bylo vyřazeno 19 vojáků. Starosta zakoupil malé občerstvení v hodnotě cca 450 Kč.
Rada bere na vědomí.
Rada schvaluje návrh předložený ředitelkou ZŠ
na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ do
fondů. Hosp. výsledek za rok 2002 ZŠ celkem
107 164,51 Kč (fond rezervní 85 731,61 Kč, fond
odměn 21 432,90 Kč) a hosp. výsledek za rok
2002 doplňková činnost ZŠ celkem 16 077,17 Kč
(fond rezervní 12 861,77 Kč, fond odměn
3 215,40 Kč).
Rada schvaluje návrh smlouvy o sběru pevného
komunálního odpadu mezi obcí a ZŠ. Služba
bude prováděna úplatně za cenu 1 800 Kč.
Paní Mgr. Ulčáková vyslovila názor o vhodnosti
zachování krmášové tradice — uspořádat pondělní zábavu v sále OÚ. Rada s tímto názorem
souhlasí a pověřuje starostu, aby se v případě
nezájmu organizací obce pokusil zábavu na krmášové pondělí v sále OÚ zabezpečit.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 19. 5. 2003
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Kontrola usnesení. Jednotlivé body jsou průběžně plněny — notebook je objednán, inzerce
se připravuje, u rýpadla Bělorus se čeká na lepší
nabídku.
Starosta informoval o probíhajícím čištění
obecního lesa v Rybím. Čištění prováděl oddíl
volejbalu (0,8 ha) a oddíl stolního tenisu (1,5
ha). Oddíly a spolky byly o této možnosti informovány prostřednictvím sportovní a kulturní
komise.
Rada děkuje oběma oddílům za provedené
práce a schvaluje příspěvek na jejich činnost —
oddílu volejbalu 4 000 Kč, oddílu stolního tenisu 7 500 Kč. Příspěvek bude zaslán na účet TJ
Sokol Kozlovice.
Rada schvaluje:
— příspěvek na konání Dětského dne, kterého
se obec zúčastní jako spolupořadatel cca 10 000
Kč (skutečná výše bude radou schválena po
předložení vyúčtování)
— příspěvek na konání XV. ročníku Beskydského poháru žáků ve skocích na lyžích s um. hmo-
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tou ve výši 5 000 Kč lyžařskému oddílu TJ Sokol
Kozlovice
— příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ
oddílu volejbalu žačky TJ Sokol Kozlovice ve
výši 3 250 Kč
— příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ
oddílu volejbalu žáci TJ Sokol Kozlovice ve výši
862,50 Kč
— příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ
oddílu tenisu TJ Sokol Kozlovice ve výši 450 Kč
— příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ
oddílu stolního tenisu TJ Sokol Kozlovice ve výši
2 500 Kč
— příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ FC
Kozlovice žáci ve výši 2 025 Kč
— příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ FC
Kozlovice dorost ve výši 1 375 Kč
— příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ
Skaut Kozlovice ve výši 675 Kč
— příspěvek na bruslení dětí Hokejovému
klubu Kozlovice ve výši 2 000 Kč.
Rada neschvaluje žádost o příspěvek SLPT Valašský vojvoda na pásmo Chodníčky.
Rada schvaluje bezúplatný pronájem jeviště
a sálu panu Jaroslavu Vašendovi za účelem pořádání veřejného koncertu žáků dne 13. 6. 2003.
Rada schvaluje cenu motohodiny za použití rýpadla 450 Kč a 250 Kč za použití traktoru pro
občany firmy a organizace.
Radě byla předložena objednávka FC Kozlovice
na odvoz posečené trávy z fotbalového hřiště na
skládku. Rada schvaluje — cenu dle 109/2003.
Radě byla předložena žádost o odvodnění
obecního pozemku parc. č. 2368/1 (výměra
8 344 m2), který má žadatel v nájmu. Odvodnění by provedl na vlastní náklady. V sousedství se
nachází chráněný přírodní výtvor Rybníky. Odvodněním by mohlo dojít k jeho narušení. Žadateli doporučit, aby požádal o vyjádření odbor
životního prostředí KÚ. Rada s odvodněním
prozatím nesouhlasí.
Rada projednala situaci ohledně pozemků
vhodných pro výstavbu rodinných domků.
Množí se žádosti — obec nemá momentálně co
nabídnout, měla by připravit stavební pozemky. Strategii bude nutné projednat na zastupitelstvu.
Starosta informoval radu o záměru zpevnění
chodníku kolem Ondřejnice v úseku
Prašivka Milan — lávka naproti pana Krpce.
V tomto úseku se nejedná o obecní pozemek.
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Nutné projednat v zastupitelstvu. Souhlas
vlastníka máme.
Rada schvaluje prodej nadbytečných (maximálně pěti) velkoobjemových kontejnerů. Cena za
jeden minimálně 10 000 Kč.
Místostarosta předložil radě smlouvu o podmínkách dodávky pitné vody z obecního vodovodu. Smlouva bude v krátké době zaslána odběratelům. Rada bere na vědomí.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 2. 6. 2003
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Starosta předložil žádost fa SEFIN leasing
s. r. o. na stavbu čerpací stanice na obecním pozemku. Rada stavbu nedoporučuje a postupuje
na projednání zastupitelstvu obce. (hlasování:
3:2:0)
Rada schvaluje prodej promítaček, které v minulosti sloužily v obecním kině. Promítačky už
dlouho nikdo nepoužívá a mají pro nás nulovou
užitnou hodnotu. O koupi projevila zájem obec
Palkovice — může je použít na náhradní díly ve
svém kině.
Radě byla předložena žádost o zbudování příkopu u místní komunikace č. 625/10 k. ú. Kozlovice. Problém je těžce řešitelný — vodu není
kam odvést. Rada bere na vědomí a postupuje
stavební komisi k vyjádření.
Radě byla předložena žádost 7 občanů o opravu
místní komunikace p. č. 625/10 k. ú. Kozlovice
(kolem p. Matise). Opravu je nutno řešit současně s příkopou. Rada bere na vědomí a postupuje stavební komisi k vyjádření.
Radě byla předložena žádost o odkoupení
obecního pozemku o výměře 1202 m2. Tato parcela sousedí s pozemkem chaty v pronájmu.
Rada prodej nedoporučuje a postupuje zastupitelstvu obce.
Starosta radě předvedl reklamní trička a tašky
s logem obce. Trička budou volně v prodeji —
cena za tričko a tašku 110 Kč. Starosta a místostarosta mohou rozhodnout, komu budou tyto
předměty darovány.
Místostarosta informoval radu o nutnosti
urychleného řešení nákupu rýpadla UNC 750.
Rýpadlo máme stále bezplatně zapůjčeno —
velice se osvědčilo a pro další naplánované

Kozlovice
práce ho nutně potřebujeme. Vzhledem
k tomu, že pro nákup movité věci není potřebný souhlas zastupitelstva obce — je v rámci
schváleného rozpočtu, rada mění své usnesení
(z předcházejícího zasedání) a schvaluje nákup
rýpadla UNC750 (s radlicí a podkopem — cena
cca 500 000 Kč). Souhlas zastupitelstva obce nepožaduje. (hlasování: 5:0:0)
Starosta informoval radu, že bylo doručeno
cca 300 ks upomínek za nezaplacení místního
poplatku za odpady. Celková výše pohledávek
činí cca 70 000 Kč.
Starosta informoval radu o nutnosti schválení
rozpočtových opatření zastupitelstvem obce.
Jedná se o doplnění rozpočtu o další (nepředvídané) paragrafy (položky) MŠ, divadelní činnost, územní plán, obecné příjmy a výdaje z finančních operací, vnitřní obchod, služby a cestovní ruch. Rada bere na vědomí a postupuje
zastupitelstvu obce. Dále rada schvaluje vlastní
rozpočtové opatření u § 6399 ostatní finanční
operace a § 1122 daň z příjmů právnických
osob za obce — u obou paragrafů z plánovaných 20 000 Kč na částku 100 750 Kč (navýšení
o 80 750 Kč)
Dne 22. 6. 2003 se v naší obci uskuteční XV. ročník závodu Beskydského poháru ve skocích na
lyžích na umělé hmotě. Starosta informoval
radu, že u této příležitosti pozval poslance parlamentu Ing. Sehoře, Ing. Rafaje a senátora Ing.
Kopeckého.
Rada souhlasí s přijetím nového zaměstnance
obce. Jedná se o pana Augustýna Zemana (Kozlovice). V jeho pracovní náplni bude především
údržba a provoz obecního vodovodu a instalatérské práce.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 16. 6. 2003
Kontrola usnesení. Jednotlivé body jsou splněny nebo průběžně plněny.
Radě byla předložena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 78 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, určená pro zakoupení 6 ks zásahových obleků
FIREMAN III. Rada souhlasí s podpisem smlouvy.
Po projednání stavební komisí byla radě znovu
předložena žádost o zatrubnění příkopu. Stavební komise doporučuje zatrubnění příkopu

Kozlovice
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před rodinným domem za podmínek stanovených Správou silnic Moravskoslezského kraje.
Doporučuje udělení souhlasu i v případě, že by
byl příkop umístěn na obecním pozemku, bez
spoluúčasti obce. Rada schvaluje doporučení
stavební komise.
Radě byla předložena žádost o rozšíření hlavního vodovodního řádu k soukromým parcelám
z důvodu zřízení vodovodních přípojek pro výstavbu rodinných domků. Rada bere na vědomí
a postupuje stavební komisi.
Radě byla předložena žádost o pronájem obecního pozemku č. 138/1. Oznámení záměru
o pronájmu bylo řádně vyvěšeno na úřední
desce. Rada schvaluje pronájem obecního pozemku 138/1 (cca 2 256 m2) dle schválených
pravidel.
Radě byla předložena žádost o ukončení nájmu
obecního bytu. Rada schvaluje ukončení nájmu

dohodou k 30. 6. 2003 a schvaluje jeho přidělení dle doporučení zdravotní a sociální komise.
Starosta předložil radě vyúčtování nákladů na
dětský den. Celkové náklady na uspořádání dětského dne byly 4 706,30 Kč, což je asi polovina
předpokládaných nákladů díky sponzorským
darům a obětavé práci všech organizátorů.
Rada schvaluje.
Starosta informoval radu o žádosti o rozšíření
vodovodního řádu k rodinnému domu. Rada
bere na vědomí a s ohledem na nejasné tlakové
poměry v potrubí budoucího vodovodního řádu
doporučuje zaměřit výškovou hladinu vody.
Radě byla předložena žádost o prominutí
nájmu sálu OÚ. Konanou akcí bylo závěrečné
vystoupení žáků hudebního kurzu. Rada schvaluje bezúplatný nájem.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil
Jiří Peloušek

Zprávy z obce
Vítání občánků v Kozlovicích
Starosta obce p. Ing. Miroslav Tofel v sobotu
17. května 2003 uvítal mezi nové občany obce
Kozlovic 11 dětí:
Adélu Krpcovou, Rostislava Kubalíka, Terezu
Krpcovou, Mariku Tabachovou, Denisu Šrubařovou, Karolínu Chýlkovou, Moniku Žáčkovou,
Barboru Červenkovou, Terezu Pustkovou, Filipa Pešla a Amálii Kozubíkovou.
Zpěvem a tancem vytvořil soubor Valášek
malým občánkům a jejich rodičům příjemnou
společnost.
M. Hlisnikovská

V sobotu 31. května 2003
jsme byli v Polsku
Úmorné vedro přivítalo výpravu mladých
sportovců obce Kozlovice v městečku Chybie na
„Hrách bez hranic“ (Powiat bez granic). V loňském roce se soutěží ve Skoczowě zúčastnily
i volejbalistky, ale letos v programu soutěží volejbal nebyl. Kozlovice obsadily soutěž ve stolním tenise, kopané a minikopané na umělé
trávě. Pěkné 3. místo vybojoval Petr Mohyla ve
stolním tenise, fotbalisté získali 2. místo. Sportovce z Kozlovic přijeli podpořit i starosta obce
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Kozlovice

p. Ing. Miroslav Tofel s místostarostou obce
p. Lumírem Červenkou. Poděkování patří všem
chlapcům, kteří sobotní den věnovali sportovně-rekreačním soutěžím v Polsku. Věříme, že
i v příštím roce obec Kozlovice neodmítne pozvání našich přátel z Polska.
Možná, že by to mohl být námět pro obce Povodí Ondřejnice ke každoročnímu setkání.
L. E.

Běh Terryho Foxe
v Kozlovicích počtvrté
Obec Kozlovice v pátek 30. května 2003 uspořádala humanitární akci Běh Terryho Foxe spojenou s veřejnou sbírkou na boj s rakovinou
a na podporu výzkumu této zákeřné nemoci
v České republice. S úskalím vymezených tratí
se vypořádalo 502 účastníků, kteří přispěli na
dobrou věc 4 152 Kč. Pro děti Základní školy
v Kozlovicích Fotbalový klub uspořádal doprovodný turnaj. Děvčata i chlapci hráli minikopanou za účasti 22 družstev. Celkovým vítězem se
stali chlapci 9. B vedení kapitánem Janem
Rigem. Vítězi se stali všichni, kteří podpořili
ušlechtilou myšlenku za život bez rakoviny.
L. E.

Referendum o přistoupení ČR k Evropské Unii v Kozlovicích
ANO vstupu ČR do Evropské unie v Kozlovicích řeklo 1220 oprávněných občanů, což je 79,40 %,
proti se vyslovilo 20,60 %. Celkový počet oprávněných občanů 2202, k referendu přišlo 1259 lidí, což
je 57 % oprávněných občanů.
Jak hlasovali občané v jednotlivých okrscích?
Okrsek č.1
okrsek č. 2
okrsek č. 3
celkem
Celkový počet oprávněných občanů
432
1112
658
2202
Počet vydaných úředních obálek
239
655
365
1259
Počet odevzdaných platných hlasů
236
633
351
1220
ANO
197
498
274
969
NE
39
135
77
251
(okrsek č. 1 – horní část, č. 2 – střed, č. 3 – dolní část obce)

Platební výměry za odpad
za rok 2000, 2001
Obec Kozlovice přistoupila k vymáhání nedoplatků za poplatek za sběr, třídění, využívání komunálního odpadu za rok 2000 (od 1. 7.
2000) a za rok 2001. Tento poplatek byl obcí zaveden Vyhláškou č. 1/2000 o poplatku za
odpad. Vyhláška platila do 31. 12. 2001. Dnem
1. 1. 2002 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška obce Kozlovice ze dne 17. prosince 2001

L. E.

o místních poplatcích v souladu se zákonem
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Vyhláška č. 1 z roku 2000 byla vydána v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech,
v platném znění. Mnoho občanů a vlastníků trvale neobydlených nemovitostí se odvolává
proti těmto platebním výměrům, kdy říkají, že
neprodukují odpad, neodevzdávají ho v obci
Kozlovice, vozí ho např. do Ostravy. Někteří
z nich žádají o prominutí tohoto poplatku. Sdě-
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lujeme Vám, že institut prominutí v zákoně č.
125/1997 Sb., o odpadech, v platném znění,
není. Procesním předpisem, podle kterého řízení probíhá, lze stanovit splátky.
Poplatek Vyhláškou č. 1/2000 je charakterizován v Čl. I — citujeme: „Vyhláška stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání komunálního odpadu (dále jen „poplatek“) a způsob jeho
výběru na území obce Kozlovice. Stručně řečeno, poplatek byl zaveden za systém odpadového hospodářství v obci Kozlovice, který určitě
není špatný. Nebyl stanoven podle toho, zda
někdo odevzdal či neodevzdal komunální
odpad a kolik. Systém odpadového hospodářství byl zaveden v naší obci Vyhláškou č. 3/98
— Obecně závaznou vyhláškou o nakládání
s komunálním odpadem, stavebním a demoličním odpadem v obci Kozlovice. Vyhláška
byla platná a účinná až do 31. 12. 2001. Nahradila ji až Vyhláška č. 2/2001, jež nabyla účinnosti 1. 1. 2002.
L. E.

Oznámení občanům Kozlovic
a Měrkovic
Obecní úřad upozorňuje občany, že od začátku měsíce července do konce září bude
prováděn svoz komunálního odpadu z popelnic každé sudé pondělí, to znamená: 21. 7.,
4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9.

Informace Ministerstva
zemědělství České republiky,
Odbor Zemědělská agentura
a pozemkový úřad
Frýdek–Místek, ul. 4. května 217,
738 02 Frýdek–Místek:
V souvislosti s přijetím zákona č. 128/2003
Sb., kterým byl novelizován zákon č. 252/1997
Sb., v platném znění, („zákon o zemědělství“),
se zavádí
EVIDENCE VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
PODLE UŽIVATELSKÝCH VZTAHŮ (dále jen
„evidence“).
Zákonem byla stanovena lhůta pro podání
ohlášení od 4. 6. 2003 do 2. 8. 2003.
Evidence slouží k ověřování správnosti údajů,
které budou uváděny v žádostech o dotace pro
rok 2004 a ke kontrole plnění podmínek k poskytnutí dotace.

7
Základní jednotkou evidence je půdní blok.
Při využívání půdního bloku z části jako orná
půda a zbytek jako trvalý trávní porost, je půdní
blok rozdělen na díly. Pokud části půdního
bloku jsou užívány dvěma a více uživateli, je
půdní blok rozdělen na díly.
Každý uživatel půdního bloku či půdního
dílu, pokud bude mít zájem o zařazení do evidence, může do 2. 8. 2003 podat tzv. OHLÁŠENÍ
UŽIVATELE DO EVIDENCE PŮDY.
V termínu do 30. 7. 2003 si zájemci o podání
ohlášení mohou na Mze ČR, odbor Zemědělská
agentura a pozemkový úřad Frýdek–Místek, dohodnout telefonicky na číslech 558 442 540,
558 442 555 termín k podání ohlášení.

Obec a její samostatná
působnost
Obec může vydávat v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky (schvaluje je zastupitelstvo) — § 10 zákona obcích, v platném
znění.
Týká se to těchto záležitostí:
— veřejného pořádku,
— průběh, ukončení a pořádání veřejnosti
přístupných podniků,
— udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství.
Další oblastí, ve které může obec vydávat
obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti, je oblast, kdy zvláštní zákony zmocňují
obce k vydání těchto vyhlášek. Zde zahrnujeme
územní plánování a stavební řád, ochranu před
alkoholismem a jinými toxikomániemi, omezení provozu výherních hracích automatů, příspěvek na neinvestiční výdaje na úseku školství,
místní poplatky, odpady, bytovou náhradu,
taxi-službu, požární ochranu při akcích, zamezení obtěžování občanů hlukem, daň z nemovitosti, náhradní zásobování vodou, cenovou
mapu pozemků. Zmocněním obce není přenesená působnost.
L. E.

Sdělení matriky
Obec Kozlovice s radostí mohla zapsat do evidence obyvatel děti, které se narodily v letošním roce. Přejeme rodičům hodně radostí při
jejich výchově.
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Vojtěch Pustka
Matěj Strakoš
Tereza Prudká
Matěj Horsák

Zpráva komise

Životní jubilea jsou zastavením nejen pro
oslavence, ale i pro nás všechny občany.
Anežka Fojtíková
Miroslava Jalůvková
Antonín Konvička
Oldřich Kopelec
Františka Krpcová
Jan Zeman
Anna Juřicová
Anežka Kahánková
Žofie Škodíková
Jindřich Ugvic
Ludmila Kociánová
Ferdinand Pustka
Jan Pustka
Drahomíra Ulčáková
Anežka Krpcová
Marie Toflová
Adolf Krpec
Aloisie Ulčáková
Anastázie Polachová
Anežka Ulčáková
Josef Krpec
Marie Vyvialová
Vilém Fojtík
Emilie Chovancová
Julie Kociánová
Ludmila Vašendová

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
81 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
87 let
88 let
88 let
89 let
89 let
95 let
97 let

Zdraví, rodinnou pohodu, spokojenost a radost ze života přejí Obecní úřad v Kozlovicích
a spoluobčané.
V minulých dnech jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany. Rodinám pozůstalých vyslovujeme hlubokou účast.
Anežka Kocichová
Drahomíra Kladivová
Jindřiška Kadlecová
Josef Blažek
Lidvína Pustková
Jiřina Tkáčová
M. Hlisnikovská

Začátkem tohoto roku začala pracovat kulturní a sportovní komise v novém složení, jako
poradní orgán rady obce. Komise má 12 členů,
kteří převážně zastupují větší organizace zabývající se kulturou a sportem v Kozlovicích.
Během prvního setkání jsme se pokusili zmapovat počet a činnost organizací, jež spadají
pod kulturu a sport. Napočítali jsme 25 jednotlivých organizací na území Kozlovic a Měrkovic,
v tomto počtu nejsou zahrnuty zájmové kroužky, které spadají pod základní školu. Rovněž
jsme malinko nakoukli do oblasti financování
těchto sdružení. Ukázalo se, že situace není
nijak růžová. Příspěvky z nadřazených mateřských organizací jsou spíše symbolické. Na
druhé straně ovšem také vyšlo najevo, že pokud
se členové organizace snaží, dokáží peníze na
svou činnost obstarat i jiným způsobem. Mám
teď na mysli peníze získané od sponzorů, z brigád, z grantů, ze zábav či plesů.
Proč se zde zmiňuji o financování? Počátkem
tohoto roku jsme totiž stáli před otázkou, jak
naložit s penězi, které byly vyčleněny v rozpočtové kapitole 3421 — využití volného času dětí
a mládeže (100 000 Kč) a v kapitole 3419 — tělovýchovná činnost (30 000 Kč). Myslím si, že se
nám během několika setkání podařilo stanovit
pravidla pro hospodaření s penězi vyčleněnými
z rozpočtu obce. Vzhledem k počtu organizací
a zájmových kroužků je zcela nemožné naleznout klíč jakéhosi plošného rozdělení této částky. Dospěli jsme tedy k následujícímu závěru:
finanční příspěvky se budou poskytovat na
akce, ze kterých budou mít prospěch především občané Kozlovic, které přispějí k propagaci obce Kozlovic a nemělo by se jednat o akci
výdělečnou. Příkladem takových akcí jsou dětský den „Pohádkový den“ , běh Terryho Foxe,
zájezd sportovců na družební setkání v Polsku
nebo závod Beskydský pohár žáků ve skoku na
lyžích.
Rád bych na tomto místě ještě připomenul,
co by měl případný zájemce udělat pro získání
finančního příspěvku. Je nutno dodat na úřad
obce písemnou žádost o poskytnutí finančního příspěvku, která by měla mimo jiné alespoň
trochu přiblížit průběh akce a výši požadované
částky. Dále by měl být k žádosti přiložen plánovaný rozpočet akce, a to výdaje i příjmy.
Většinou žadatel o takové akci ví již několik
týdnů až měsíců dopředu, a proto by nemělo
činit problém dodat svou žádost na úřad ve
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dvouměsíčním předstihu. Pokud podá žádost
později, nesmí se divit, že komise se nestačila
včas sejít či rada obce žádost včas schválit. Žádostmi o příspěvek pro akce, které již proběhly, se komise nebude zabývat. Pokud si to žadatel přeje, může se sám zúčastnit zasedání komise a při projednávání své žádosti informovat
členy komise o akci, popř. obhajovat nutnost finančního příspěvku. V tomto případě nechť
připíše do žádosti i to, aby mu mohla být doručena pozvánka na zasedání komise.
Dále bych chtěl připomenout všem kulturním a sportovním organizacím činným v Kozlovicích a Měrkovicích, že mají možnost se zviditelnit na internetových stránkách obce či dodat
alespoň odkaz na již existující vlastní internetové stránky. Bližší informace vám rád dodá předseda informační komise Libor Král.
Rádi bychom také připravili projekt, který by
v sobě sdružoval kulturní a sportovní akce
v Kozlovicích na rok 2004. Proč to? Chtěli bychom se pokusit získat dotace ze státních grantů a tím ulehčit rozpočtu obce. V případě, že
předložíme komplexní program na celý rok,
máme větší šanci na úspěch, než kdybychom se
snažili získat dotace od státu pro jednotlivé
akce samostatně. Pokud si myslíte, že vaše akce
plánovaná na rok 2004 by neměla v tomto projektu chybět, ozvěte se mi. Čím dříve, tím lépe.
Pavel Strakoš,
předseda kulturní a sportovní komise

Životní prostředí
Pták roku — vrabec
V celé Evropě záhadně ubývá drobného ptactva. Odborníci zděšeně počítají zbývající vrabce
— nejběžnějšího našeho ptáka. Za posledních
dvacet let zmizely v České republice dvě třetiny
vrabců! Právě pro své ohrožení dostal vrabec
od České společnosti ornitologické nebezpečný titul Pták roku 2003.
V loňském roce to byla např. poštolka obecná, rok předtím sokol stěhovavý. Vrabec je v pořadí již jedenáctým ptačím druhem, který potřebuje vzbudit pozornost lidí.

Slimáci
Zemědělci a zahrádkáři v posledních letech
marně bojují s převahou slimáků, kteří jim ničí
úrodu. Potíž je v tom, že titíž zemědělci hubí
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chemickými postřiky svého největšího spojence v této „válce“, brouka se svítícím zadečkem –
známou světlušku. Její larva je nepřekonatelný
stopař plžů. Podle slizové cesty jej bezpečně
najde, napadne a bez váhání sežere.

Modrý kříž
S přemnožením obtížného hmyzu úzce souvisí hubení jeho přirozených nepřátel — ptáků,
netopýrů a dravého hmyzu. Člověk, neustále
přetvářející přírodu k obrazu svému, udělal
z lesů fabriky na výrobu dřeva, v nichž nic nehnije, a proto také pomalu nežije. A právě tlející stromy jsou životním prostředím pro stovky
na sobě životně závislých organismů, udržujících v přírodě rovnováhu — houby, lišejníky,
mechy, již zmíněné ptáky, netopýry a velké
množství hmyzu. Bez hmyzu, tvořícího čtyři pětiny živočišné říše, se v přírodě neobejde žádný
důležitý proces.
Ochranáři přírody ve spolupráci s lesáky se
proto rozhodli tlející stromy chránit. Vyhledávají vhodné objekty (většinou v listnatých lesích) a označují je modrým křížem. Postupně
se má toto značení objevit ve většině našich
lesů, proto je důležité, aby se ho lidé těžící stromy na otop naučili respektovat, protože vše, co
přispívá k zachování rovnováhy v přírodě, je pro
život na Zemi nedocenitelné.
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Kozlovice
Louky

Z dálky se zdají všechny louky stejné. Zdání
však klame — jejich druhová skladba rostlin se
liší podle půdy. Na mokré půdě napočítáme
15—30, na suché až 80 druhů různých rostlin.
Rozhodující je také, zda se jedná o louku přirozenou, obhospodařovanou nebo zanedbanou
a jak často a jakým způsobem se kosí.
Základ louky tvoří trávy rychle a snadno se
rozmnožující trsy a oddénky. Několik základních druhů trav poznáme i bez větších znalostí,
mnohem složitější to už bývá vyznat se v ostatních, u nás rostoucích travinách a jim podobných rostlinách, kterých je na sto padesát
druhů.
Podobně jako v lese i zde probíhá závod
s časem. V lese rostliny spěchají vykvést, pokud
stromy bez listů propouštějí dostatek světla, na
louce jde o rychlé dozrání semen ještě před
první senosečí. Při následném zarůstání louky
mají větší šanci světlomilné druhy schopné rychlé regenerace, jiné pomalu se vyvíjející druhy
se postupně ztrácejí.
Podoba louky se během roku několikrát
změní. Z jara převládající žlutá barva sice vydr-

ží až do léta, ale postupně je vytlačována bílou,
modrou a záhy fialovou. Měnící se barevnost
není náhodná, úzce souvisí s výskytem určitého
druhu hmyzu — opylovačů, kteří s rozkvetlou
loukou vytvářejí dokonalou, životně důležitou
harmonii.
Barvy se střídají až do pozdního léta, kdy se
kytice lučních květů shání čím dál obtížněji —
tráva začne ztrácet svoji svěží zeleň a místo
květů z ní vyčnívají zdřevnatělé stonky obtěžkané semeny — zárukou toho, že i příští jaro nás
louky opět zaujmou nepřehlédnutelnou krásou
svých květů. A v okolí naší obce je na co se dívat.

Klimatické extrémy
Lidé svou činností začali měnit přírodu. Ve
změněné krajině a znečištěné atmosféře budeme muset stále častěji počítat s extrémními
projevy počasí. V civilizovaném prostředí vsakuje podstatně méně vody do půdy, regulovaná
koryta řek a potoků ji mnohem rychleji odvádějí, a proto se záhy po prudkých deštích dostavuje opět suché období. Ještě v padesátých letech
byly u nás hojně zastoupeny mokřady — kus
zamokřené země, schopné zadržet v krajině
vodu a postupně ji uvolňovat (rybník, říční
niva, rašeliniště, prameniště, vlhká louka). To
vše bylo vesměs zničeno při kolektivizaci zemědělství.
Po nedávných velkých povodních a celé řadě
místních katastrof jsou projevy tohoto druhu
realitou, s kterou se musíme naučit žít a být na
ni připraveni. Člověk by si měl projít nejen své
nejbližší okolí, ale i vzdálenější místa a na chvíli zauvažovat. Třeba o tom, že cesta, na které
stojí, se může za prudkého deště během chvilky
změnit v povodňové koryto, můstek je tak úzký,
že ho při povodni ucpou sousedovy (nebo naše)
klády složené opodál. Příčinou zatopení zahrady, sklepa či domu se může snadno stát zasypaná a trávou zarostlá příkopa, původně přetínající cestu vodě valící se z přilehlého kopce, nebo
jen ucpaná vpusť do kanalizace.
Žijeme málo v krajině, dokonce ani zemědělci do ní nechodí, ale jezdí na traktorech nebo
v autech. Odvykli jsme si žít s přírodou a stále
častěji si myslíme, že peníze a technika jsou
schopné vyřešit všechny problémy. Nedávné
(v krátkém časovém odstupu se opakující) „stoleté“ povodně nás snad z tohoto přesvědčení
dostatečně rychle vyvedly.
Text/foto na téma životní prostředí připravil
Jiří Peloušek

Kozlovice
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Chybí vám zpětné zrcátko?

Dopis spoluobčanům:
Třídění plastů z pohledu pracovníků
Den co den se při naší práci přesvědčujeme o tom, že někteří spoluobčané přicházejí o zdravý rozum. Zbavují se toho, co je pro ně již nepotřebné, nevhodným způsobem.
Plasty se třídí a lisují. PET láhve se navíc rozlišují podle barev. Pracovník je dává do lisu, aby
mohly být zpracovány a nemuseli jsme tolik platit za odpady jako v jiných obcích. Ale co teď,
když je láhev nevyprázdněná, je v ní ponechán zbytek mléka a ještě přitom pořádně utažený
uzávěr? Musíme jej odšroubovat, obsah vylít a teprve pak dát láhev do lisu. Cítíte ten zápach,
jenž se vine z láhve? A co ty housenky, kterých je všude plno!
Tvrdé plasty se odvážejí na skládku ve Staříči.
Při svozu plastů vždy s hrůzou očekáváme, co se zase v kontejnerech objeví. Máme vytypované lokality, kde lidé dávají do kontejnerů s plastem vše.
Z plastového kontejneru se valí na hromadu láhve od alkoholu, plné sklenice a nádoby od
kečupu, tatarské omáčky, hořčice. Nechybí tam ani láhve zavařenin, medu, marmelády, oleje
a celá řada potravin, které se v domácnosti nespotřebují. Svinstvo si nikdo nebude nechávat
u své chaloupky, či chaty! Jsou tam i parfémy, vody po holení, laky na nehty, které se už dámám
nelíbí, a další drogistické zboží… Nechybí ani pokalené pleny na jednorázové použití. Je to
vůbec možné, aby naše mladé maminky se takto chovaly? V obci máme na plechy speciálně určené popelnice, ale proč se namáhat, když je jednodušší hodit vše mezi plasty.
Vše rozbité a dokonale promíchané, někdy s peřinami, někdy s hlínou, či promíchané se slámou, žitem, stavebním materiálem, senem. Nacházíme zde zbytky jídel, šatstvo, obuv, plechovky od barev a štětce. Velké množství různých drátů, obalů od sprejů. Nechybí ani koberce,
linoleum, nábytek, části automobilů, pneumatiky, kola, dětské kočárky. Přitom je to tak velmi
jednoduché. Dovézt velké kusy pevného komunálního odpadu přímo k nám na pracoviště. To
platí i pro stavebníky, kteří cpou různé věci ze stavby do kontejneru.
Pokud u čtení článku kroutíte hlavou a říkáte si, že to snad ani není možné, můžete se přijít
přesvědčit na vlastní oči.
V každém svozu jsou mezi plasty takřka pravidelně uhynulá zvířata v rozkladu. Jen namátkou — pes s 5 štěňaty, jehně, slepice, králíci, ryby, kačeny, vnitřnosti, balíky s masem. Dokonce z lokality „u pily“ jsme našli otrávenou kunu v rozkladu. Jsou tam potkani a koťata, která
nikdo nechce.
Ptáme se. Je to jednání a chování rozumně uvažujícího člověka?
Pro zajímavost — nejlépe vytříděné kontejnery jsou z mateřské školy, základní školy a z Měrkovic. Děkujeme.
Za pracovníky veřejně prospěšných služeb obce Kozlovice
Danuše Holubová
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Tip na výlet…
Pramen řeky Ondřejnice
Už jste byli u pramene řeky, která protéká
Kozlovicemi a dala název sdružení několika
obcí povodí Ondřejnice? Nebyli? Nedivím se.
Není to příliš atraktivní výlet, ale pro milovníky
přírody je pěkný a zajímavý. Až se rozhodnete
vidět pramen řeky na vlastní oči, stačí obout
dobré boty a vydat se proti proudu toku.
Z „Klínku“ vás kolem řečiště povede lesní cesta,
kterou asi po 350 metrech musíte opustit (odbočuje doprava) a vydat se korytem (v němž je
nyní velmi málo vody) vlevo vzhůru.
Zbytky větví po těžbě dřeva je nutné obejít,
ale po dalších 3 — 4 stovkách metrů budete odměněni. Stanete přímo u pramene!!
Někdo před námi ten uzounký proužek vody
vyvedl ze skály ve svahu úzkým železným žlábkem, ze kterého i v těchto parných dnech stále
teče voda.
Toto významné místo není nijak označeno.
Snad se to brzy změní, protože náš OÚ jedná se

Ze života školy
Co nás trápí
Blíží se konec školního roku a s ním horké
dny, které lákají některé žáky nejít do školy,
udělat si prodloužený víkend… Mnozí rodiče
o těchto aktivitách svých svěřenců ani nevědí,
a když třídní učitel požaduje omluvenky za neomluvené hodiny nebo dokonce dny, je zarážející reakce rodičů, kteří bez přemýšlení omluvenku okamžitě napíší. K čemu to vlastně své
děti vedou? Proto je na místě, abychom vám
znovu připomněli zásady omlouvání absence
našich žáků ve škole, které jsou zakotveny ve
školním řádu, s nímž byl každý žák seznámen
několikrát během roku:
• Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný
zástupce žáka třídního učitele (v případě
absence delší dvou dnů ředitele školy)
o uvolnění z vyučování.
• Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu (nemoc), je zákonný zástupce žáka povinen do dvou dnů odpočátku nepřítomnosti oznámit třídnímu
učiteli důvod nepřítomnosti žáka.

sousedními Kunčicemi, na jejichž katastru se
pramen nachází. Dovedu si tam představit
upravený chodníček z lesní cesty, která vede 10
m nad pramenem, pěkný dřevěný poutač a lavičku k odpočinku a zastavení.
Pramen řeky — to je místo k zastavení a zamyšlení.
Mgr. Marie Pospěchová

• Žák je povinen první den nástupu do školy
předložit písemnou omluvenku v žákovské
knížce třídnímu učiteli.
Z těchto bodů školního řádu je zřejmé, že rodinné důvody musí být omlouvány zákonným
zástupcem předem, jelikož se jedná o skutečnosti, které předem známy jsou. Jestliže žák nedonese omluvenku ihned v den nástupu do
školy, je možné tuto absenci považovat za neomluvenou.
Někteří rodiče mohou namítat, že školní řád
vůbec neznají, a tudíž nemohou vědět, jak postupovat. V tom případě je však nutné podotknout, že školní řád bývá projednáván na první
schůzce třídy, rodiče jsou s ním podrobně seznámeni a mohou ho dokonce i připomínkovat.
To se však neděje, protože mnozí rodiče se na
první třídní schůzky vůbec nedostavují. Na nich
se totiž neprojednává chování a klasifikace
žáků, ale právě organizace školy, o které by bylo
dobré se školou diskutovat a vyjadřovat nahlas
své připomínky. Pokud však ignorují naše pozvánky, pak my jen můžeme namítnout, že „neznalost zákona nikoho neomlouvá“. A v neposlední řadě je nutné připomenout i tu skutečnost, že základní školní docházka je povinná
a podle Zákona o přestupcích č. 200/90 Sb.,

Kozlovice
„kdo ohrožuje výchovu a vzdělání nezletilého
zejména tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou
školní docházku žáka, může být potrestán…“
A navíc podle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, § 6, odst. 1c) „sociálně
právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,
které vedou zahálčivý nebo nemravný život
spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku,…“.
Pokud rodič žákovi omluví každou absenci,
o které široké okolí ví, že je neomluvitelná,
nevím, zda tento zákon rodič neobchází. Nezapomínejte, že žáci se také rádi pochválí svým
spolužákům, jak zase „vybulili“ školu a jak jim
na to ve škole sice přišli, ale oni to mají omluveno, takže na ně nikdo nemůže. A příště to udělají zase. Je toto snad správná příprava dětí do
života? Co když se takto budou chovat i v pracovním procesu? Vždyť dnes sehnat práci není
tak jednoduché. A pozor ,aby se přísloví „co se
v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“
v tomto směru jednou všem nevymstilo.
Apelujeme tedy na vás, rodiče: nedovolujte
svým dětem všechno.
Zdenka Krpcová, výchovný poradce

Přijímací zkoušky
na střední školy
Dne 14. dubna 2003 se na všech středních
školách konaly přijímací zkoušky. Za naši školu
se přijímacího řízení letos účastnilo celkem 51
žáků devátých tříd, jeden žák sedmé třídy a tři
žáci pátých tříd. Přijímací zkoušky na víceletá
gymnázia jsou velmi náročné a úspěšně je
zvládnout není vůbec jednoduchá záležitost.
Na osmileté gymnázium v příštím školním roce
nastoupí z naší školy jen jedna žákyně páté
třídy.
Žáci z devátých tříd se v letošním školním
roce umístili na středních školách všichni, někteří zvládli přijímací řízení již v prvním kole, jiní
až v kole druhém. Celkově bude v příštím školním roce navštěvovat tříleté učební obory 16
žáků (31 %), čtyřleté studijní obory s maturitou
35 žáků (69 %), z toho na gymnázia nastoupí 5
žáků, na umělecké školy 2 žáci a na ostatní 28
žáků.
Všem žákům přejeme úspěšný start do života
a hlavně radost ze studia.
Zdenka Krpcová, výchovný poradce
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Krajské kolo fyzikální olympiády
16. května proběhlo v Ostravě krajské kolo fyzikální olympiády žáků 9. tříd a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Bylo pozváno 34
žáků ze 17 ZŠ a 9 gymnázií.
Do tohoto kola postoupil z okresního kola
i žák naší školy — JAN ČERVENKA z 9. B. Soutěžící řešili 4 náročné fyzikální úlohy, na řešení
měli 4 hodiny. Za každou úlohu mohl soutěžící
získat maximálně 10 bodů. Honza byl po 2,5 hodinách s prací hotov a získal za své řešení celkem 39 bodů.
V celkovém hodnocení získalo 40 bodů pět
žáků, a tak Honza obsadil mezi nejlepšími řešiteli fyzikální olympiády Moravskoslezského
kraje krásné 6. místo. K dosaženému výsledku
mu blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy, protože Honza byl v letošním
roce také úspěšným řešitelem okresního kola
chemické a dějepisné olympiády.
Mgr. Jaroslava Minksová
Dne 20. 6. pořádala ZŠ Gajdošova v Ostravě
celodenní výtvarnou akci nazvanou „Tvoříme
s umělcem — sochařem Miro Požárem.“
Zúčastnilo se jí kolem 40 žáků z různých škol.
Naši školu reprezentovala děvčata Darina
Chudjaková, Pavla Škarpová a Veronika Machovcová.
Zpočátku nám nepřálo počasí, a tak jsme se
museli přesunout do tříd, kde se kreslilo, navrhovalo a pracovalo s hlínou.
Kolem 11 hodin se „vyčasilo“ a děti se mohly
vrátit na školní zahradu, kde byl pro každou trojici připraven kus pravého hořického pískovce,
kladívka, majzlíky a úkol — vytesat z kamene
nějakou hlavu.
Moc se mi líbil přístup sochaře pana Požára
k dětem. Celý den jim neúnavně radil, pomáhal
a brousil majzlíky. Pracovalo se nepřetržitě od
11 do 17 hod — pouze s přestávkou na oběd.
Přiznám se, že jsem měla trochu obavy, jak si
s takovým úkolem naše děvčata poradí. O to víc
jsem byla překvapena, jak krásnou hlavu se jim
po pořádné dřině podařilo vytesat. A když jim
to se slovy „Holky, jste opravdu hvězdy“, potvrdil i pan Požár, byla jsem na naše děvčata moc
pyšná. Každý jejich dílo obdivoval a myslím si,
že holky měly z této akce fantastický zážitek.
Jejich práce byla opravdu nejzdařilejší a bude
spolu s ostatními vystavena někdy na podzim
v Divadle loutek v Ostravě.
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Ještě jednou chci poděkovat děvčatům za
vzornou reprezentaci naší školy.
Z. Machovcová

Rada rodičů
Rada rodičů při ZŠ Kozlovice informuje
o průběžných výdajích od září 2002. Neobsahuje výdaje za odměny, občerstvení a jiné drobné
výdaje, které byly žákům poskytnuty.
— exkurze do Osvětimi
1 500,— Kč
— mikrofon + kabely
5 247,— Kč
— příspěvek na vstupné
koncertu skupiny RÉVA
3 390,— Kč
— jízdné do divadla
9 000,— Kč
— jízdné do kina
5 250,— Kč
— stojany pod reproboxy
2 790,— Kč
— jízdné na sportovní,
kulturní a vědomostní soutěže 7 793,— Kč
— lyžařský výcvik (na vlek)
3 300,— Kč
— Mikulářská nadílka
3 930,— Kč
Celkem
— příspěvky rodičů
r. 2002—2003-06-20

42 200,— Kč
36 000,— Kč
Jaroslav Vašenda

Víte, co je orientační běh?
Pokud ne, mohli by vám to povědět vaši kamarádi, kteří se jako první z Kozlovic takového
běhu zúčastnili. To běžíte na čas s mapou v ruce
(případně i buzolou) a musíte proběhnout
trasu vyznačenou v mapě a přitom najít kontroly s cvikačkami. Orazíte si průkaz, který máte
celou trasu v ruce. I když podle původního sdělení měli žáci prvního stupně běžet podle fáborků, nebylo toto dodrženo. A tak všichni
rychle prohlíželi mapu, mapové značky, čísla
kontrol, značení terénu. Mapu s vyznačenou
trasou dostal každý až na startu a záleželo jen
na něm, jak si poradí.
V orientačním běhu nestačí tedy jen umět
rychle běhat, člověk se musí i vyznat v mapě
a v terénu.
Kdo nás reprezentoval:
Kategorie D II

Víte, že…
— naši žáci oslavili svůj Den dětí návštěvou
kina v Palkovicích, jízdu autobusem zaplatila Rada rodičů.
— Rada rodičů přispěla také částkou 1 000 Kč
každému ročníku při návštěvě divadla v Ostravě.
— žáci nasbírali přes 11 tun papíru: vítězná
třída 3. B dostane velký dort, 37 nejlepších
sběračů získá hodnotné ceny. Jak je poznáte mezi ostatními žáky? Budou mít na sobě
tričko se znakem Kozlovic, který bude doplněn nápisem ZŠ Kozlovice. V novém školním roce sbíráme papír zase!
— příští školní rok přibudou žákům 8. a 9. tříd
další vyučovací hodiny, jejich učební plán
bude rozšířen z 30 na 31 vyučovacích hodin
(rozhodnutí MŠMT ČR). Proto musí počítat
s odpoledním vyučováním.
— dne 22. 5. proběhl ve škole při příležitosti
Dne Země ekologicko–sportovní den.
Všechny děti byly zapojeny do sportovně–ekologických soutěží a účastnily se her
v přírodě. Na stanovištích museli všichni
prokázat jak znalosti přírody, tak také určitou zručnost a fyzickou zdatnost při překonávání přírodních překážek. Součástí
dne bylo i čištění potoka Ondřejnice a Kovařového lesa.
Hana Ulčáková

Marcela Habrnalová
Vladěna Pustková
Kateřina Zvonková
Tereza Čelinská
Kategorie H II
Jiří Struhár
Jakub Kahánek
Zdeněk Gajdoš
David Havel

— 4. místo
— 8. místo
— 9. místo
— 12. místo

— 5. místo
— 13. místo
— 14. místo
— diskvalifikován (čas měl sice
velmi dobrý, ale udělal chybu při ražení na kontrole —
smůla)

Jmenované žáky všechny velice chválím za
vzornou reprezentaci v závodě, který byl pro ně
velmi těžký a vedl náročným terénem. Dívky
běžely 1,5 km, chlapci 1,9 km.
Blahopřeji za výborné umístění Marcele
Habrnalové a Jiřímu Struhárovi.
L. Jarotková

Kozlovice
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Soutěž ve šplhu

Je již tradiční soutěží na naší škole. V tomto školním roce se konala pro žáky I. stupně 15. 4. 2003
a pro žáky II. stupně 28. 4. 2003.
Kategorie A — 1. třídy
Dívky:
1. Miriam Blablová

Chlapci:
1. Vojtěch Tofel
2. Michal Krpec
2. Martin Šrubař
3. Radim Krpec
2. Marek Ščepka

Kategorie B — 2. a 3. třídy
1. Vendula Tichavská
2. Lucie Němcová
3. Eva Kolářová

7,42 s
9,10 s
11,00 s

Kategorie C — 4. a 5. třídy
1. Sabina Klegová
2. Vladěna Pustková
3. Miroslava Zátopková

24,31 s

1. Radovan Eliáš
2. Vojtěch Tkáč
3. Roman Kabát

8,61 s
9,41 s
9,63 s

6,77 s
7,56 s
7,57 s

1. Jakub Kahánek
2. Dominik Pustka
3. David Havel

5,59 s
6,47 s
6,50 s

Kategorie D3, H3 — 6. a 7. tř.
1. Renáta Žáková
2. Ivana Medunová
3. Kamila Vyvialová

5,36 s
5,85 s
7,23 s

1. Vladimír Struhár
2. Josef Smolík
3. Lukáš Chýlek

4,80 s
5,02 s
6,02 s

Kategorie D4, H4 — 8. a 9. tř.
1. Veronika Fizková
2. Monika Škodíková
3. Renáta Kladivová

5,15 s
5,90 s
6,07 s

1. Zdeněk Tománek
2. René Němec
3. Jan Závodný

Další sportovní úspěchy našich
žáků ve školních soutěžích
Přehazovaná: okresní kolo — dívky 6. roč.
— 3. místo.
Volejbal: okresní kolo — chlapci — 2. místo,
— dívky — 4. místo.
Lehkoatletické přebory škol
Povodí Ondřejnice v Brušperku:
1. stupeň, trojboj — 3. místo,
2. stupeň, čtyřboj — 1. místo.
Starší žáci obhájili prvenství z předcházejících dvou let a tím vybojovali putovní pohár pro

3,35 s
4,49 s
4,69 s
L. Jarotková

naši školu. Jejich vítězství nad dalšími školami
Povodí Ondřejnice, zejména nad ZŠ Brušperk,
bylo velice těsné, ale zasloužené. Posuďte sami:
1. ZŠ Kozlovice — 430 bodů, 2. ZŠ Brušperk —
424 bodů, 3. ZŠ Stará Ves — 367 bodů, 4. ZŠ Fryčovice — 285 bodů, 5. ZŠ Hukvaldy — 226 bodů.
Mladším dětem se obhájit vítězství z předcházejících let nepodařilo, ale i oni svými výkony
a bojovností velmi dobře ZŠ Kozlovice reprezentovali . Jejich soutěže se zúčastnila družstva
7 ZŠ, kromě výše jmenovaných ještě ZŠ Krmelín
a ZŠ Staříč. 3. místo je také velmi pěkné umístění. Všem závodníkům přejeme hodně dalších
sportovních úspěchů.
Mirka Bednářová
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Zprávy z mateřské školy
Každoročně patří závěr školního roku k nejvytíženějším měsícům v roce. Nejen proto, že
svátek mají jak maminky, tak děti, ale také
proto, že je to doba školních výletů, turistických
vycházek, exkurzí a také doba loučení.
Svátek maminek jsme oslavili zábavným odpolednem pro rodiče. Nejdříve se děti předvedly v krátkém programu písní, básní a pohybových ukázek. V malé tombole si pak každý zkusil své štěstí. Ta naše tombola byla „spravedlivá“, a tak si malou výhru odnesl každý.
Opékání párků na zahradě, kterým mělo odpoledne pokračovat, přerušilo deštivé počasí.
Malý vlastnoručně vyrobený dárek pro maminku a sladká pusa byly tím nejlepším ukončením.
S dětmi, které už v září zasednou do lavic
první třídy, se každoročně slavnostně loučíme.
V programu nazvaném „Jaro, léto, podzim,
zima — to je celý rok“ děti shrnuly nejoblíbenější písně, básně a hry, které se od září naučily.
Největší úspěch u maminek měla „ promenáda
v plavkách“, a tak si mohl vybrat model na léto
i ten nejnáročnější. Ve společenských hrách
děti prověřily jak jazykové znalosti rodičů, tak
i jejich pohotovost a pohybovou schopnost.
Po celou dobu měli přítomní možnost se občerstvit malými chuťovkami z kuchařské dílny
našich dětí. Na závěr předškoláci obdrželi malou
pozornost, potřebnou pro první krůčky ve škole.
Dne 3. 6. 2003 uspořádali žáci 9. tříd ZŠ zábavné dopoledne pro naše děti. Oslavili jsme
touto formou „Dětský den“, který děti velmi
nadchl. V lese na ně čekaly bytosti z pohádky
„Princezna ze mlejna“, u kterých plnily děti
různě náročné úkoly. Při setkání s čarodějnicí
nebo čertem sice někteří váhali, ale při objevení pokladu na konci lesa na strach zapomněli.
Každý rok také jezdíme s dětmi na školní výlet.
Vždy se snažíme naplánovat jiné město a jiný
směr cesty. Loni jsme navštívili rožnovský skanzen, letos planetárium v Ostravě a letiště Mošnov.
Den D nastal 10. 6. v úterý. Odjížděli jsme od MŠ
v 7 hod. ráno, děti si musely přivstat, ale vůbec
jim to nevadilo, moc se těšily. Planetárium bylo
pro ně neznámé, záhadné slovo, ale po zhlédnutí
pohádky „Martin a hvězdy „ byly děti nadšené.
O ničem jiném nemluvily, než o nádherné hvězdné obloze, která se jim nad hlavami objevovala
i s celou planetární soustavou. Po skončení programu a krátké svačině následovala cesta do
Mošnova. Přijeli jsme opravdu v pravou chvíli.
Zrovna startovalo velké dopravní letadlo a také
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jsme se po krátké době dočkali i přistání dalšího
letadla z Řecka. Poté jsme se vrátili zpátky do MŠ,
kde nás čekal dobrý oběd. Dětem se výlet líbil
a vůbec nevadilo ani příšerné vedro, takže jsme si
mohli spokojeně zazpívat: Sláva nazdar výletu.
Největším prubířským kamenem bylo v závěru roku malování celé budovy MŠ za provozu.
Ale se spolehlivou firmou p. Ladislava Pavlíčka a pracovitými zaměstnanci jsme vše zvládli
v poměrně krátké době.
A na závěr poděkování:
— žákům 9. tříd za organizaci Dne dětí
— sponzorům dětského dne v MŠ — paní
Pěluchová — večerka, p. Švrček — večerka,
p. Habrnal — potraviny HAST, p. Žáček Petr,
p. Pustka Kamil, paní Tomaštíková Naděžda,
p. Prašivka Jan a Marian
— všem rodičům, kteří měli možnost a ponechali si děti doma během malování
— paní Chýlkové Květě, Tomaštíkové Naděždě
a Krpcové Magdě za ochotu a pomoc při
úklidu po malování MŠ.
Lenka Eliášová, MŠ

Dětský den
V sobotu 7. června uspořádala Asociace sportů pro všechny — cvičení ženy ve spolupráci
s obecním úřadem, hasičským sborem a tenisovým oddílem v areálu hasičské zbrojnice kulturní akci ke Dni dětí, nazvanou „Pohádkový les“.
Dětský den zahájil svým vystoupením divadelní soubor ZŠ Kozlovice a taneční skupina
Pátek. Celý program provázel popletený kouzelník, který občas nezapomněl ukázat něco ze
svého kouzelnického umění. Po kulturním programu se téměř 150 dětí vydalo na trasu „Pohádkového lesa“, kde je vedle setkání s pohádkovými bytostmi čekalo i plnění řady zajímavých úkolů. Po absolvování této trasy připravili
hasiči pro děti obrovský táborák, u kterého si
mohli opéci párky a ve volné chvíli zahrát
i „kolo štěstí“. Připravena byla celá řada soutěží
(tanec s balónky, chůze na chůdách aj.). V podvečerních hodinách se do soutěží zapojily i maminky s tatínky a babičky s dědečky, kteří často
za nadšeného povzbuzování dětí soutěžili
v chůzi na chůdách, pojídání špaget, přetahování lanem a tanci. Do večerních hodin pak
bylo možné posedět, poklábosit a zatančit si
v areálu hasičské zbrojnice.
Hlavní pořadatelé ASPV chtějí touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
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této, jak doufáme, zdařilé akce: starostovi obce
panu M. Toflovi, obecnímu úřadu, Sboru dobrovolných hasičů Kozlovice, tenisovému oddílu
Sokol Kozlovice, divadelnímu souboru ZŠ Kozlovice, taneční skupině Pátek, p. J. Zemanovi
ml., paní E. Závodné, p. R. Nevludovi a zejména
sponzorům — Laneta Second, s. r. o., večerka —
Bohuslava Pěluchová, večerka — Pavel Švrček,
ODS Zeman, Jaroslav Fulnek — Lhotka, bez kterých by se tato akce mohla jen stěží uskutečnit.
Pro všechny byly určitě největší odměnou spokojené a rozesmáté tváře dětí.
Petr Peloušek
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ní školy v Kozlovicích, cimbálová muzička Valášku a kapela Slávka Vašendy. Poprvé v historii
kozlovických skoků na lyžích byla zařazena do
programu soutěž dívek a z 5 závodnic zvítězila
Vlaďka Pustková z TJ Sokol Kozlovice. Výsledkové listině kralovali mladí Poláci. V předžácích se
na 11. místě umístil David Jasenský. V mladších
žácích 20. Jakub Fulnek, 28. Jan Prudký, 31. Erik
Pistovčák, 34. David Jasenský, 38. Jan Fojtík. Ve
starších žácích se nedařilo Jirkovi Struhárovi
a skončil na 22. místě, kdy v chlapecké kategorii
naše Vlaďka obsadila 34. místo.
Pavel Fizek st.

Vítězka kategorie děvčat Vlaďka Pustková

Asociace sportů pro všechny —
cvičení ženy

12. července Kozlovice u Přerova
na fotbalovém hřišti

všem příznivkyním pohybu oznamuje, že
cvičení bude probíhat i v období letních prázdnin, a to každé úterý a čtvrtek od 19 hodin v tělocvičně ZŠ Kozlovice. Cena cvičení: jednorázový vstup 20 Kč, permanentka 15 Kč. Více na
www.kozlovice.cz.

V sobotu 12. července budeme hostit přátele
z Kozlovic u Přerova. Celodenní program zahájíme v 9.00 hod. vystoupením žáků, v 10.30 hod.
hrají dorostenci. Odpolední program zahájí starší gardy ve 14.30 hod., v 15.30 hod. mimikopaná
žen a od 16.30 hod. vyvrcholí sportovní program
utkáním „A“ týmů. V kulturním programu
vystoupí mládežnická kapela Slávka Vašendy.
Těšíme se na setkání s přáteli z Kozlovic
u Přerova. Zveme všechny občany.
L. E.

Sport
Kozlovice OPEN 2003
Tělovýchovná jednota
Sokol Kozlovice v neděli
22. června uspořádala jubilejní XV. ročník Beskydského
poháru ve skoku na lyžích v areálu skokanských
můstků v Kozlovicích. Hosty kromě sportovců
byli senátor p. Ing. František Kopecký a poslanci
Ing. Karel Sehoř s Ing. Petrem Rafajem. Doprovázeli je starosta a místostarosta obce.
Počasí tomuto ročníku přálo. V doprovodném
kulturním programu vystoupila děvčata Základ-

Co se událo v kopané…
— 19. června bylo sehráno přátelské utkání
Kozlovic s reprezentačním týmem skokanů
České republiky, kdy domácí vyhráli 4:2,
v mužstvu skokanů se blýskl jejich brankář
bravurními zákroky. Utkání mělo nejen
sportovní význam, ale naděje našeho
skokanského sportu si nenechaly ujít setkání
se Sakalou, Mazochem a dalšími. Bylo velmi
milé, že lyžaři neodmítli ani jednoho žadatele
o podpis. Dík za toto utkání patří Pavlu Fizkovi st.
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— za brankou na fotbalovém hřišti vyrostla
ochranná síť, druhá bude vybudována za horní
brankou, aby míč nepadal na soukromé pozemky.
— Přemek Krpec v této době podstupuje náročnou přípravu v „A“ týmu Baníku Ostrava,
zda ho uvidíme v mistrovském utkání, na to
si musíme počkat do konce července. L. E.

Výsledky uplynulé sezony
V červnu skončila mistrovská utkání fotbalistů.
Naše „A“ mužstvo skončilo na 4. místě, „B“
mužstvo v okresní soutěži skončilo na pátém
místě. Dorostenci sestupují do okresního přeboru, ale pevně věříme v jejich opětovný návrat do
krajské soutěže. Dorostenecké družstvo opouští
jen 2 chlapci (Jan Harabiš a Martin Pělucha přecházejí do mužů). I v silách žáků je lepší umístění v okresním přeboru, skončili desátí.
L. E.

Závěrečný turnaj Brušperské ligy
v Kozlovicích
Letošní soutěže se zúčastnilo celek 14 družstev
okresů Frýdek–Místek a Nový Jičín. Finálový turnaj, kde se bojovalo o konečné umístění, uspořádal FC Kozlovice v pátek 20. června. Ve finále
hrálo 7 družstev a vítězem soutěže se stal Vratimov, který ve finále porazil vítěze dlouhodobé
soutěže Fryčovice poměrem 3:1. Bronzový stupínek vybojoval Brušperk, čtvrté byly Kateřinice.
Další pořadí Brušperské ligy je následující: 5. Staříč, 6. Kozlovice „A“, 7. Hukvaldy, 8. Palkovice, 9.
Mošnov „A“, 10. Brušperk „B“, 11. Kozlovice „B“,
12. Kateřinice „B“, 13. Jistebník, 14. Mošnov „B.“
Přejeme malým fotbalistům příjemné prázdniny a u fotbalu opět nashledanou.
L. E.

Relaxcup 2003 neboli Minicup
v Kozlovicích

Vstříc mistrovským
fotbalovým soutěžím 2003/2004

V sobotu 28. června proběhl na fotbalovém
hřišti v Kozlovicích tradiční turnaj mládeže
a dospělých v minikopané. Letos poprvé pod
záštitou Regionu Beskydy Moravskoslezského
kraje jako putovní turnaj Relaxcup 2003. Vítězi
se stali chlapci z Myslíku, druhé bylo Flamengo
a třetí Radegasti. Osm mužských družstev bojovalo nejen proti sobě, ale i se sluníčkem. Je zajímavé, že turnaje se zúčastnilo přes osmdesát
rekreačních i aktivních sportovců. Hřebem sobotního sportovního odpoledne bylo utkání
„osobností“ — p. starosta, redaktor zvaný
„šamot“, zástupce těžké váhy — Jindřich, tajemník Jarda a další proti dámám mladšího i staršího
věku. Prapor žen s přehledem hájila Petra Klosová, sekundovala jí i její matka. Snažily se i další —
Dana Uhrová, paní Vlčková, paní Chýlková…
Nejdůležitější bylo, že se všichni bavili. Pořadatelé i sportovci se loučili pozdravem „Sportu
zdar a fotbalu zvlášť.“ Ať žije Relaxcup 2004.
L. E.

Fotbalový klub Kozlovice do mistrovské sezony 2003/2004 přihlásil tato družstva: muži „A“,
muži „B“, dorost, starší žáci (kluci narozeni po
1. 1. 1989), mladší žáci (po 1. 1. 1991), přípravka
(po 1. 1. 1993 a mladší). Novinkou je okresní
soutěž mladších žáků, o kterou usiluje náš klub
již 3 roky. Vždy se setkal s nepochopením
Okresního fotbalového svazu, věříme, že to konečně vyjde.
L. E.

Inzerce
• Koupím v Kozlovicích rodinný dům,
chalupu nebo chatu. Č. tel. 777 665 198

Nová cukrárna v Kozlovicích
Marcela Weissmannová oznamuje občanům,
že otevřela na čp. 328 novou cukrárnu
(výše zastávky „U váhy“).
Otvírací doba pondělí až neděle
od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Cukrárna nabízí točenou zmrzlinu, zákusky,
objednávky na dorty, zákusky, rolády
a jiné cukrářské výrobky.
Možnost objednávek i telefonicky:
telefon 558 697 685, 728 427 165
Vítězové FC Myslík

Kozlovice
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Auto‰kola CARAD
1 000 Kã pro zaãátek staãí, moÏnost dlouhodobého splácení i po zkou‰kách,
i na 6 splátek!

V˘cvik A, B, C, E

AutopÛjãovna

Informaãní schÛzka: úter˘ 2. ãervence 2003
pfied Obecním úfiadem v Kozlovicích v 18.00 hodin.
VyuÏijte auto‰kolu v místû bydli‰tû.
Ž Prodej uãebnic a testÛ na PC
Ž Jízdy z místa bydli‰tû
Ž Minimálnû 550 km za volantem
Ž Máme dvacetileté zku‰enosti
Sleva studentÛm a nezamûstnan˘m.
Informace nonstop: 724 200 040

Vydává: Obecní úřad v Kozlovicích. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek.
Zástupce šéfredaktora: Jan Tabach. Spolupracují: Božena Kubečková, Marie Prudká,
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 15. září 2003. — Vyrobila Beatris, Dobrá.

