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Obecního úřadu v Kozlovicích
Škola není ostrov, izolovaný od okolního světa — mnohdy je spíš lodí plující
v jeho rozbouřených vodách.
Ze života školy…
Začal nový školní rok. Žáci se
vrátili do školy z prázdnin zdraví,
odpočinutí, snad i plni chuti do
nové práce, která je letos čeká. Vracejí se do budovy, ve které na konci
školního roku bylo trochu rušněji,
než bývá zvykem. Měnil se topný
řád, byla provedena celková rekonstrukce dívčích záchodků, částečně opraveny šatny, byla nově vymalována škola. Všechny tyto akce
byly finančně velmi náročné a já
touto cestou děkuji radě i zastupitelstvu obce za pochopení a pomoc při organizaci těchto akcí i za
uvolněné finance na ně. Nyní je
škola uklizená, nově vyzdobená,
opravená — což je zásluhou všech
zaměstnanců školy, kteří se ji
během prázdnin snažili dát zcela
do pořádku.
Výsledek této snahy je určitě
dobrý a přinesl našim dětem mnohem hezčí prostředí pro jejich
práci. To je jeden z předpokladů,
aby děti do školy rády chodily a líbilo se jim tam. Mnohé další už záleží i na nich samých. Přeji jim do
nového školního roku hodně nových vědomostí, nové životní zkušenosti, dobré školní výsledky a kamarádské spolužáky, na které je
spolehnutí a kteří jsou ochotni
vždy pomoci.
Mgr. Hana Ulčáková

Žáci, kteří v letošním roce ukončili povinnou školní docházku
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Systematickým působením na nastávající generaci se musíme snažit pozměnit
její etické a morální hodnoty a rozšířit vědomostní základ tak, aby lidé začali postupně chápat a respektovat přímou závislost lidské populace na kvalitě životního prostředí a přistupovali aktivně k jeho
ochraně i v běžném životě.

Domácí spalovna odpadu?
Moderní spalovny odpadu jsou vybaveny
technologií, která zaručí co nejmenší produkci
škodlivin. Spaliny jsou dále čištěny a provoz je
sledován a kontrolován.
Jenže rodinný domek není spalovna odpadu.
Při spalování v kamnech či na ohništi vzniká
mnoho nebezpečných škodlivin. Důvodem je
zejména relativně nízká teplota hoření a špatné
okysličování paliva. Kolonie několika rodinných domků tak může znečistit prostředí více
než jeden průmyslový podnik.
Pokud doma přiložíte kousek plastu, dřevotřísku, překližku, gumu nebo umělá textilní
vlákna, vězte, že to, co poté vychází z Vašeho
komína, není jen tak obyčejný kouř.
Spalujete-li odpad, uniká z vašeho komína
čpavek, fenoly, kyanidy, dioxiny, dehet a jiné
látky, které dlouhodobě negativně ovlivňují
zdraví vaše i vašeho okolí.
Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu
jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek. Velmi nebezpečnými produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Evropské emisní limity stanovené u dioxinů pro
spalovny jsou právě v domácích topeništích
často překračovány. Přitom například tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy.
I když doma spálíte relativně malé množství
odpadu, vzniklé látky jsou škodlivé už při velice nízkých koncentracích. Možná, že nikoho
přímo neotrávíte, ale přispějete ke vzniku chronických dýchacích potíží hlavně dětí a starších
lidí. Sebe a svoje okolí otravujete pomalu a postupně.
Nejhorší jsou plasty, které obvykle dobře
hoří, a tak často končí v kamnech.
Plasty obsahují těžké kovy kadmium a zinek,

Kozlovice
které se při spalování jednak dostávají do
ovzduší a jednak zůstávají v popelu. Další nebezpečnou škodlivinou, která se dostává do
ovzduší, jsou ftaláty. Ty se v lidském těle hromadí a jsou považovány za ještě nebezpečnější než
polychlorované bifenyly (PCB). Při spalování
plastů mohou vznikat také monomery příslušného plastu (nejčastěji etylén, styren a propylen), které jsou jedovaté anebo mají na lidské
zdraví dlouhodobé účinky.
Nejnebezpečnější plast z hlediska spalování
je PVC neboli polyvinylchlorid. Vyrábí se z něho
podlahové krytiny (lino), novodurové trubky,
ubrusy, fólie, hadice, některé lahvičky na kosmetiku, čisticí prostředky a podobně. Při spalování PVC vzniká kyselina chlorovodíková, jedovatý monomer vinylchlorid, karcinogenní dioxiny, dále také jedovatý čpavek a ještě agresivnější fosgen. Tyto plyny se používaly na bojištích první světové války.
V poslední době se v obci rozmáhá spalování
sena a bramborové natě. Když už se bez ohně
nemůžete obejít, zapalujte seno, bramborovou
nať a listí jen dokonale suché. Oheň musí hořet
plamenem a ne jen doutnat a zamořit široké
okolí páchnoucím kouřem, který za horka
a bezvětří způsobuje značné dýchací potíže
dětem, starým a nemocným lidem.
Kozlovické údolí obklopené okolními kopci
je jako stvořené pro vytváření „plynové komory“, ve které žijeme. Pálení odpadu na hromadě
je ještě horší nežli v kamnech nebo v kotli.
Co tedy s odpadem.
Asi budete souhlasit, že černé skládky odpadu jsou rozhodně barbarstvím. Spalování
doma je ale nejhorším způsobem likvidace
odpadu.
Nejlepší cesta je vzniku odpadu předcházet:
nakupovat s vlastní taškou, vyhýbat se věcem
na jedno použití. Část odpadů můžete odevzdat
k recyklaci (kovy, papír, sklo, plasty aj.), takže se
z nich opět něco užitečného vyrobí. Organický
odpad (tráva, listí, kuchyňský odpad) se dá
kompostovat. Nebezpečný odpad (zářivky, televizory, autobaterie, chemikálie aj.) se bude
2´ ročně sbírat a zdarma odvážet podobně jako
kovový odpad, koberce, matrace, textil a obuv.
Podrobnou informaci o likvidaci domovního odpadu v naší obci vám podává následující
tabulka:

Kozlovice
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Kam s ním?

Druh odpadu

Způsob likvidace

Poznámka

Plasty + polystyren

Kontejnery na tříděný odpad

Nespalujte!
Snižujte objem plast. lahví.

Sklo

Kontejnery na tříděný odpad

Kovový odpad – drobný

Kontejnery na tříděný odpad

Kovový odpad – rozměrný

Sběrna druhotných surovin
2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Barevné kovy

Sběrna druhotných surovin

Papír – tříděný (svázaný)

Základní škola
Sběrna druhotných surovin

Papír – netříděný

Sběrna druhotných surovin

Papír – znečištěný

Popelnice

Textil – oděvy – obuv

2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Nespalujte!

Koberce – matrace

2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Nespalujte!

Baterie – monočlánky
autobaterie

2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Nevyhazujte – nebezpečný odpad!

Zářivky – žárovky

2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Nevyhazujte – nebezpečný odpad!

Televizory

2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Nevyhazujte – nebezpečný odpad!

Obaly od barev, ředidel,
autoolejů

2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Nevyhazujte – nebezpečný odpad!

Pneumatiky – guma – lino

2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Nevyhazujte, nespalujte,
nebezpečný odpad!

Dřevo – nábytek

2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Nábytek rozebraný

Pračky

Sběrna druhotných surovin

Léky

Sběr zajišťuje lékárna

Nevyhazujte – nebezpečný odpad!
Nevyhazujte – nebezpečný odpad!

Ledničky

2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ

Popel – keramika

Popelnice

Pleny pampers

1´ týdně zajišťuje sběr OÚ
(sklad obce – pátek 6—16 hod.)

Nevyhazujte do kontejnerů
na tříděný odpad!
Nespalujte! Nebezpečný odpad!

Ostatní komunální odpad

Popelnice

Nespalujte!

Odpad ze zahrádek

Kompost

Tráva

Kompost

Kal ze septiků, vývoz žump

Čistička odpadních vod

Nesmí se vyvážet soukromě!!!
Na čističce si vyžádejte potvrzení
o likvidaci!
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Na skládku ostatního odpadu v Kozlovicích je možno uložit:
❥ stavební a demoliční odpady ❥ vytěžená hlušina
❥ cihla
❥ beton
❥ sádrová stavební hmota
❥ keramika
❥ zemina vytěžená
❥ azbestová stavební hmota
Náklad musí být zvážen!
Sběrna druhotných surovin — Kozlovice - - - - - - - - - - - - - Základní škola Kozlovice (sběr papíru) - - - - - - - - - - - - - - - Skládka ostatního odpadu — Kozlovice - - - - - - - - - - - - - - 2´ ročně zajistí sběr a svoz OÚ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Informace: OÚ Kozlovice, tel. 69 72 05 - - - - - - - - - - - - - - - Papír bude odebírán
ve škole tříděný, pevně
vázaný do balíků, vždy
ve středu v době od 15 do
16 hodin v kotelně školy
— vchod v zadní části
budovy — ze školního
dvora).
V případě, že tato odběrní doba nebude odpovídat požadavkům občanů, může být upravena.
Předem děkujeme všem,
kteří tím, že papír do
školy dodají, pomohou
nám získat peníze na
nákup nových učebních
pomůcek a potřeb.
Ředitelka ZŠ
Mgr. Hana Ulčáková

❥ zemina a kameny
❥ ostatní
nekompostovatelný odpad
(nesmí vznikat bioplyn)
❥ uliční smetky

každou sobotu 8—11 hodin
každou středu 15 až 16 hodin
každé pondělí 8—16 hodin
termín bude oznámen písemnou formou
pondělí a středa 8 – 16 hodin
Jiří Peloušek
1. místo ve sběru papíru…

Poplatek za odpad
Vážení občané,
Obecní úřad v Kozlovicích Vám oznamuje, že firma SLUMEKO Kopřivnice
bude organizovat sběr zářivek, plechovek od barev i s barvou, televizorů, ledniček, baterií v úterý
14. října 2000 od 8 hodin v obci
Kozlovice.
Připravte si prosím sběr k odvozu
v uvedenou dobu.
Sbírá se pouze vyjmenovaný materiál
a bude se odvážet od příjezdových komunikací.

Novela zákona o odpadech č. 37/2000 Sb.,
která nabyla účinnosti dne 29. 2. 2000 a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, umožnila
obcím vydat obecně závaznou vyhlášku o poplatku občanů za odpad, která v Kozlovicích nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2000.
Novela zákona č. 37/2000 Sb. stanovila správou tohoto poplatku obec, která má právo činit
opatření potřebná ke správnému a úplnému
zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména právo vyhledat daňové subjekty,
daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat nebo
kontrolovat podle § 1 odst. 2 zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Kozlovice
Tolik zákon. Co to znamená v praxi? Nezaplatí-li občan poplatek za odpad do 31. října, vyměří Obecní úřad v Kozlovicích poplatek platebním výměrem s určením data splátky. Po nabytí právní moci rozhodnutí (platebního výměru) a případného nezaplacení následuje výzva
k zaplacení (§ 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění), proti které
se lze odvolat, ale odvolání nemá odkladný účinek (musí se zaplatit ve stanovené lhůtě).
Po pravomocné výzvě může Obecní úřad
v Kozlovicích provést vymáhání exekučním
příkazem na srážku ze mzdy, jiné odměny za
závislou činnost nebo náhrady za pracovní
příjem, důchody, sociální a nemocenské
dávky, stipendia nebo rozhodnutí odepsáním
z účtu v peněžním ústavu. K vyměřenému poplatku se připočítávají exekuční náklady (náklady vymáhání).
Obecní úřad věří, že občané zaplatí poplatek
ve stanovené lhůtě, případně po prvním upozornění, aby nemuselo docházet k vymáhání
nedoplatků.Děkujeme za pochopení.
OÚ — L. E.

Přehled plnění akcí z plánu
činnosti na rok 2000
Na zasedání OZ dne 25. 5. 2000 v souvislosti
s projednáváním rozpočtu obce na rok 2000 seznámil starosta OZ s plánem činnosti na rok
2000.V tomto plánu byly tyto úkoly:
① Dokončit III. etapu plynofikace obce
Je splněno.
② Provést plynofikaci kotelny ZŠ, MŠ a zdravotního střediska
Práce jsou provedeny, je třeba odstranit některé nedodělky a provést úřední kolaudaci.
③ Provést ve spolupráci se Sm plynárenskou
a. s. Karviná plynofikaci osady Rybí
Vyřizuje se stavební povolení.
④ Provést nutné opravy místních komunikací
Průběžně se provádí.
⑤ Zřídit v budově č. p. 350 — sociální byty —
z nebytových prostor dvoupokojový byt.
Je splněno.
⑥ Zlepšit v obci třídění domovního odpadu,
včetně lisování plastů
Průběžně se zavádí.
⑦ Vybudování dvoupokojového bytu v budově
č. p. 356.
Zpracovává se projektová dokumentace.
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V ZŠ byla provedena rekonstrukce sociálního
zařízení dívek a v suterénu zřízena obecní knihovna. Toto je krátký přehled významnějších
akcí, které se v tomto roce provádí nebo byly
provedeny.
OÚ — Václav Kocián, starosta

Sčítání lidu, domů a bytů
Podle zákona č. 158/1999 Sb. bude na celém
území České republiky provedeno sčítání lidu,
domů a bytů k 1. březnu 2001.
Sčítání lidu, domů a bytů organizuje, řídí
a koordinuje Český statistický úřad, který jeho
přípravu a provedení zabezpečuje ve spolupráci s obcemi, okresními úřady a dalšími orgány
státní správy.Základní organizační jednotkou
sčítání je sčítací obvod, který obsahuje maximálně 140 bytů nebo 400 obyvatel, jen ve výjimečných případech může být tento limit počtu
bytů nebo obyvatel překročen.
Návrh sčítacího obvodu vytváří okresní pracoviště Českého statistického úřadu ve FrýdkuMístku. Pro usnadnění sčítání upozorňujeme
vlastníky domů a rekreačních objektů na povinnost označit budovy číslem určeným obcí podle
zákona č. 128/2000 Sb.
Viditelné označení číslem popisným (rodinných domků, provozních objektů) či číslem evidenčním (rekreačních objektů) usnadní práci
sčítacím komisařům.Děkujeme.
OÚ — L. E.

Volby
Prezident České republiky vyhlásil na neděli
12. listopadu 2000 volby do krajských zastupitelstev. Volby se uskuteční (dle zákona č.
130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů) v době od 8 hodin
do 22 hodin.
V Kozlovicích budou pracovat tři okrskové
volební komise.
Okrsek č. 1 — horní konec obce
Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost
pohostinství „Na Uhrách“ pro voliče bydlící
v úseku od státní silnice na Frenštát p. R. až pod
Ondřejník, za řekou je dělicí čárou místní komunikace vedoucí okolo rodinných domků č. p.
85, č. p. 620 a č. p. 414, včetně těchto domků.
Okrsek č. 2 — střed obce
Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost
bývalé pošty v budově Obecního úřadu v Kozlo-
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vicích pro voliče bydlící v úseku od státní silnice na Frenštát p. R. směrem k obecnímu úřadu,
za řekou je dělicí čárou místní komunikace vedoucí okolo rodinných domků č. p. 85, č. p. 620
a č. p. 414 — mimo těchto domků, směr k obecnímu úřadu.Z druhé strany je okrsek ohraničen
státní silnicí do Lhotky a za řekou je rozhraní
mezi rodinnými domky č. p. 121 a č. p. 387,
v obou případech směr k obecnímu úřadu.
Rodinný domek č. p. 121 patří do okrsku č. 2.
Součástí okrsku č. 2 je i Bahenná.
Okrsek č. 3 — dolní konec obce
Místem konání voleb v okrsku č. 3 je místnost
pohostinství „Ve dvoře“ pro voliče bydlící
v úseku od státní silnice na Lhotku směr Frýdek-Místek a za řekou je rozhraní mezi rodinnými domky č. p. 121 a č. p. 387. Rodinný
domek č. p. 387 náleží okrsku č. 3. Součástí okrsku č. 3 jsou i rodinné domky z místní části
Měrkovice a z Tělacího.
Starosta obce stanovil, že nejnižší počet
členů okrskové volební komise bude 6.
Způsob hlasování:
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za
voliče, který není schopen vložit úřední obálku
s hlasovacím lístkem do volební schránky,
může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.Voliči, který se neodebral
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní (§ 32, odst. 3).
Upozorňujeme občany, že okrsková volební
komise na výslovnou žádost jednotlivých voličů
přijede s přenosnou volební schránkou (jedná
se o občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti).
OÚ — L. E.

Kozlovice
Držení psů a ostatního domácího
zvířectva
Problematiku upravuje:
— zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči ,
v platném znění.Související předpisy:
— zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání
— vyhláška č. 119/1993 Sb., v platném znění,
kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete
— vyhláška č. 245/1996 Sb. k provedení § 5,
odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
— vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví
nebezpečné druhy zvířat
— § 203 trestního zákona
— § 127 a 415 občanského zákoníku
— § 60, odst. 5 vyhlášky č. 99/1989 Sb., o pravidlech silničního provozu, v platném znění
— § 21, odst. 3 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, v platném znění
— § 17 obecního zřízení.
Zákon o veterinární péči dává jisté povinnosti chovatelům zvířat. Povinností chovatelů je
chovat hospodářská zvířata v takových podmínkách , které umožňují přirozené využití jejich produkčních a reprodukčních schopností,
řádně zvířata ošetřovat, využívat je způsobem
odpovídajícím jejich druhu, předcházet onemocnění zvířat, zjišťovat zdravotní nezávadnost chovu zvířat. Na jiná než hospodářská zvířata se tato ustanovení vztahují přiměřeně
s ohledem na jejich druh. Chovatelé jsou povinni dbát na to, aby chovem nebylo ohroženo
životní prostředí. Zvířata nesmějí být týrána.
Obecní vyhláškou nelze zasahovat do počtu
chovaných zvířat, šlo by o zasahování do majetkových práv občanů. Rozsah chovu by měl být
regulován samotným chovatelem.
Ustanovení § 127, odst. 1 občanského zákoníku v rámci sousedských vztahů ukládá povinnost zdržet se jednání, která by nad míru
přiměřenou způsobovala pronikání pachů
a hluku na cizí pozemky, a dále ukládá učinit
opatření, aby chovaná zvířata nemohla pronikat na cizí pozemky.
Chovatelé, jakož i jiné osoby, jsou povinni
chovat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.
Vyhláška o pravidlech silničního provozu
zakazuje volné pobíhání domácích zvířat po
silnicích. Zákon o myslivosti zakazuje volné
pobíhání psů a koček v honitbách. Za určitých
podmínek umožňuje tato zvířata lesní stráží
likvidovat. Náhrada škody majiteli zvířete pří-

Kozlovice
sluší pouze v případě, že prokáže, že zvíře bylo
likvidováno, aniž byly splněny zákonné podmínky. Existuje však řada případů, kde volné
pobíhání zvířectva ruší veřejný pořádek a nelze
ho postihnout na základě citovaných právních
předpisů, např. pokousání dítěte na chodníku,
místní komunikaci volně pobíhajícím psem, ničení veřejné zeleně psy a slepicemi, pokousání
dětí na pískovištích, hřištích apod.
V těchto případech je třeba využít ustanovení
§ 17 zákona o obcích, v platném znění.
OÚ — L. E.

Vyřizování občanských průkazů
a cestovních dokladů
Od 1. července 2000 nabyl účinnosti zákon
o občanských průkazech č. 328/1999 Sb.
a zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb.
Občan, který bude žádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu, může žádost
podat u kteréhokoliv obecního úřadu pověřeného vedením matrik nebo u kteréhokoliv
okresního úřadu. Občanské průkazy vydává
okresní úřad dle trvalého bydliště žadatele. Vyhotovený občanský průkaz si může občan převzít na obecním úřadu pověřeném vedením
matrik podle místa svého trvalého bydliště,
jestliže o to v žádosti požádá. Jinak je povinen si
převzít občanský průkaz na okresním úřadu dle
svého trvalého bydliště.
Žádosti o vydání cestovních dokladů může
občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu
pověřeného vedením matrik nebo u kteréhokoliv okresního úřadu na celém území ČR. Vyzvednout vyhotovené cestovní doklady může
občan v místě, které uvedl v žádosti.
Pro informovanost občanů uvádíme přehled
dokladů, které jsou potřebné v jednotlivých případech pro vydání občanského průkazu od 1. 7.
2000.
Doklady potřebné k vydání OP po ukončení
platnosti:
1. Dosavadní OP
2. 2´ foto
Doklady potřebné k vydání OP po změně trvalého pobytu:
1. Dosavadní OP
2. Potvrzení o změně místa trvalého pobytu
3. 2´ foto
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Doklady potřebné k vydání OP po změně
stavu:
1. Dosavadní OP
2. Oddací list, úmrtní list nebo rozhodnutí
soudu o rozvodu manželství
3. 2´ foto
Doklady potřebné k vydání po ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP:
1. Rodný list
2. Doklad dle stavu občana (oddací list, úmrtní list, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství)
3. 2´ foto
4. Potvrzení o OP, bylo-li vystavené
Doklady potřebné k vydání:
Prvního OP — patnáctiletí občané
1. Rodný list
2. 2´ foto
3. Doklad o státním občanství — vydá matrika Okresního úřadu (OkÚ)
Rodiče musí na OkÚ požádat o vystavení
osvědčení o státním občanství ČR pro své 15
leté dítě, pro které bude žádat o vystavení prvního občanského průkazu. Rodič předloží svůj
OP, rodný list dítěte, oddací list a pokud již má
nějakou listinu o občanství, pak je nutné ji také
předložit.
Poplatek je 100 Kč a platí se hotově.
Úřední hodiny matriky OkÚ — pondělí, středa od 8.00 do 16.30 hodin.
Foto: velikost 3,5 ´ 4 cm bez bílého okraje,
černobílé nebo barevné (v občanském oděvu,
bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly),
výška obličejové části od očí k bradě minimálně
13 mm.
Cizojazyčné doklady je nutno nechat přeložit
soudním znalcem do českého jazyka a tento
překlad předložit na matriku v místě trvalého
pobytu, která zprostředkuje zápis do zvláštní
matriky vedené Magistrátem města Brna a vystavení českého dokladu.
Pokud občan žádá o zápis vysokoškolského
vzdělání a titulu — předloží k tomuto příslušný
doklad.
Platnost žádného občanského průkazu se neprodlužuje.
Bližší informace občané obdrží na Obecním
úřadě v Kozlovicích.Úřední hodiny pro vyřizování OP a cestovních dokladů na Obecním
úřadě v Kozlovicích:
Pondělí a středa
8.00—11.30 hodin, 12.30— 17.00 hodin.
OÚ — M. H.
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V˘roãí...

V období od 1. července do konce
září 2000 se v naší obci dožili svých
významných výročí tito naši spoluobčané:
70 let
Evženie Hanzelková, Kozlovice 410
Božena Jurečková, Kozlovice 355
Jarmila Mertová, Kozlovice 467
Miroslav Němec, Kozlovice 187
Rozálie Štefková, Kozlovice 23
Jaroslav Zátopek, Kozlovice 15
75 let
Marie Mrkvová, Kozlovice 534
Marie Pattermannová, Kozlovice 509
Marie Pavlíčková, Kozlovice 520
Jan Šoltýs, Kozlovice 590
Ludmila Tobolová, Kozlovice 212
80 let
Bohuslav Krpec, Kozlovice 446
František Pustka, Kozlovice 73
Ludmila Žáčková, Kozlovice 313
82 let
Anežka Šprochová, Kozlovice 501
83 let
Ludmila Holubová, Kozlovice 729
Anna Vašková, Kozlovice 200
84 let
Zdeněk Kocián, Kozlovice 235
86 let
Marie Hlisnikovská, Kozlovice 736
Marie Strakošová, Kozlovice 757
88 let
František Chýlek, Kozlovice 100
Marie Slípková, Kozlovice 322
Eduard Tobola, Kozlovice 376
89 let
Matylda Sysalová, Kozlovice 327
90 let
Ludmila Červenková, Kozlovice 101
92 let
Marie Krpcová, Kozlovice 461
95 let
Juliana Závodná, Kozlovice 728

Kozlovice
V měsíci srpnu oslavili
manželé Ludvík a Ludmila Laníkovi,
Kozlovice č. 107
zlatou svatbu — 50 let společného manželského života.
V měsíci září se tohoto krásného životního
výročí dožili
manželé Anežka a Ladislav Závodní,
Kozlovice 483.
Přejeme jim i všem ostatním jubilantům
do dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a pěkné životní pohody.

Narození

Naše obec se rozrostla o tyto nové občánky:
✷ Nikol Hrnčárková, Kozlovice 634
rodiče Petr Hrnčárek a Marcela, roz. Juřicová
✷ Anežka Tabachová, Kozlovice 155
rodiče ing. Jaroslav Tabach a Lenka,
roz. Kubalová
✷ Hana Chocholatá, Kozlovice 246
rodiče Jaroslav Chocholatý a Jana,
roz. Šrámková
✷ Michal Jalůvka, Kozlovice 466
rodiče Jiří Jalůvka a Monika, roz. Miarková
Blahopřejeme.

Ú M RT Í
V posledním období nás navždy opustili tito
naši spoluobčané:
Jan Závodný, Kozlovice 317
Julie Harabišová, Kozlovice 187
Ladislav Skurka, Kozlovice 679
Zdeňka Němcová, Kozlovice 22
Vladimír Kalický, Kozlovice 130
Alois Kocián, Kozlovice 307
Emilie Krpcová, Kozlovice 497
Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme tichou účast.
OÚ — M. H.

Kozlovice

Sochovy národopisné
slavnosti ve Lhotce
Na konci prázdnin se už pravidelně —
letos pošesté — konaly v sousední
Lhotce Sochovy národopisné slavnosti. Letos se po všech stránkách vydařily. Přijelo sem
mnoho známých folklórních
souborů, m. j. známý soubor
Jasénka ze Vsetína nebo soubor Lipovjan z Horňácka
a další mládežnické soubory
i soubory dospělých z blízkého okolí. Zkrátka — přátelé a příznivci tohoto hudebního žánru si mohli přijít na
své. O návštěvníky bylo dobře
postaráno. Také počasí bylo
letos velmi příznivé.
Proč se o těchto slavnostech
zmiňujeme v našem Zpravodaji?
Důvodů je více. Pan učitel Socha měl ke
Kozlovicím velmi blízký vztah. Po dobu
šesti let působil ve škole v Měrkovicích —
dnešní součásti Kozlovic — a sám velmi
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často do Kozlovic docházel. Byl to dobrý
muzikant, tanečník a divadelník, velmi
obětavý sběratel lidových písní, tanců
a zvyků našeho regionu, jehož dílo zatím
není v tomto směru doceněno. Velmi
obětavě nacvičoval písně a tance
(a také divadlo) v tělocvičném
spolku Orel v Kozlovicích.
Pro své politické a náboženské
přesvědčení byl totalitním režimem ze školských služeb
vyhozen, musel nastoupit
do hornictví. Tam si podlomil své zdraví a po kratší
době zemřel. Byl to dobrý
člověk.
Druhým důvodem, proč se
o těchto slavnostech zmiňujeme, je spolupráce členů našeho souboru Valašský vojvoda
při organizování celé akce.V programu slavností vystoupili se svým
medailónem, který je věnovaný 30. výročí založení souboru. Hlavní oslavy tohoto výročí proběhnou v závěru roku v Lidovém domě a jste na ně všichni zváni. J. T.

Zdraví není vše, ale bez zdraví je vše ničím.

A. Schopenhauer

Den zdraví a krásy
v úterý 17. října 2000 — 9 až 17 hodin v budově OÚ v Kozlovicích
Nabídka pro každého:
❤ měření cholesterolu ❤
❤ měření krevního cukru ❤
❤ měření krevního tlaku ❤
❤ poradna pro výživu, diety ❤
komplexní
potravinové doplňky ❤
❤
kosmetická
poradna ❤
❤
❤ racionální výživa a bylinné čaje ❤
Vstup zdarma. — Srdečně Vás zvou členové klubu „Projekt zdraví GTM“.
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Představitelům obce Kozlovice
V Praze dne 28. srpna 2000
Vážené dámy,
Vážení pánové,
v letošním roce se na území České republiky uskuteční v období od dubna do
listopadu celkem 229 Běhů Terryho Foxe. Vaše obec patří mezi jedno z těch míst,
kde se tato ušlechtilá akce letos konala. Díky velkému úsilí organizačního týmu se
právě i Vaše obec přihlásila k této humanitární myšlence, která získává po celém
světě stále více a více příznivců.
Česká republika se již po několik let řadí v mezinárodním srovnání na první
místa, pokud jde o počet uspořádaných Běhů Terryho Foxe v rámci kalendářního
roku i pokud jde o počet zaregistrovaných účastníků na nich.
Dovolte, abychom Vám jménem Kanadského velvyslanectví v České republice,
Nadace Terryho Foxe v Torontě, České obce sokolské a Ligy proti rakovině Praha
poděkovali za podporu a osobní přístup k Běhu Terryho Foxe pořádaném v roce
2000 ve Vaší obci.
Podpora této ušlechtilé myšlenky, projev solidarity s utrpením nemocných na
celém světě a společný boj proti této zákeřné nemoci, zamyšlení každého z nás
nad vlastním zdravím a způsobem života spojuje obyvatele naší planety.
Tisíce startů — jeden cíl.

Kozlovice

Ze sportu.....✍
Krize volejbalu
Volejbal má v Kozlovicích dobrou tradici.
V současné době prožívá hlubokou krizi. Dlouhodobou soutěž hrají pouze ženy (s vyšším věkovým průměrem družstva). Po mnoha letech
nehrají muži dlouhodobou soutěž. Bylo by nanejvýš žádoucí, aby se současné vedení volejbalového oddílu vzdalo svých funkcí ve prospěch
těch, kteří se o rozvoj volejbalového sportu
v Kozlovicích budou lépe starat. Zejména proto,
že každoročně vycházejí z žákovského věku talentovaní hoši i dívky, kteří musí za svým sportem docházet do jiných oddílů nebo svého oblíbeného sportu zanechat. Pochvalu zaslouží
zejména p. Boráková, která se velmi svědomitě
stará o žákovské družstvo dívek. Dobrou práci
pro volejbal dívek odvádí p. učitelka Bednářová
a p. Kahánková.
Skoky na lyžích
I v létě se skáče na lyžích — samozřejmě na
umělé hmotě. Z kozlovických odchovanců se
v létě nejvíce dařilo Pavlu Fízkovi a sourozencům Struhárovým.
Nohejbal
Nohejbal se v Kozlovicích stále hraje — každou neděli dopoledne v Kovářovém lese. Nohejbalisté se v letním období zúčastnili několika
turnajů. Za zmínku stojí dobré umístění na turnaji v Chlebovicích (2. místo ze 14 účastníků)
a v Brušperku (rovněž 2. místo).
Nohejbal se hraje v Kozlovicích téměř 20 let.
Věkový průměr hráčů je vyšší. Zveme do nohejbalu mladší zájemce. Informace podáme každou neděli dopoledne v Kovářovém lese.
Stolní tenis
V nastávající sezóně 2000—2001, která
v těchto dnech začíná, budou mít Kozlovice 4
družstva.
A —družstvo bude hrát okresní přebor.— Složení družstva: Pavliska, Polášek, Tofel, Jalůvka
B — družstvo bude hrát okresní soutěž I.
třídy. — Složení družstva: bratři Holáškovi, Foltýnek, Tichavský
C — družstvo bude hrát okresní soutěž II.
třídy. — Složení družstva: Blabla, Nevlud, Tabach, Slípek
D — družstvo bude hrát okresní soutěž III.
třídy. Družstvo tvoří mládež: Holášek, Kupec,
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Škodík, Kuchař. Dále se do hry zapojí: Blabla
ml., Pavlíček, Jedlička.
Mistrovská utkání se hrají vždy v sobotu od
17 hodin v tělocvičně nebo v herně ve škole.
J. T.
Šipky
Dne 5. července se v areálu restaurace „Na
koupališti“ uskutečnil 1. ročník turnaje družstev v šipkách — Velká cena koupaliště. Vůbec
poprvé v historii se turnaj v šipkách uskutečnil
pod širým nebem. Do soutěže se přihlásilo 8
družstev: Lucky Boys Palkovice, VDK Kopřivnice, ŠK Holký, 1 ŠK Felčar, Bomber Frýdlant nad
Ostravicí, Piraně, Lhoko a pořádající Žraloci.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin, ve kterých se soupeři utkali systémem každý s každým. První dvě družstva s každé skupiny postoupila do semifinále. Ze skupiny A postoupila
družstva Lhoko a Žraloci, ze skupiny B pak
Bomber a Lucky Boys, přičemž družstvu Piraně
unikl postup do semifinále jen díky horšímu
skóre. V prvním semifinále se tedy utkala družstva Lhoko a Bomber. Ve velmi vyrovnaném utkání byli nakonec šťastnější hráči Bomber. Také
druhé semifinále, ve kterém se střetla družstva
Žraloci a Lucky Boys, bylo napínavé až do
konce. Za stavu 2 : 2 na zápasy a 1 : 1 na legy
dělil v poslední hře oba soupeře od vítězství
a tím i postupu do finále jeden úspěšný hod.
Pevnější nervy měl nakonec hráč z družstva
Lucky Boys. Poražení semifinalisté Žraloci
a Lhoko se utkali mezi sebou o 3. místo. Žraloci
zvítězili zcela jednoznačně 4 : 1 a připsali si tak
další (po vítězství v prestižní Tour 2000) cenný
úspěch ve své krátkodobé historii. Finále se pak
stalo jednoznačnou záležitostí družstva Bomber, které porazilo Lucky Boys 4 : 1 a získalo tak
i finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.
Co říci závěrem? Všichni účastníci byli s turnajem spokojeni a přislíbili účast i na dalším
ročníku. Je jen škoda, že se turnaje nezúčastnilo z „různých důvodů“ více družstev.
Konečné pořadí turnaje „Velká cena koupaliště“:
1. Bomber Frýdlant n. O.
2. Lucky Boys Palkovice
3. Žraloci Koupaliště
4. Lhoko
5. Piraně Koupaliště
6. ŠK Holký
7. 1 ŠK Felčar
8. VDK Kopřivnice
Petr Peloušek
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Kozlovice
Sen se stal skutkem!

Přátelé, hráč šipek místního klubu „ŠASOPASA TEAM KOZLOVICE“ Roman Sasyn reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa
v šipkách amatérů ve španělském Lloret de
Marmonterey.
Klíčový hráč ŠASOPASA teamu byl mezi 25
muži a ženami celé České republiky, kteří mezi
300 hráči z celého světa reprezentovali svou
vlast, Roman zároveň i kozlovický klub.
Den před odjezdem mi poskytl tento skromný mladý muž, rodák z nedalekého Myslíku, pro
vás — čtenáře Zpravodaje — krátký rozhovor,
z kterého vybírám:
„Můj první pocit po oznámení účasti na světovém šampionátu, to bylo velké překvapení, až po
dvou dnech jsem si uvědomil, čeho jsem dosáhl.“
Musím čtenářům prozradit, že Roman si do
Španělska vezl z pověrčivosti jako talisman
sadu šipek, s kterou dosáhl historického úspěchu. Jiný talisman nemá. Rovněž přípravu nevolil speciální, ale tradiční. Trénoval se svými
spoluhráči a přáteli na domovském terči v hospůdce U Kováčka, kde má skvělé tréninkové
podmínky i zázemí.
„Romane, a co tvé slabiny?“
„Za svou slabinu považuji nervozitu před zápasem. Když ji překonám, stávám se sebevědomým a věřím si, a když si věřím více než soupeř,
je to má silná stránka. Jinak se o slabinách těžce
hovoří.“
„Tradiční otázka pro reprezentanta, cíle na
šampionátu?“
„Zahrát si co nejvíce. Nasbírat zkušenosti od
světových hráčů, kterým se pravděpodobně nemohu rovnat, poněvadž šipky hraji jeden rok.“
Dobrá zpráva pro příznivce kozlovických
šipek — Roman zatím odolává nabídkám jiných
klubů a také příští sezonu chce hrát za ŠASOPASA TEAM Kozlovice. Dokonce přislíbil účast na
tradičním turnaji o vánočního kapra v prosinci
v restauraci Na hřišti.
Tak tohle bylo před šampionátem, který se
konal 4.—8. 7. 2000 ve španělském Lloret de
Mar asi 60 km jižně od Barcelony, v krásném
přímořském letovisku. Náš reprezentant se
umístil na krásném 49. místě, což mělo velkou
odezvu mezi ostatními reprezentanty. Roman
mi prozradil, že ostatní reprezentanti ho vzali
za svého již před odjezdem a že během celého
pobytu tvořili báječnou partu. Nejlepší z českých mužů se umístil na pátém místě, nejlepší
česká žena skončila čtvrtá.

Otázka po příjezdu:
“Nejlepší dojmy?“
„Skvělá organizace, příjemní pořadatelé, prostředí a hlavně přátelské vztahy mezi národy,
kdy si hráči navzájem fandili a vytvářeli krásnou
atmosféru šampionátu.
“Na závěr mě Roman poprosil o vzkaz čtenářům. „Romane, máš slovo.“
„Díky, Tome, chci říci, že jsem velice šťastný
za aktivní účast na turnaji a přeji všem, kteří dělají nějaký sport, aby dosáhli podobného úspěchu, poněvadž reprezentovat svou vlast je opravu krásný pocit.
“Ať to lítá.“
Romana zpovídal Tomáš Machálek.

Co nás čeká do konce roku 2000
Rozhodujícím úkolem je dobudování škvárového hřiště. Mysleli jsme si, že v těchto dnech
bude již hotovo, ale nepodařilo se. Příslib škváry
ztroskotal. Movitější kupující nás předběhl. Čekáme na další dodávku. Při zarovnávání hřiště se
objevila voda, proto jsme byli nuceni vykopat
další odvodňovací kanály. Někdo může namítat,
že je budování zdlouhavé. Souhlasíme, ale omezené finanční prostředky nás brzdí. Jsme odkázáni jen na sponzory a firmy, které nám nezištně pomáhají. Velké poděkování patří firmě STAVODOM — panu Brzezinovi a panu Zlému. Buldozer poskytlo Zemědělské družstvo Palkovice,
za velikou pomoc patří i jemu poděkování.
Druhým důležitým úkolem je vybudování
nových střídaček na protilehlé straně hřiště.
Dosavadní neodpovídají předpisům.
V neposlední řadě chceme prodat autobus,
který nám dosloužil.
Upozorňujeme zájemce o přímotopné elektrické panely, že si je mohou odkoupit u našeho
fotbalového klubu za poloviční pořizovací hodnotu. Informace podají Jindřich a Jiří Krpcovi,
Jarda Herot a Lenka Eliášová. Děkujeme.
Výbor FC — L. E.

Střípky z kopané…
C Žáci Pavel Krpec (od Vojtků) a Martin
Krpec (č. p. 477), oba ročník 1987, sehráli mezinárodní utkání za výběr Moravskoslezské fotbalové župy proti Bratislavě, kdy Martin vsítil
vítězný gól na 3 : 2.
C Změny v družstvech:
C Žák Hynek Prokeš a mladší dorostenec Jiří
Prokeš hostují v FK VP Frýdek-Místek do 31. 12.
2000
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Družstvo staršího dorostu bojující v sezoně 1999/2000. — Zleva stojící: trenér Mirek Vyvial, Jakub Lesniak,
Petr Konečný, Jan Miček, Lukáš Hrnčárek, Přemysl Krpec, vedoucí Pavel Krpec.Přední řada zleva: Radim
Žáček, Jan Harabiš, Lukáš Uher, Michal Kuchař, Daniel Davídek, Petr Chýlek.

C z hostování z FK VP Frýdek-Místek se vrátil Lukáš Němec
C v starším dorostu FC hostují Michal Vicher
a Daniel Hubeňák z Hukvald
C z Palkovic u nás hostují Jarek Filip a Lukáš
Mališ, Lukáši přejeme brzké uzdravení* z hostování ve Frenštátě p. R. se vrátil Jakub Harabiš, posílí dorostence i muže
C Přemek Krpec posílil Lichnov do 31. 12.
2000
C Ivo Krpec zkusí fotbalové štěstí v Kunčicích p. O. do 31. 12. 2000
L. E.

So
So
So
So
So
So

ŽP dorostu a juniorů — podzim 2000
30. 9. 9.k 15.30 h D FC:TJ Sokol Kobeřice
13.30 h J
7.10. 10.k 13.15 h D SK Muglinov : FC
13.15 h J
14.10. 11.k 15.00 h D FC : TJ ŽD Bohumín
13.00 h J
21.10. 12.k 14.30 h D TJ Albrechtice : FC
12.30 h J
28.10. 13.k 14.00 h D FC: Vítkovice Svinov
12.00 h J
4.11. 14.k 13.15 h D SFC Opava : FC
11.00 h J

I. B tř. sk. „D“ podzim 2000 — muži
Ne 1. 10. 9. k
Ne 8. 10. 10. k
Ne 15. 10. 11. k
Ne 22. 10. 12. k
Ne 29. 10. 13. k
Ne 5. 11. 1. k

15.30 h
15.30 h
15.00 h
14.30 h
14.00 h
10.00 h

FC : TJ Kotouč Štramberk
TJ H. Solanec : FC
FC : TJ Ostravice
TJ Hukvaldy : FC
FC : TJ Optimit Odry
SK Brušperk : FC

Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne

1.10.
8.10.
15.10.
21.10.
29.10.
5.11.

OP žáků — podzim 2000
9.k 13.13 h FC : TJ Frýdlant n. O.
10.k 10.00 h TJ S. Hukvaldy : FC
11.k 13.00 h FC : TJ Smilovice
1.k 14.00 h TJ Písek : FC
2.k 12.00 h FC : SK Brušperk
3.k 9.30 h TJ Hnojník : FC

Rychlá půjčka
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peníze ihned!
krátkodobé půjčky k jakémukoli účelu
až do výše 30 000 Kč
doba splácení je 14—50 týdnů
do 2 dnů doručíme peníze až domů
nepožadujeme ručitele.
PROVIDENT FINANCIAL s. r. o. 28. října 59B, 702 00 Ostrava 2
Volejte zdarma 0800 160 150

ZEMĚDĚLSKÁ FARMA KUBLÁK JAROMÍR,
739 45 Fryčovice 503

oznamuje, že bude v měsíci září a říjnu zajišťovat

prodej s rozvozem konzumních
brambor k zimnímu uskladnění
Datum a hodina rozvozu bude předem oznámena.
Nabízené odrůdy: Rosara, Granola, Dali, Asterix, Secura a další.
Cena 4,50 — 5,50 Kč/1 Kg
Tel./fax: 0658 / 66 81 64

V seznamu služeb a firem obce Kozlovice byla chybně uvedena telefonní čísla
na Instalatérství pan Václava Volného, kterému se tímto způsobem omlouváme.
Správná telefonní čísla jsou: 0658 / 62 80 59 a mobil 0603 / 70 93 25
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Při zakoupení nové pračky
u nás odkoupíme vaši
starou pračku a další
výhody zákazníkům.

Dovoz a zprovoznění
zdarma
❖
BKB — servis, obchod,
Bobek Jan
tel.: 0656/83 55 88
Mobil: 0602/50 61 94

P R O D Á V Á M E :
automatické pračky, myčky nádobí, sušičky, mikrovlnné trouby,
sporáky a další spotřebičezn. Fagor, Whirlpool, Aspes,
Romo Zerowatt, Tatramat, IAR Siltal, Mora, Ardo.
Vestavné kuchyňské spotřebiče těchto a jiných značek.
❖ prodej nových zlevněných výrobků až o 40 %
❖ prodej náhradních dílů

P R O V Á D Í M E :
❖ záruční a pozáruční servis
❖ generální opravy automatických praček
Sídlo firmy: 744 01 Frenštát p. R., Horní 121,
tel./fax, záznamník: 0656 / 83 55 88 — e-mail: bkb@applet.cz
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Tepelná čerpadla TEMPSTAR od firmy POLYMAT — upevňovací
technika, s. r. o. Lutonina, Vizovice.
Mnozí z vás stojí před úkolem, jak správně ekonomicky vylepšit provozní náklady stávajícího vytápěcího systému, zatímco jiní se musí rozhodnout pro tepelný zdroj v novostavbě.
Rozhodování není ovšem jednoduché. Jeho úspěch závisí na mnoha
faktorech. Mezi hlavní faktory patří konečná cena za jednotku topného
média a očekávatelný vývoj této ceny v dohledné budoucnosti. Důležitá je tepelná izolace objektu (čili tepelné ztráty) a všechny výdaje s pořízením a provozováním tepelného zdroje.
V mnoha lokalitách také rozhoduje trvalá dostupnost topiva (uhlí,
plyn, elektřina… atd.).
Na dnešním trhu je k dispozici mnoho technických řešení vytápění.
Každý způsob má ovšem své „ale“. Domníváme se, že hlavním vodítkem při rozhodování o změně či volbě tepelného zdroje by měla být snaha a možnost celkového snížení spotřeby tepla, snížení všech nákladů na vytápění a nenáročný a bezporuchový
chod tepelného zdroje.
Pro laickou veřejnost není snadné zjistit všechny potřebné informace, které v konkrétním
objektu a v konkrétní lokalitě povedou ke správnému rozhodnutí. Proto firma POLYMAT —
upevňovací technika, s. r. o. poskytuje tuto službu a nabízí také projekt a instalaci tepelných
čerpadel TEMPSTAR.
Čerpadla TEMPSTAR odebírají tepelnou energii z okolního vzduchu a objekt vyhřívají okruhem ústředního vytápění nebo teplovzdušným způsobem. Topný faktor se pohybuje v rozmezí od 2,2 do 4,54 (v závislosti na venkovní teplotě od –18 C do +20 C).V našich podmínkách
trvá topná sezona 220 až 260 dnů. Přitom celodenní teplota, kdy je méně jak –5 C, trvá 40 až
65 dnů. Topný faktor při teplotě –10 C je 2,2, proto tato tepelná čerpadla lze výhodně využít
jako hlavní zdroj pro vytápění objektů a ohřevu teplé užitkové vody u všech typů staveb.Široká výkonová řada tepelných čerpadel TEMPSTAR umožňuje vyřešit hospodárné řešení vytápění podle požadovaného účelu. V České republice je již v provozu 360 těchto čerpadel. Nedávno byla zprovozněna další čerpadla v okolí Frýdlantu n. O.
Pracovníci POLYMAT — upevňovací technika společně s pracovníky Severomoravské energetiky jsou Vám k dispozici, aby
Vám poskytli všechny potřebné informace, které pro Vaši
úvahu a rozhodnutí potřebujete. Spotřebujete o dvě třetiny
elektrické energie méně. Bez jakýchkoliv dalších starostí topíte teplem získaným z okolní atmosféry a také nejlépe chráníte
své životní prostředí.
Dotazy volejte na telefonní čísla 067–745 28 19
nebo 0656–82 11 25.
Vydává: Obecní úřad v Kozlovicích. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Zástupce
šéfredaktora: Jan Tabach. Spolupracují: Marie Hlisnikovská, Božena Kubečková, Marie Prudká,
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