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Obecního úřadu v Kozlovicích

Vážení občané.
Omlouvám se za neúčast na posledním veřejném zasedání Obecního zastupitelstva v Kozlovicích, které jsem vynechal z důvodu těžké chřipky.
Touto cestou vás chci informovat
o situaci, ke které došlo v naší obci při
výstavbě plynofikace.
Fa Skulina (TOPGAS) byla vybrána
řádným výběrovým řízením pro výstavbu plynofikace naší obce. Všichni občané mohli firmu při práci sledovat
a s jejím postupem mohli být spokojeni.
Někteří občané měli také možnost srovnávat rozdíly při pracovních postupech
s jinými firmami.
V sedmém měsíci loňského roku jsem
byl požádán majitelem firmy o pomoc
při vyřizování provozního úvěru. To
jsem po důkladném zvážení a v obavách
o další průběh plynofikace udělal. Podle
mých tehdejších představ jsem firmě
ručil, že za řádně vykonanou práci
dostane vždy i v budoucnu řádně zaplaceno a že to musí k vyřízení půjčky stačit. Že bych se tím mohl stát účastníkem
něčeho, co bude možné vysvětlovat jako
podvod, mne v tom okamžiku, bohužel,
ani ve snu nenapadlo.
Já osobně ujišťuji všechny občany, že
nebyla proplacena ani jediná faktura,
která by nebyla podložena prací.

Jistě vás o tom budou informovat
finanční i kontrolní komise po ukončení
kontrol.
Zároveň vám oznamuji svou rezignaci
na starostu obce, protože jsem ve své
naivitě porušil pravomoc veřejného
činitele. Současně vyjadřuji své přesvědčení, že se vše vysvětlí a v dobré obrátí.
Budou-li nějaké nejasnosti, ať je řeší
soud.
Josef Zeman
Starosta samozřejmě překročil svou
pravomoc, když potvrdil své ručení za
neexistující závazek. I když tak zřejmě
učinil ve snaze pomoci firmě Skulina
v údajných finančních nesnázích,
nemohl tím zavázat obec, když o ručení
či přistoupení k dluhu musí rozhodnout
ve smyslu § 36a zákona o obcích obecní
zastupitelstvo nebo aspoň být informováno. Závazek bývalého starosty tedy
nemůže zavazovat obec, nehledě
k tomu, že jde o závazek, který nevznikl,
protože práce nebyly provedeny.
Celá věc se nepromítla do účetnictví,
takže o dané záležitosti nemohla vědět
účetní obce, finanční a kontrolní komise, obecní rada a zastupitelstvo a ani
zaměstnanci obce.
Celá záležitost je v šetření. Poslední
slovo bude mít pravděpodobně soud.
Obecní rada
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Vyjádření redakce obecního
Zpravodaje
Na lednovém zasedání obecního zastupitelstva podal nyní již bývalý starosta obce pan Josef Zeman rezignaci na
funkci starosty v důsledku pochybení,
kterého se dopustil při vyřizování
finančních záležitostí spojených s plynofikací obce.
Na následujícím zasedání obecní rady
mu byla dána možnost, aby ve zvláštním
vydání obecního Zpravodaje svoje počínání blíže upřesnil. Máte možnost sami
posoudit, zda toto vysvětlení je pro Vás
dostačující, či nikoliv.
Naše obec se v souvislosti s touto událostí dostala prostřednictvím regionálního tisku do podvědomí obyvatel severní
Moravy, a to ne v dobrém světle. Mnozí
pisatelé často účelově celou situaci
zkreslují, ve svých příspěvcích napadají
bývalé vedení obce – pana starostu
i místostarostu – a svými články očerňují prestiž obce Kozlovice.
Ani členové redakce Zpravodaje, ani
členové obecní rady a obecního zastupitelstva v současné době neznají přesně
obsah a rozsah pochybení bývalého
pana starosty. To je v současné době
předmětem šetření kompetentních
orgánů. Až budou známy výsledky šetření, budete s nimi seznámeni.

Zápis ze zasedání Obecního
zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 19. ledna 1999
v 18,00 hodin
Přítomno: 12 členů OZ (Červenka
Lumír, Král Libor, Ing. Krpec Miroslav,
Peloušek Jiří, Prašivka Jan, Pustka Stanislav, Mgr. Pustka Štěpán, Tabach Jan,
Ing. Tabach Jaroslav, Ing. Tkáč Jiří, Vyvial
Tomáš, Zeman Pavel)
Omluveni: 2 členové OZ – nemoc
(Tichavský Petr, Zeman Josef )
Neomluven: 1 člen OZ (Ing. Fojtík
Vlastimil)

Kozlovice
Zasedání Obecního zastupitelstva
v Kozlovicích zahájil a řídil zástupce starosty obce Ing. Jaroslav Tabach.
V úvodu jednání složil p. Pavel Zeman,
který se nezúčastnil ustavujícího zasedání OZ, slib člena OZ do rukou předsedajícího – zástupce starosty.

1. Rozpočtové provizorium
na rok 1999
Do doby schválení rozpočtu obce na
rok 1999 je navrženo rozpočtové provizorium ve výši 2 500 000 Kč na dobu od
1. ledna do 31. března 1999.
K dnešnímu dni byla vydána částka asi
1 000 000 Kč (600 000 Kč doúčtování
firmě Stavodom – vodovod, 400 000 Kč –
ostatní výdaje – mzdy, běžný provoz).
Na základě návrhů a připomínek
členů OZ bylo stanoveno, že z částky
1 500 000 Kč bude čerpáno cca:
sociální byty
500–600 000 Kč
splátky úvěru České spořit. 150 000 Kč
mzdy
300 000 Kč
ostatní náklady na běžný provoz obce –
zbylá částka.
Pokud bude třeba uhradit vyšší částku,
je nutno informovat Radu obce.
Všichni přítomní členové OZ schválili
rozpočtové provizorium na období
1. ledna – 31. března 1999 ve výši
2 500 000 Kč.

2. Dotace ČSAD Frýdek-Místek
ČSAD Frýdek-Místek, a. s. požádala
o poskytnutí dotace na pokrytí ztrát při
zajišťování pravidelné autobusové dopravy na rok 1999 ve výši 195 000 Kč.
Členové OZ vznesli tyto připomínky:
— zda obec jednala s ČSAD F-M
— zda okolní obce poskytují dotace
— jak se zachová ČSAD v případě
neposkytnutí dotace.
Pan Štěpán Pustka navrhuje poskytnout 2 splátky po 48 750 Kč se splatností
15. května 1999.

Kozlovice
6 členů OZ hlasovalo pro poskytnutí
dotace, 4 členové byli proti, 2 se zdrželi
hlasování (pro schválení je třeba 8
hlasů).

3. Plán práce na rok 1999
Předložený plán práce na rok 1999
vzalo OZ pouze na vědomí a požaduje
jeho dopracování – upřesnění (stanovení termínů a přibližných nákladů na jednotlivé akce).
Dotazy a připomínky:
Ing. Krpec – uvažuje obec o odkoupení
plynového potrubí směr Lhotka?
– budou napojeny rodinné domky
v místní části Kolbeřák na obecní vodovod Lhotka?
p. Tabach Jan – bude v roce 1999 plynofikována kotelna ZŠ?
Dotazy zodpověděl Ing. Tabach:
– obec v současné době neuvažuje
o odkoupení plynového potrubí
– vodovodní řád neumožňuje napojení dalších rodinných domků (nedostatečný průměr potrubí)
– v letošním roce se nepočítá s plynofikací kotelny ZŠ.

4. Rozpočtové změny za 4. čtvrtletí
1999
Během 4. čtvrtletí 1998 byl rozpočet
obce upraven o účelové dotace a neúčelovou investiční dotaci v celkové výši
1 845 479 Kč. Po úpravách bude rozpočet
činit 24 054 992 Kč.
Upravený rozpočet byl 12 hlasy schválen.

5. Změna územního plánu
OZ projednalo žádost p. Libora Poláška,
bytem P. Nerudy 170/27, Kopřivnice
o provedení změny územního plánu obce
u pozemků parc. č. 3865/6 a 3865/7 k. ú.
Měrkovice. Pozemky jsou vedeny jako
rezerva pro výstavbu rodinných domků
po roce 2010. Žadatel počítá s výstavbou
RD do dvou let, z toho důvodu žádá
o změnu s možností okamžité zástavby.
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Žádost p. Poláška byla 12 hlasy schválena.
6. OZ projednalo požadavek p. Evy
Závodné, bytem Lhotka 16 (nájemce restaurace Na koupališti) o proplacení stavebních úprav restaurace v celkové výši
67 302 Kč.
V roce 1998 byly provedeny tyto stavební úpravy:
– snížení a zateplení
stropů sádrokartonem
20 460 Kč
– úprava sálu restaurace
včetně sádrokartonových
stěn a oblouku
31 610 Kč
– vertikální žaluzie
7 732 Kč
– zrcadlová stěna
4 890 Kč
– montáž keramického odpařovače nad varnými
jednotkami (na základě
požadavku hygienika)
2 610 Kč
Celkem

67 302 Kč

Obecní zastupitelstvo schválilo 12
hlasy proplacení vnitřních úprav restaurace Na koupališti v částce 67 302 Kč.
Částka bude proplacena po úhradě
nájemného za rok 1998 a po předložení
dokladů o provedení úprav.
Další požadavky budou projednány na
příštích OZ.
7. Zástupce starosty seznámil členy
OZ s dopisem starosty obce, ve kterém
se omlouvá ze zasedání z důvodu nemoci a vysvětluje problém, který způsobil.
Na základě požadavku firmy TOPGAS –
Karel Skulina podepsal ručení platbou
na půjčku financí, které firma potřebovala ke své záchraně.
8. Zástupce starosty představil JUDr.
Horečku z advokátní kanceláře Jaromíra
Koláře se sídlem ve Zlíně, který byl starostou obce pověřen zastupováním ve
věci objasnění obchodně závazkových
vztahů s firmou TOPGAS, Hutní projekt
F-M a FIRST CONSULTING.
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9. Zástupce Hutního projektu F-M Ing.
Pecina předložil OZ návrh Dohody
o splácení dluhu.
OZ se zatím k předloženému návrhu
dohody nevyjádřilo.
10. Členové OZ konstatovali, že jednání starosty obce je protizákonné. Bylo
uloženo zástupci starosty a p. Pelouškovi ověřit na právním oddělení Okresního
úřadu ve F-M postup při řešení vzniklé
situace.
OZ uložilo zástupci starosty svolat
neveřejnou pracovní schůzku na úterý
dne 26. 1. 1999.
11. Usnesení a závěr
Návrh na usnesení přednesl p. Jan
Tabach, usnesení bylo všemi přítomnými členy schváleno.
Zasedání OZ ukončil zástupce starosty
ve 22 hodin.

Zápis ze zasedání Obecního
zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 27. 1. 1999
Přítomno: 13 členů OZ (Červenka
Lumír, Ing. Fojtík Vlastimil, Král Libor,
Ing. Krpec Miroslav, Peloušek Jiří, Prašivka Jan, Pustka Stanislav, Mgr. Pustka Ště-

Kozlovice
pán, Ing. Tabach Jaroslav, Tichavský Petr,
Ing. Tkáč Jiří, Vyvial Tomáš, Zeman
Pavel)
Omluveni: 2 členové OZ (Tabach Jan,
Zeman Josef)
Zasedání OZ zahájil a řídil zástupce
starosty Ing. Jaroslav Tabach.

1. Obchodně závazkové vztahy obce
Zástupce starosty obce Ing. Tabach
seznámil OZ s dopisem starosty p. Josefa
Zemana, ve kterém žádá o uvolnění
z funkce starosty ke dni 27. ledna 1999
z důvodu vzniklé situace v obchodně
závazkových vztazích obce.
P. Ing. Fojtík a p. Ing. Tabach navrhovali vyhovět žádosti p. starosty.
Všech přítomných 13 členů OZ souhlasilo, aby bylo vyhověno žádosti p. starosty o uvolnění z funkce starosty obce.

2. Různé
Ing. Tkáč navrhuje, aby funkce starosty byla protokolárně předána zástupci
starosty do 15. 2. 1999.
Návrh byl všemi přítomnými členy OZ
schválen.

Dopis starosty p. Josefa Zemana: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vážené zastupitelstvo,
vzhledem k problému, který jsem způsobil svou naivitou někomu pomoci a s kterým
jste byli seznámeni na veřejném zasedání dne 19. 1. 1999, Vás žádám o uvolnění
z funkce starosty ke dni 27. 1. 1999.
Předání funkce provedu v mimopracovním poměru. Věci, které jsou v řešení,
pomohu zástupci starosty dokončit.
Po registraci na Úřadu práce ve F-M budu chtít pracovat u veřejně prospěšných
prací u OÚ a pomoci dokončit rozpracované akce.
Vzhledem k mému psychickému stavu se omlouvám z dnešního zasedání.
Ještě jednou se omlouvám za způsobené problémy a budu se snažit s p. Skulinou
problémy vyřešit ke všeobecné spokojenosti.
Josef Zeman
V Kozlovicích dne 27. 1. 1999

Kozlovice
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Narození
Naše obec se rozrostla o tyto nové
občánky:
Nikola Tabachová, Kozlovice č. 557
rodiče Tomáš a Anna, roz. Tkáčová
Jiří Červenka, Kozlovice č. 228
rodiče Jiří a Kateřina, roz. Grygarová
Veronika Bražinová, Kozlovice č. 854
rodiče Zdeněk a Ivana, roz. Michálková
František Škuta, Kozlovice č. 570
rodiče Pavel a Simona, roz. Friedlová
Tereza Korčeková, Kozlovice č. 672
rodiče Martin a Zuzana, roz. Prašivková

Dne 18. ledna 1949 si řekli své
„ano“ na celý život manželé

František a Marie Pustkovi,
Kozlovice č. 73.
Tento jejich slib opravdu vydržel
celých 50 let, a tak oslavili v kruhu
svých drahých zlatou svatbu.
Přejeme jim hodně pěkných
společných let.

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Výročí
V období od 1. prosince 1998 do konce
ledna 1999 oslavili tito naši spoluobčané
svá životní jubilea:

70 let
p. Miroslav Tkáč, Kozlovice č. 178
p. Jan Pavlíček, Kozlovice č. 146
p. Marie Pustková, Kozlovice č. 73
p. Josef Urbiš, Kozlovice č. 443
75 let
p. Štěpánka Krpcová, Kozlovice č. 202
82 let
p. Anežka Ocelková, Kozlovice č. 14
p. Marie Červenková, Kozlovice č. 433
p. Vojtěch Špaček, Kozlovice č. 759

Dne 28. ledna 1999 oslavili
manželé

Jan a Marie Kociánovi,
Kozlovice č. 455
krásné výročí 60 let společného
života.
Obecní úřad jim i touto cestou
blahopřeje a přeje, aby i další roky
prožili v klidu a pohodě mezi svými
nejbližšími.

84 let
p. Božena Šmírová, Kozlovice č. 429
p. Bohuslava Šigutová, Kozlovice č. 704
p. Ludmila Kociánová, Kozlovice č. 477

86 let
p. Marie Tkáčová, Kozlovice č. 71
p. Jan Pustka, Kozlovice č. 86
p. Anežka Hrnčárková, Kozlovice č. 808

88 let
p. Františka Tkáčová, Kozlovice č. 170
Občanská komise a Obecní úřad
v Kozlovicích přejí všem jubilantům
hodně pevného zdraví, spokojenosti
a pěkné životní pohody.

Úmrtí
V posledním období nás navždy opustili tito naši spoluobčané:
p. František Lukscheiter, Kozlovice č.419
p. Anežka Červenková, Kozlovice č. 738
p. Drahomíra Bártová, Kozlovice č. 760
p. Julie Urbišová, Kozlovice č. 294
Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme tichou účast.
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Kozlovice

Víte, co se dělo v Kozlovicích
v neděli 7. února?
Před 15. hodinou mířily do sálu OÚ
hloučky nejroztodivnějších postaviček.
Každý, kdo si chtěl zatancovat, zasoutěžit, a třeba i něco vyhrát, nemohl pro to
udělat nic lepšího, než se vydat na už
tradiční dětský karneval. Nebylo jednoduché zajistit kvalitní moderátory. Spojili jsme se s úřadem práce a ten nám
doporučil dva sympatické chlapce
s dlouhýma ušima, kteří se ucházeli
o krátkodobou brigádu. Naši nabídku
přijali a do Kozlovic přijeli na koloběžce,
což bylo s ohledem na sněhové podmínky dost namáhavé. Představili se jako
BOB & BOBEK a s chutí se pustili do
práce. Nejdřív si přichystali velký klobouk, do kterého zalezli, a čekali na děti.
Ty přišly v hojném počtu a přinesly 155
hraček, ze kterých pak měly velkou
radost děti v uprchlickém táboře.
Králíci pozvali návštěvu – prarodiče
z Králík a bohatou sestřenici až z Králického Sněžníku. Příbuzenstvo jim pomáhalo při výběru nejlepších masek.
Poradcem byl taky kolega Azuritek.
Celé odpoledne se dovádělo při hudbě
(děkujeme Zdeňku Pustkovi) a když přišla chuť něco zakřupnout, ochotně
posloužila obsluha u „Mc BOB &
BOBEK“. Zaručenou pochoutkou byla
BOBKOVA SMĚS V KORNOUTU a specialita BOBŮV HOT–DOG.
Snad každý si odnesl nějakou výhru
z tomboly. Taková spousta cen se jen tak
nenašla v kouzelném králičím klobouku,
velký dík patří těmto sponzorům: STAVOMAN, ANAVI, HAST, AGRO BESKYD,
RETA, CVRK, AUTODOPRAVA PUSTKA,
ODS ZEMAN, večerka PĚLUCHOVÁ,
LANÍK, p. BLABLA. Doufáme, že jste se
vy všichni, kteří jste odolali chřipce
a neodolali králičí karnevalové šou,
dobře bavili. Tak ahoj za rok!
Věra Tkáčová

Poděkování
Děkuji našemu sousedovi
panu Zdeňku Toflovi, Kozlovice č. 665
za lidský přístup při úraze mého
manžela.
Nezištně ho odvezl do nemocnice
a rychlou reakcí pomohl lékařům při
záchraně prstů jeho levé ruky.
Jana Juchelková

Prodám:
ložnici, dětský pokoj, šicí stroj
Singer, 2 kola, el. a plynový sporák,
pračku, ždímačku, lis na ovoce,
drtič ovoce, svářečku, vrátek,
ledničku.
Zdeněk Bárta, Kozlovice 760

Sadbové brambory
v ceně 8,50 až 10,— Kč/kg

a konzumní brambory
v ceně 5,20 Kč/kg
dodává Kublák Jaromír,
Fryčovice 503, tel. 66 81 64.

Firma DAMZUČ
nabízí

vedení jednoduchého
účetnictví, mezd, fakturace
a daňového přiznání
na vlastním počítači.
Informace
na tel. č. 0656 / 83 50 22 dopoledne
0656 / 83 58 54 po 17. hodině.

Kozlovice
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Fa Š AT – S P O R O
n a b í z í
– montáž žaluzií – horizontální, vertikální,
venkovní
– těsnění oken a dveří
– lepení polystyrenových kazet
– nástřik dekoračních omítek
– montáž lamelových dveří
– instalaci okenních fólií SOLARMAX
– zateplování půdních prostor, dutin, podlah
– venkovní zateplování objektů
– obkládačské práce
– stavba krbů
– instalace podhledů, příček, podlah
(sádrokarton, CETRIS)
– prodej polystyr. ozdobných lišt a kazet
– obkladový a podlahový korek
– samolepicí podlahová krytina
– silikonový tmel, lepidla, polyvret. pěna
– shrnovací dveře a dělící stěny aj.
Pobočka

Libuše Ševčíková
Kozlovice 508
tel. č. 69 70 89

PŘEDTISKOVÉ
Z P R ACOVÁ N Í
TISK
NAKL ADATELST VÍ
V Y S O KO K A PAC I T N Í
KO PÍ ROVÁ N Í D O A 3
50 ks A4 od 1,14 Kč/ks
100 ks A4 od 0,98 Kč/ks
200 ks A4 od 0,80 Kč/ks
300 ks A4 od 0,70 Kč/ks
500 ks A4 od 0,50 Kč/ks… atd.

Všechny ceny jsou uvedeny
včetně DPH 5%
Zejména vhodné pro vaše:
letáky, vizitky, pozvánky,
ceníky, hospodářské tiskopisy,
oběžníky, zpravodaje, plakáty,
brožurky, výukové materiály,
smuteční oznámení
a poděkování, potisk obálek

Beatris

rychlost + cena

Areál VÚHŽ, 739 51 Dobrá 240,
tel. 0658 . 60 17 02
Poskytujeme slevy
na periodické tiskoviny.
Rychlostní přirážky nevedeme.

ROZHODLI JSTE SE PRO PLYN?
GAZEX
DESTILA
PKM

VIADRUS
DAKON
MORA

K uvedení plynového kotle Karmy do provozu potřebujete:
1. Vyvložkovat komín
2. Zhotovit a napojit kouřovod
Tyto práce včetně vystavení revizní zprávy Vám odborně provede firma
KRUPNÍK
Krupník Oldřich, K Pastevníku 850, 739 44 Brušperk, tel.: 0658 / 66 65 21
Cena 280 Kč/bm
Napojení kotle do 24 hod. po ustavení.
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Kozlovice

nabízí občanům a podnikatelům širokou nabídku služeb, a to:
DOPRAVU:
– nákladními automobily T 815 S3, LIAZ sklápěč a Multikár
(nosnost 1,5 t)
– dovoz stavebního materiálu dle potřeb zákazníka
– odvoz fekálií vozidlem IFA na čističku odpadních vod nebo na
vlastní pozemek
– zapůjčení a odvoz velkoobjemových kontejnerů (5 m3) vozidly
T 815 a LIAZ na skládku odpadů nebo dle požadavků zákazníka
– svoz komunálního odpadu z popelnic vozidly LIAZ Bobr
PRÁCE:
– strojními mechanismy UZS 050, DH 112, a to s podkopy a radlicí,
včetně koše u DH
– vysokozdvižnou plošinou Avia MP 13 (opravy VO pro obce,
nátěry, možnost spolupráce s klempíři apod.)
– zametacím vozem s vysáváním větších vrstev nečistot

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

S L U Ž B Y:
rozhrnování sněhu včetně posypu komunikací a chodníků
opravy výtluků na komunikacích
výstavba komunikací (menší rozsah)
výstavba chodníků
čištění příkopů podél místních komunikací a vodních toků
inženýrské sítě ve spolupráci s renomovanými firmami
válcování ploch vibračním válcem
řezačkou asfaltu a betonu
hutnění povrchu ručním pěchem
motorovou pilou
údržba zeleně, travnatých ploch, sportovních hřišť
v blízkém okolí zednické práce
drobný prodej štěrku a písku včetně odvozu

Tyto i další práce jsme pro Vás schopni zajistit i o sobotách a nedělích,
dle dohody. Vše za výhodné ceny.
U většího rozsahu prací a po složení záloh lze dohodnout individuální slevu.
Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na adrese naší společnosti:
FRYMES – Technické služby s. r. o.
Dr. Polívky 31, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel. / zázn. 0658 / 713 78 nebo tel. / zázn. / fax 0658 / 67 55 71.

Kozlovice

9

Služby občanům – finanční poradenství
1. Stavební spoření:
Bezpečné a vysoké zhodnocení Vašich vkladů •
• Výnos až 14%, státní podpora 25% ročních úspor •
• Při uzavření smlouvy nyní máte výjimečnou možnost získat navíc
krásný dárek a zařadit se do slosování o 2 000 cen •
• Máte šanci získat navíc ještě jeden roční vklad – až 18 000 Kč •
• Další výhody pro mladší a střední generaci nad 50 let •
• Vyřídím úvěr na bytové a jiné potřeby •
• Úrok z úvěru pouze 6% •

•

2. IPB pojišťovna, která dosáhla
nejlepších výsledků za rok 1998 Vám nabízí:
• kapitálové pojištění dospělých osob •
• pojištění dětí •
• úrazové pojištění dětí a dospělých •
• výhodné pojištění budov a domácnosti •
• penzijní pojištění •
3. Triangl leasing:
zboží do domácnosti a pro Vaši potřebu.
Na splátky, bez navýšení, bez ručitele, dovoz zboží a pojištění zdarma.
Zboží si vyberte dle barevného katalogu v pohodlí vašeho domova.
Ušetříte čas i peníze.
Informace, sepsání smlouvy a vyřízení – vše zdarma Vám nabízí:
Josef Mohyla, Čeladná č. 542, tel. 0656/83 10 01 přes den, 0658/68 44 02 večer

OD 1. DUBNA 1999
OPĚT V PROVOZU

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ
KADEŘNICTVÍ
DÁŠA
Brožová Dagmar, Palkovice 1 č. 658
(za policejní stanicí)
739 41
Tel. 0658 / 65 60 31
Pracovní doba:
Pondělí – pátek – na objednávku

S TAV E B N Í
KLEMPÍŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ

Jalůvka Stanislav,
Kozlovice č. 648, tel. 0658/697 107.
– opravy – krytí střech
– vložkování komínů pro
plynofikaci
– izolace střešních plášťů.
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Kozlovice

FIRMA

BKB – servis, obchod
provádí a zajistí záruční i pozáruční servis:
automatických praček, myček nádobí, sušiček,
mikrovlnných trub, malých domácích spotřebičů
a chlazení dle požadavku zákazníka.
Například:
Fagor, Ignis, Whirlpool, Aspes, Romo Zerowatt,
Tatramat, IAR Siltal a dalších značek.
Prodáváme:
Výše uvedené zboží na základě dlouholetých
zkušeností servisních mechaniků.
Dovoz, zapojení a seznámení s obsluhou zdarma!
Prodej i na splátky!
Sídlo firmy:
Frenštát pod Radhoštěm, Horní 121, PSČ 744 01
tel.: 0656/835588 (vedle fotoateliéru Alföldy)
Pracovní doba:
Pondělí – pátek 7—17 hodin
Sobota 7—11 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kozlovice

11

NÁTĚRY OKEN S OPÁLENÍM
TEPELNĚ-IZOLAČNÍ NÁTĚRY
PROTIPLÍSŇOVÉ NÁTĚRY
NÁTĚRY NA VLHKÉ STĚNY
NA DOBÍRKU NEBO I S PRACÍ.– ZÁRUKA 5 LET.
I MIMO OSTRAVU, KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY.
OBJEDNÁVKY

A

INFORMACE:

ING. LADISLAV PRACHAŘ, TEL.: 069 / 661 10 15, MOBIL: 0602 / 54 53 56
FIRMA LUDĚK KLÍMA
AHEPJUKOVA 2811/3, 702 00 OSTRAVA

Rozlosování
jarních fotbalových soutěží
ŽUPNÍ PŘEBOR – DOROST
16. kolo
13. 3. 12,15 hod. Hradec n. M. : Kozlovice
17. kolo
21. 3. 12,45 hod. Kozlovice : Fulnek
18. kolo
28. 3. 09,00 hod. Rožnov p. R. : Kozlovice
19. kolo
4. 4. 13,45 hod. Kozlovice : Kobeřice
20. kolo
10. 4. 14,45 hod. VP F-M B : Kozlovice
21. kolo
18. 4. 14,15 hod. Kozlovice : Krnov A
22. kolo
25. 4. 14,15 hod. Bílovec : Kozlovice
23. kolo
2. 5. 14,15 hod. Kozlovice : Jäkl Karviná
24. kolo
8. 5. 14,15 hod. St. Bělá : Kozlovice
25. kolo
16. 5. 14,15 hod. Kozlovice : Vratimov
26. kolo
22. 5. 10,00 hod. Studénka : Kozlovice
27. kolo
29. 5. 14,15 hod. Svinov : Kozlovice

28. kolo
6. 6. 14,15 hod. Kozlovice : Min. Opava
29. kolo
13. 6. 09,00 hod. N. Jičín A : Kozlovice
30. kolo
20. 6. 14,15 hod. Kozlovice : Slav. Orlová

I. B TŘÍDA – MUŽI – SKUPINA D
16. kolo
27. 3. 15,00 hod. Odry : Kozlovice
17. kolo
4. 4. 16,00 hod. Kozlovice : Kopřivnice
18. kolo
11. 4. 16,00 hod. Metylovice : Kozlovice
19. kolo
18. 4. 16,30 hod. Kozlovice : Sedlnice
20. kolo
25. 4. 16,30 hod. H. Solanec : Kozlovice
21. kolo
2. 5. 16,30 hod. Kozlovice : Hukvaldy
22. kolo
9. 5. 10,00 hod. Žilina : Kozlovice
23. kolo
16. 5. 16,30 hod. Kozlovice : Příbor
24. kolo
22. 5. 16,30 hod. V. Meziříčí B : Kozlovice
25. kolo
29. 5. 16,30 hod. Ostravice : Kozlovice
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26. kolo
6. 6. 16,30 hod. Kozlovice : Vlčovice/Mniší
14. kolo
12. 6. 16,30 hod. Štramberk : Kozlovice
15. kolo
20. 6. 16,30 hod. Kozlovice : Suchdol n. O.

OKRESNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ –
SKUPINA B
17. kolo
3. 4. 10,45 h S. Kozlovice : S. Metylovice
18. kolo
10. 4. 9,30 hod. FK VP D : S. Kozlovice
13,45 h S. Metylovice : FC Kozlovice
19. kolo
17. 4. 9,00 hod. FC Kozlovice : FK VP D
10,45 hod. S. Kozlovice : S. Palkovice
20. kolo
24. 4. 14,15 hod. S. Palkovice vers.
FC Kozlovice
25. 4. 14,15 h S. Hukvaldy : S. Kozlovice
21. kolo
1. 5. 9,00 hod. FC Kozlovice : S. Hukvaldy
10,45 hod. S. Kozlovice : FK Čeladná
22. kolo
8. 5. 14,15 hod. FK Čeladná : FC Kozlovice
9. 5. 14,15 hod. S. Staříč : S. Kozlovice
16. kolo
11. 5. 17,00 hod. S. Baška : FC Kozlovice
23. kolo
15. 5. 9,30 hod. FC Kozlovice : S. Kozlovice
24. kolo
22. 5. 10,45 hod. S. Kozlovice : TJ Janovice
14,15 hod. S. Staříč : FC Kozlovice
15. kolo
25. 5. 16,00 hod. S. Kozlovice : S. Baška
17,00 hod. FC Kozlovice : SK. Pržno
25. kolo
29. 5. 9,30 hod. S. Fryčovice : S. Kozlovice
9,30 hod. TJ Janovice : FC Kozlovice

Kozlovice
26. kolo
5. 6. 9,00 hod. FC Kozlovice : S. Fryčovice
10,45 hod. S. Kozlovice : S. Ostravice
14. kolo
12. 6. 9,30 hod. SK Pržno : S. Kozlovice
9,30 hod. S. Ostravice : FC Kozlovice

Další zprávy ze sportu:
Z regionálního tisku se dozvídáme, že
skokanský můstek na Táboře stojí
„načerno“. Bourat se asi nebude, bude
však nutno urychleně vyřídit vlastnické
vztahy.
Bylo by to určitě ke škodě. Vždyť několik místních hochů „odkojených“ tímto
můstkem dosahuje dobrých výsledků.
Zatím nejlépe je na tom Roman Jalůvka,
který se v celostátním žebříčku pohybuje okolo 10. místa. Z těch mladších je
nutno pochválit hlavně Pavla Fizka,
Petra Ermise a Vladimíra Struhára, kteří
v žákovských závodech dosahují předních umístění v rámci České republiky.
Pochvalu zaslouží též místní volejbalistky. Po několikaleté odmlce začaly
hrát hráčky, které dříve dosahovaly
dobrých výsledků. Nyní soutěž v okrese
vedou a úspěšně si vedou i v zimní soutěži. Je potěšitelné, že mají z čeho dobírat a dokonce si dovolily přihlásit do
soutěže i "B" družstvo. O přípravu volejbalového potěru z řad dívek se ve škole
dlouhodobě stará p. uč. Bednářová.
Ještě ze školy: Po mnohaleté odmlce
se ve škole začalo skákat do výšky. Nyní
se skáče téměř výhradně zádovým stylem – „flopem“. Bylo nutné k tomuto
účelu pořídit vhodné doskočiště. V prvním závodě ve skoku do výšky – „Vánoční laťce“ stanovil základní rekord Jenda
Harabiš z 9. třídy – skočil 150 cm. Slušný
výkon – gratulujeme.
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