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Obecního úřadu v Kozlovicích

Jaro
Už klepe na dveře, je skryto
v pupenech keřů a stromů, jen
jen se rozvinout. Jen rozkvetlá
příroda s čistou vodou, živými
tvory a rozezpívanými ptáky je
vhodným prostředím pro život
člověka.
Je až k nevíře, jak si často
někteří lidé nedovedou vážit
podmanivé krásy kolem sebe,
jak jsou k ní neteční. Tito lidé
jsou však nakonec nejméně nebezpeční a nedovedou-li vnímat a nadchnout se pro květ,
barvu motýla, tvar stromu,
ptačí zpěv či srnu s kolouchem,
je to jejich škoda a životní
smůla. Horší je, že jsou i takoví,
kterým tato krása vadí, a tak do
ní neurvale zasahují.
Zásahy člověka podléhá naše
příroda obrovským změnám.
Mechanizovaná těžba dřeva
pronikla do dosud nedotčených
lesních tišin. Neuváženou kultivací krajiny ubylo podmokřených luk, scelením lánů byly vykáceny keře na mezích, vzaly za
své hájky a remízky uprostřed
polí. Živí tvorové, obyvatelé
těchto míst se ocitli bez domova, byli ze svých pravidelných
přírodních bydlišť vytlačeni.

Práškováním a různými postřiky byly přetrhány potravní řetězce některých druhů. Přežilyli, byly přinuceny tato místa
opustit. Ano, největším nepřítelem přírody je především člověk, který mnohdy svými zásahy navždy pozmění charakter
krajiny.
Chovejme se proto zvláště
v jarních měsících na každém
kroku loukou, lesem, na stráni
či podél potoka jako hosté
a važme si každého tvora, které-

ho na svých toulkách přírodou
potkáme. Nikdo, kdo se pohybuje v naší přírodě, by neměl
být jejím rušitelem, ale ochráncem. Aby vzácné květiny rostly
pro potěchu oka a ptáci oživili
zpěvem a barvami náš domov,
aby otakárek fenyklový směl
v poklidu usednout na svůdnou
diviznu. Jen takovou přírodu
můžeme s čistým svědomím
předat dalším generacím.
Jiří Peloušek
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Kozlovice
Hody, hody, doprovody…!

Tak jako naši předkové i naše generace se
každým rokem těší na konec panování zimy
a na nástup jara. Po té letošní dlouhé zimě vítáme současné „váhavé“ počasí, které neví, zda
ještě má zemi pocukrovat sněhovým popraškem, či nechat úplně probudit „zelené šílenství“ okolo nás.
Jarní novoročí patřilo i v dávných dobách
k významnému předělu roku. Souviselo totiž
s nástupem nového hospodářského období,
kdy je třeba zajistit v boji s přírodou budoucí
úrodu. A tak, jen co sv. Josef nabrousil pilu, aby
rozřezal poslední ledy, vyjížděli hospodáři do
polí, aby svými pluhy obraceli půdu pro nové
símě.
Odstartováním příprav na velikonoční dobu
se stala Popeleční středa (46. den před nedělí
velikonoční). Tímto dnem končilo období radovánek, svateb a veselí a v křesťanské nauce začala doba postní. V úterý před půlnocí bývala
s pohřebními obřady „pochována basa,“ aby
opět zahrála až po velikonočním Vzkříšení. Pro
křesťany nastává spolu se symbolickým křížkem na čele — „popelcem“ — 6 týdenní období

duchovní přípravy na Velikonoce. Neděle po
sobě jdoucí v této době mají svá poetická jména
(z nichž už ani všechna neumím vysvětlit).
1. neděle — Černá (též sazometná)
2. neděle — Pražná
3. neděle — Kýchavá
4. neděle — Družebná
5. neděle — Smrtná — znamenala konec
zimy a její nadvlády. Na znamení příchodu jara
vynášela děvčata slaměného panáka v ženských
šatech za dědiny, kde buď byl spálen či vhozen
do potoka. Zpět byl přinášen nazdobený májíček (s fábory a výdumky — vyfouknutými vajíčky), tzv. „nové léto.“
6. neděle — Květná — se svěcením vrbových
ratolestí — kočiček, připomínající slavný vjezd
Ježíše Krista do Jeruzaléma.
Po ní už následoval tzv. velikonoční svatý
týden. Modré pondělí, Žluté úterý a Černá středa — pro hospodyně čas gruntování a předvelikonočních příprav v chalupách. Tak, jak si věřící měl v době postní udělat pořádek v duši
a očistit ji sv. zpovědí od hříchů, je zapotřebí,
aby i v chalupách a příbytcích se všechno jen
svítilo čistotou. Na Zelený čtvrtek (předznamenávající den Kristovy smrti na kříži) a na Velký
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pátek dědina ztichla, žádný zpěv či pískání nerušilo svátost pašijí (zpráv o umučení a smrti Ježíše Krista podle zaznamenání čtyř evangelistů), dokonce ustal zvuk varhan a o zvonech se
říkalo, že „odletěly do Říma.“ Jen malí koledníci
procházeli 3 ´ denně dědinou, aby klapáním
dřevěnými „řehtačkami“ oznamovali, že Jidáš
— zradil — Ježíše! O Zeleném čtvrtku se doporučovalo jíst hodně zeleného (to k utužení zdraví), kdežto Velký pátek byl dnem přísného půstu
(ani ryba prý nic nepozře). Ráno, ještě před východem slunce, se mládež sbíhala umýt k potokům a studánkám (ve kterých musel být mnohdy prosekán led), aby byli všichni celý příští rok
zdraví a čerství. Hospodyně touto vodou vykropily i chlévy a stavení, to aby i dobytek byl zdravý a v chalupách se nedržela všelijaká havěť
a hmyz. Ve skalách v lesích se prý v tento čas
otevírají poklady, zbylé tam po zbojnících, ale
pouze lidem s čistou duší i rukama.
V kostelích probíhají velkopáteční obřady,
vše bez zvuků varhan a zvonů. Nad vším visí tíživé ticho Kristovy smrti na kříži.
Zvony se vrátí až na Bílou sobotu při slavnostních obřadech Vzkříšení. Světí se při nich
i křestní voda a dřevo. Jásavé ALELUJA (Chvalme Pána) zažene příkrov dosavadního smutku.
A je tu slavný velikonoční Hod Boží. Lidé si
vynahradí postění se, i v těch nejchudších chalupách se na stole objevuje to nejlepší, mnoho
zvířecích mláďat ovcí a koz na to doplatí. Slavnostně oblečení lidé se družně scházejí dopoledne na bohoslužbách, při nichž se světí velikonoční pokrmy (dnes už jen piškotový velikonoční beránek či mazance z bílé mouky). Odpoledne děvčata malují a chystají vajíčka a připravují se na dlouho očekávaný šmigrust — pomlázku. Chlapci s pletenými tatary ze čtyř až
osmi žil vrbového proutí už mají vyhlédnuty své
oběti, které za časného pondělního rána nemají šanci uniknout. V chalupách, kde je dcerek
více, bývá hotové boží dopuštění. I když bývá
pomlázka leckdy bolestivá, kdyby na děvče
nikdo nepřišel, cítilo by to jako pohanu. Tím už
vlastně Velikonoce končí, příští den bude leckoho, kdo přebral alkoholickou kombinaci, bolet
ukrutně hlava, ale nástup jara to nezastaví. Říkávalo se u našich staříčků: „Před Juřím (24.
dubna) dybys trávu klíšťami vytahoval — něvytahněš, po Juřím dybys kůlem zatlukal — nězatlučeš!“
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Je možná někomu úsměvné to vzpomínání
pamětníků, jak to bylo. Byla jiná doba, jinak se
žilo, ale možná, že by i pro nás bylo potřebné
pozastavit se trochu v tom životním tempu
a převzít si něco ze starých zvyků, ať se to týká
půstu k očistě těla, či sebeusebrání a duševního
urovnání. Aby ty očekávané svátky byly pro
všechny občany naší dědiny radostné a veselé.
Za Vlastivědný kroužek to všem přeje
Marie Prudká

Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 17. 12. 2001 v 19.00 hodin
v místnosti bývalé pošty v budově Obecního
Úřadu
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
32/2001 — Zřizovací listinu organizační složky
Mateřská škola Kozlovice 666 od 1. 1. 2002.
33/2001 — Záměr provedení změny územního
plánu obce Kozlovice u pozemku parc. č. 3805/6
k. ú. Měrkovice pro účely výstavby rodinného
domku.
34/2001 — Obecně závaznou Vyhlášku č. 1/2001
o místních poplatcích s účinnosti od 1. 1. 2002
po doplnění v čl. 14, bod 2.
35/2001 — Obecně závaznou Vyhlášku č. 2/2001
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2002.
36/2001 — Úpravu rozpočtu o účelové dotace
a vlastní rozpočtová opatření za 4. čtvrtletí 2001
dle předloženého návrhu.
37/2001 — Rozpočtové provizorium ve výši
3 460 000 Kč na 1. čtvrtletí 2002.
38/2001 — Dotaci ČSAD F–M, a.s. na rok 2002
ve výši 152 000, a to ve čtyřech splátkách.
neschvaluje:
39/2001 — Záměr provedení změny územního
plánu u pozemků parc. č. 2701/1, 2701/3,
2701/11 a 2701/12 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby rodinných domků.
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40/2001 — Žádost o odkoupení části obecního
pozemku parc. č. 3962/1 k. ú. Kozlovice. Tím se
zároveň vyhovuje žádosti o zachování stávajícího stavu, tj. zachování příjezdu po obecním pozemku.
zvolilo:
41/2001 — Přísedící pro období 2002 — 2006.
Václav Kocián
starosta obce

Ing. Jaroslav Tabach
místostarosta obce

OBEC KOZLOVICE
Vyhláška č.2/2001
schválena dne: 17. prosince 2001
účinnost dne: 1. ledna 2002
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE KOZLOVICE
ze dne 17. prosince 2001
O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ A VYUŽÍVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Zastupitelstvo obce Kozlovice na svém zasedání dne 17. prosince 2001 schválilo podle §10,
písm. a), § 12 § 84 odst. 2, písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Článek 2
Rozsah platnosti vyhlášky
Vyhláška se vztahuje:
1. Na fyzické osoby, které mají v obci Kozlovice
trvalý pobyt, a na ostatní fyzické osoby, které
na území obce produkují odpad.
2. Na fyzické osoby, které mají na území obce
Kozlovice ve vlastnictví stavbu určenou, nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba.
3. Na ty právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejíž činnosti vzniká
odpad podobný komunálnímu, mají sídlo
v obci Kozlovice a uzavřely s ní písemnou
smlouvu o využití systému zavedeného obcí
pro nakládání s odpady. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané
ceny za tuto službu.
Článek 3
Základní pojmy
11. Odpad — každá movitá věc, které se osoba
zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se
jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech.
12. Komunální odpad — veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických
osob, s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.
13. Nakládání s odpady — jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět vyhlášky
Vyhláška stanoví systém shromažďování,
sběry, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále jen „systém nakládání s komunálním odpadem,“ vznikajících
na území obce Kozlovice a systém nakládání.

14. Původce odpadů — právnická osoba, při
jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti fyzických osob, na něž se
nevztahují povinnosti průvodce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává
původcem odpadů v okamžiku, kdy fyzická
osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem
těchto odpadů.

Kozlovice
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15. Složka komunálního opadu určena k třídění
— odpad získaný odděleným sběrem, který
lze využít jako druhotnou surovinu (zejména sklo, plasty, papír).

žití a odstranění pověřené organizaci, pokud
neprokáží, že tento odpad využily samy
v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a zvláštními předpisy

16. Nebezpečná složka komunálního odpadu
— odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností, uvedených v příloze č. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

c) shromažďovat odpad pouze v prostorech, objektech, zařízeních a místech k tomu určených

17. Objemná složka komunálního odpadu —
odpad, který by mohl narušit svoji váhou
nebo objemem obvyklou míru naplnění
sběrných nádob.
18. Zbytkový (netříděný) komunální odpad —
odpad, ze kterého jsou odděleny složky určené k třídění, nebezpečné a objemné složky komunálního odpadu.

d)udržovat pořádek a čistotu na stanovištích
sběrných nádob
2. Fyzickým osobám, právnickým osobám
a fyzickým osobám oprávněným k podnikání
dle čl. 2 odst. 3 této obecně závazné vyhlášky
se zakazuje:
a) odkládat komunální odpad nebo jeho složky
mimo sběrné nádoby nebo jinak, než jak je
uvedeno v této Obecně závazné vyhlášce

19. Stavební a demoliční odpad — odpad, vznikající při výstavbě a demolici staveb.

b)zakládat nepovolené skládky

10. Oprávněná osoba — každá osoba, která je
oprávněná k nakládání s odpady.

c) využívat sběrných nádob k jiným účelům
a k ukládání jiných odpadů, než pro které
jsou určeny

11. Pověřená organizace — organizace — oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje systém nakládání s komunálním odpadem na území obce.
12. Sběrné nádoby — typizované nádoby určené k odkládání komunálního odpadu.
13. Mobilní sběr odpadů — sběr a svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný
v pravidelných intervalech na určených
místech speciálními kontejnery pověřenou
organizací.
Článek 4
Povinnosti fyzických osob,
právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání dle čl. 2
odst. 3 této obecně závazné vyhlášky
1. Fyzické osoby, právnické a fyzické osoby
oprávněné v podnikání dle čl. 2 odst. 3 této
obecně závazné vyhlášky jsou povinny:
a) předcházet vzniku odpadu, odpad přednostně využívat, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti
b)jednotlivé složky komunálního odpadu odděleně shromažďovat, třídit, předávat k vyu-

d)zapalovat odpad ve sběrných nádobách,
sběrné nádoby ničit nebo poškozovat
e) do nádob a kontejnerů ukládat:
— nebezpečné složky komunálního odpadu,
složky odpadu určené k třídění
— žhavý popel nebo škváru
— látky tekuté, těkavé, zápalné, výbušné
— zdravotně závadný odpad, uhynulá zvířata
— přilnavé látky (dehet, asfalt, zbytky barev
apod.)
— interní materiál (odpad získaný z demolic
a staveb, popř. zeminu, kameny apod.)
— takový odpad, který nelze přesypat, nebo
by svým složením mohl ohrozit bezpečnost pracovníků pověřené organizace či jiných osob, nebo poškodit technické zařízení sběrového vozu
Článek 5
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny platiti poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše je stanovená vyhláškou o místních poplatcích č. 1/2001 obce
Kozlovice.

6
ČÁST DRUHÁ
NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM
Článek 6
Třídění komunálního odpadu
1. Komunální odpad se třídí a odkládá na místa
určená podle následujícího systému:
papír — budova ZŠ v Kozlovicích
sklo — speciální nádoby a kontejnery umístěné na odvozních místech (zelené)
plasty — speciální kontejnery umístěné na
odvozních místech (žluté)
bioodpad — sběrné nádoby u rod. domků
(110 litrové nádoby)
objemný odpad — velkoobjemové kontejnery umístěné na odvozních místech ve stanovených termínech
nebezpečný odpad — ambulantní svoz ve
stanovených termínech
zbytkový odpad — sběrné nádoby RD (110
litrové nádoby)
kovo — speciální kontejnery umístěné na odvozních místech (červené)
pleny pampers — pracoviště veřejně prospěšných služeb obce Kozlovice
2. Tříděný odpad lze odevzdat ve sběrně druhotných surovin v Kozlovicích.
Článek 7
Odvoz komunálního odpadu
1. Odvoz zbytkového odpadu ze sběrových
nádob u rodinných domů, o obsahu 110 litrů,
zajišťuje oprávněná osoba nejméně 1 ´ týdně.
Oprávněná osoba je povinna provést neuskutečněný svoz nejpozději příští den.
2. Vytříděné složky komunálního odpadu
budou sváženy obcí Kozlovice z odvozních
míst takto:
sklo, plast, kovo — po naplnění sběrných
nádob
objemné odpady — nejméně 2 ´ ročně
3. Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje
oprávněná osoba nejméně 2 ´ ročně.
4. Odvoz plen „Pampers“ zajišťuje oprávněná
osoba průběžně po celý rok po naplnění
sběrných nádob k tomu určených na stanovišti obce Kozlovice.

Kozlovice
5. Oprávněná osoba i obec jsou povinny uklidit
veřejné prostranství, dojde-li při přemísťování a vyprazdňování sběrných nádob k jeho
znečištění.
6. Pracovníci oprávněných osob a obec uloží
sběrné nádoby na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.
Článek 8
Sběr a svoz komunálního odpadu
Zbytkový komunální odpad ukládají osoby,
uvedené v části první — Úvodní ustanovení,
článku 2 této vyhlášky, do sběrných nádob. Fyzické osoby a původci odpadu jsou povinni zajistit si dostatečný objem nádob, aby nedocházelo k jejich přeplňování. Dostatečný objem je
takový vnitřní objem sběrné nádoby, který při
dané frekvenci svozu odpadu a při daném
počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit
veškerý zbytkový komunální odpad, vznikající
při provozu domácnosti do sběrné nádoby.
Článek 9
Kompostování
1. Každá fyzická osoba, která produkuje odpad
vhodný ke kompostování (např. odpad ze
zeleně) a není schopná jej sama kompostovat, je povinna tento odpad odkládat na
skládku ostatního odpadu v Kozlovicích.
2. Je přísně zakázáno spalovat odpad vhodný
ke kompostování.
ČÁST TŘETÍ
SBĚRNÉ NÁDOBY
Článek 10
Definice sběrných nádob
1. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby
k ukládání odpadu, například popelnice
o obsahu 110 litrů nebo kontejnery o obsahu
1100 litrů.
2. Do sběrných nádob určených pro vybrané
druhy odpadů je zakázáno ukládat jiné druhy
odpadů, než pro které jsou určeny.
3. Ukládání odpadu musí být prováděno tak,
aby sběrné nádoby bylo možno uzavřít
a odpad z nich nevypadával.
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4. Do sběrných nádob je zakázáno dávat odpad,
který má nebo může mít nebezpečné vlast
nosti, uvedené v příloze č. 2 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech.
5. Ve sběrných nádobách je zakázáno zapalovat
odpad.
6. Domovní odpad nelze odkládat do veřejných
odpadkových košů.
Článek 11
Umístění sběrných nádob
1. Sběrné nádoby, pro které není určeno stálé
stanoviště na veřejném prostranství, nesmí
být trvale umísťovány na veřejném prostran
ství. Mimo svozový den musí být sběrné ná
doby umístěny na pozemku vlastníka nemovitosti.
2. Umístění sběrných nádob nesmí způsobovat
hygienické ani estetické závady.
ČÁST ČTVRTÁ
STAVEBNÍ ODPAD
Článek 12
Nakládání se stavebním
a demoličním odpadem
Fyzické osoby, právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti vzniká stavební a demoliční odpad, si zajistí jeho využití nebo odstranění prostřednictvím oprávněné osoby.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 13
Sankce
Porušování povinností při nakládání s komunálním, stavebním a demoličním odpadem
bude postihováno podle obecně závazných
právních předpisů. 1)
Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce
Kozlovice č. 3/98 ze dne 3. 11. 1998, o nakládání s komunálním, stavebním a demoličním
odpadem v obci Kozlovice.
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2. Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
1. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.
Starosta:
Václav Kocián

Místostarosta:
Ing. Jaroslav Tabach

Kolik zaplatíme v příštích letech
za odvoz netříděného
domovního odpadu (popelnic),
záleží na každém z nás.
Od 1. ledna 2002 platí v Kozlovicích dvě nové
obecně závazné vyhlášky. Zatímco nám jedna
říká, jak s domovním odpadem zacházet, ta
druhá stanoví, co za jeho likvidaci zaplatíme.
Předepsaná částka 204 Kč za osobu a rok (resp.
rekreační objekt a rok) se skládá ze dvou částí —
první, pevné částky 75 Kč, a druhé, vypočtené
z nákladů obce (na osobu) za likvidaci netříděného domovního odpadu v roce 2000 a činí 129
Kč. To znamená, že letošní náklady budou použity pro výpočet poplatku v roce 2004.
Z čeho vlastně uvedené náklady vznikají?
1. Platíme za počet hodin, které potřebují za
městnanci firmy (zabývající se likvidací do
movního odpadu) k naložení — vyprázdnění
popelnic
2. Za dopravu
3. Zaplatíme za hmotnost (váhu) dovezeného
odpadu na skládku v obci Staříč
Každý z nás může svým více či méně odpovědným a hospodárným přístupem uvedené
náklady ovlivnit.
Náklady uvedené v bodě 1 příznivě ovlivníme
zavěšováním žetonů jen na plné popelnice, aby
se zaměstnanci firmy zbytečně nezdržovali vyprazdňováním poloprázdných popelnic.
Náklady v bodě 2 a 3 snížíme důsledným tříděním domovního odpadu a jeho ukládáním do
kontejnerů k tomu určených. K stejnému účelu
pak slouží sběrné dny nebezpečného, objemného a kovového odpadu a sběrna druhotných surovin.
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Kolik zaplatíme z rozpočtu obce za odvoz netříděného domovního odpadu letos — to přímo
ovlivní stanovení výše poplatku v příštích letech
(konkrétně v roce 2004) a záleží na odpovědném přístupu každého z nás, nikoliv jen na rozhodnutí rady obce.
Jiří Peloušek

Sběr kovového
a velkoobjemového odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích organizuje pro občany sběr objemného odpadu v pátek 22. března a sběr kovového šrotu ve čtvrtek 25. dubna,
vždy od 7.00 hodin.
Společně s objemným odpadem se sbírají
pneumatiky a domácí elektrospotřebiče, ne
však ledničky a elektrotechnický odpad — televizory (jedná se o nebezpečný odpad). Objemným odpadem rozumíme starý nábytek,
matrace apod.
Kovový i objemný odpad se bude odvážet od
příjezdových komunikací.
L. Eliášová, OÚ Kozlovice

Nová vyhláška obce Kozlovice
ze dne 17. prosince 2001
o místních poplatcích
Dnem 1. ledna 2002 nabyla účinnosti obecně
závazná vyhláška o místních poplatcích v Kozlovicích. K jakým změnám došlo? Výše poplatku
za prvního psa činí 80 Kč, za druhého a každého dalšího psa 140 Kč. Za prvního psa chovaného v domě s pěti a více byty 140 Kč, za druhého
a každého dalšího psa 200 Kč. Upozorňujeme
vás, že není rozdíl mezi poplatníkem důchodcem a poplatníkem výdělečně činným.
Nově je zaveden poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od
1. 1. 2002 činí jeho výše 204 Kč ročně za každou
fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí i fyzická osoba,
která vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci za předpokladu, že v uvedené stavbě není k trvalému pobytu hlášena

Kozlovice
žádná fyzická osoba. Má-li ke stavbě sloužící
nebo určené k individuální rekreaci vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, to znamená, že
správce poplatku může vymáhat zaplacení od
kteréhokoliv z nich (tzv. solidární odpovědnost).
Osvobozené od poplatku jsou fyzické osoby
konající základní vojenskou službu, a to po
dobu jejího výkonu. Poplatník (voják) je povinen správci poplatku prokázat nárok na osvobození potvrzením od vojenského útvaru,
u něhož vykonává vojenskou základní službu,
nebo potvrzením od příslušné Územní vojenské správy.
Ve vyhlášce o místních poplatcích je pro
všechny druhy poplatků zaveden institut prominutí poplatku, kdy správce poplatku (obec)
může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění
nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
Podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány České
republiky, je třeba současně s podáním žádosti
zaplatit správní poplatek ve výši 200 Kč. Tento
poplatek je stanovený v sazebníku části I. v položce 1 pevnou částkou, tzn. že platí bez vyměření a je splatná před provedením úkonu, tj.
před vydáním rozhodnutí. Nezaplatí-li žadatel
poplatek v této době, vyzve ho správní orgán,
aby tak učinil do 15 dnů od doručení výzvy. Jestliže poplatník v této době poplatek nezaplatí,
správní orgán úkon neprovede nebo zahájení
řízení zastaví, s výjimkou případů, kdy poplatník zaplatí poplatek po uvedené lhůtě a správní
orgán zaplacení poplatku uzná. O žádosti o prominutí nebo snížení poplatku obecní úřad rozhoduje v řízení, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí.
S celou vyhláškou se můžete seznámit na
Obecním úřadě v Kozlovicích. Pro její rozsáhlost jsme vybrali jen nejdůležitější změny.
L. Eliášová, OÚ Kozlovice

Co a kdy platit obci
Vodné se platí do 31. května následujícího
roku po zúčtovacím období. Poplatek za psa je
nutno uhradit do 31. března příslušného kalendářního roku.
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Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek za
odpad) je splatný jednorázově do 30. 4. nebo
můžete využít jeho splatnosti dvakrát ročně
v termínech do 30. 4. a do 31. 10. kalendářního
roku, vždy 102 Kč na každou splátku.
L. Eliášová, OÚ Kozlovice

Chcete si zakoupit propagační
materiál o Kozlovicích?
S historií naší obce Vás seznámí publikace
Kozlovice — Dědina valašských vojvodů (cena
100 Kč).
Znak obce je zobrazen na odznacích, 1 kus za
15 Kč. Přírodní krásy a stavby Kozlovic zachycují pohlednice podle druhů za 11 Kč, 3 Kč a 2 Kč.
Soubor Valašský vojvoda se představuje na CD
kompaktu Slunečko vychodi. Historii písní,
tanců a krojů zachycuje folklorní mapa Moravy
za 50 Kč. Křídovým papírem a vkusným zpracováním zaujme dárková kniha Pozdrav z Frýdecko–Místecka (za 200 Kč).
Vše si můžete zakoupit v pokladně Obecního
úřadu v Kozlovicích.
L. Eliášová, OÚ Kozlovice

KOLJADA — 8. Slovanský
folklorní festival
(Ukrajina, města Rovno a Luck. 17.—20. 1. 2002)
Soubor Valašský vojvoda dostal důvěru ÚLK
ve Strážnici jako první reprezentovat Českou republiku na tomto významném soutěžním mezinárodním festivalu.
Pravoslavné zimní sváteční období začíná na
Ukrajině 6. ledna a končí 20. ledna. 6. ledna je
Svatý večer, 13. ledna — Štědrý večer, 14. ledna
svátek sv. Vasila a 19. ledna tzv. Vodochrešči —
křest vody, kde v kostelích i na volném prostranství si mohou všichni nabrat k pití (za doprovodu pravoslavných zpěvů a koled) pokřtěnou vodu, která má přinést zdraví po celý rok.
K tomuto svátečnímu času připravily své výstupy s vánočními zvyky a koledami všechny zúčastněné soubory — z Ruska, Běloruska, Polska,
Ukrajiny a České republiky.
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Už poosmé mohlo festivalové město — ukrajinsky: RIVNE, česky: ROVNO (250 000 obyvatel)
shlédnout pod hlavičkou C. I. O. F. obřadní
pásma vybraných slovanských národů, jak při
krátkých prezentacích v exteriérech, tak v sálech kulturních domů (Rovno, Luck) i v divadle
(Rovno). Pestrá přehlídka krojů, obřadů, zvyků,
ale především zpěvu a hudby obohatila v mrazivých dnech kulturní život této oblasti a ukázala
skutečnou, neokázalou a pravdivou vzájemnost
zúčastněných. Bohatýrské vícehlasé zpěvy
Ukrajinců, opírající se o pravoslavné tradice,
znějí v plné síle, monumentálně, archaicky —
a vlastně si říkáte, že tady se snad každý rodí se
zlatem v hrdle. A nezpívá se pouze jednohlasně,
samozřejmostí je druhý a dokonce třetí hlas.
„Kdo Vás to učí?“ ptáme se. Odpověď zní: „Víte,
na Ukrajině a především v Rovně, Lucku, Lvově,
existují university s promyšlenou výukou, kde
se studuje etnografie, etnomuzikologie a další
obory související s lidovými tradicemi. Většina
studentů pracuje v četných souborech, které
jsou součástí dané školy.“ Nezbývá než dodat —
a výsledek je znát.
Naproti jisté robustnosti, síle a pouze vokálnímu přednesu zdejších skupin působí naše
středoevropské, chceme-li beskydské, či kozlovské koledy — se sólovým, ale i vícehlasým přednesem, podpořeným jak gajdošskou, tak cimbálovou muzikou — klidněji, sametověji a kultivovaněji. To přesně citujeme slova publicistů
a především odborných porotců, důsledně sledujících všechny koncerty a jednotlivé výstupy,
které pak podrobně rozebírali při hodnotícím
setkání. Možná právě ona pestrost, typická vánoční pohoda a přirozený projev rozhodly
o našem prvenství v konkurenci 35 kolektivů.
Nový laureát festivalu pro rok 2002 — soubor
Valašský vojvoda z Kozlovic, tak obdržel do
rukou vedoucí Věry Tobolové diplomy, magnetofon a DIDUCH (obřadní kytici — přesněji řečeno snopek) mistrně upletený z obilných
klasů, ovázaný červenou stužkou — symbolem
ochrany proti všemu zlému. Diduch nám předaný samotným tvůrcem je na Ukrajině chápán
jako nejvyšší ocenění vůbec. Co říci závěrem?
Je potěšitelné, že „tam“ o nás vědí a chtějí
vědět. Cesta autobusem proběhla bez problémů, ubytování v hotelu slušné, jídla akorát
a bylo chutné — nezhubli jsme. A ukrajinská
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vodka patří k těm nejlepším — nešetřili na nás.
Zájem o lidové tradice je všeobecně u mladé generace obdivuhodně živý a životný. Po několika
dnech zjistíte, že ukrajinština je velice podobná
východomoravským nářečím, domluvíte se.
Lidé jsou milí a přátelští. Těch paralel jako Slované vysledujete určitě více. Z našeho pohledu
můžeme návštěvu Ukrajiny jenom doporučit.
A to nejenom souborům.
Zdeněk Tofel,
um. ved. cimb. muz. Valašský vojvoda

Láska brány otevírá
je název hudebně zábavného pořadu, se kterým u nás v Kozlovicích vystoupí herci ostravského a opavského divadla v pátek 19. dubna
v 19.00 hodin v sále (Obecního úřadu) Lidového
domu. Po vystoupeních místních divadelních
ochotníků v měsíci březnu přijedou k nám herci
profesionálové s ukázkami operetních scén
a krásných melodií. Budete mít možnost srovnávat. Očekáváme účast nejen všech členů
ochotnického souboru k získání dalších poznatků a hereckých zkušeností, všech účastníků
pravidelných divadelních zájezdů do Ostravy
(tentokrát umělci přijedou za Vámi), ale též
účast nejširší občanské veřejnosti v Kozlovicích
— starší i mladší generace. Název pořadu je natolik inspirativní a v dnešní době aktuální, že
Vás určitě zahřeje při duši. Těch horších a špatných věcí je kolem nás až příliš. Přijďte — nebudete litovat.
Jan Tabach

Ochotníci chystají premiéru
U příležitosti sta let trvání ochotnického divadla v Kozlovicích nastudovali místní ochotníci divadelní komedii Georgese Feydeaua Brouk
v hlavě. Premiéra představení se koná v sobotu
16. března v 19.00 hodin v sále Obecního úřadu
v Kozlovicích. Děj bláznivé komedie zavede diváky do hodinového hotelu, kde se prolínají
osudy všech postav. V hlavní dvojroli se diváci
mohou těšit na Tomáše Machálka, jenž se představí ve dvou zcela rozdílných postavách, jejichž fyzická podoba přivádí ostatní účinkující

k zoufalství. Příznivci místních ochotníků jistě
uvítají návrat některých herců, kteří se na pár
let odmlčeli. Patří mezi ně Miroslav Lepík, který
si zahraje majitele hodinového hotelu, a Ludmila Klosová v roli jeho ženy. Dále diváci po delší
odmlce uvidí Lubomíra Pigoše, Maxu Konečného a Rudolfa Ulčáka. Hlavní kostru komedie
tvoří stabilní herci Milan Pavlištík a Iveta Ulčáková, kteří předvedou divákům mj. dokonalou
španělštinu. Mezi ostatními herci spatříte Petra
Kozu, Ladislava Kuchaře, Jana Chýlka, Michaelu
Štefkovou, Petru Klosovou a Lucii Krpcovou. Režisérem je již šestým rokem Miroslav Dědic
z Orlové. Návštěvníci představení se setkají
s netradičním řešením scény. Otáčivé jeviště
a hra na schodech a v patře — to vše musejí
herci zvládnout. Návrh scény je dílem Jiřího
Bittnera. Ke zdárnému představení ochotníkům
pomohou dvě nápovědy: Liduška Chýlková
a Marie Najdeková. Technické zázemí mají na
starosti Jan Najdek a Jaroslav Kupčák. Herci
věří, že představení bude hojně navštíveno
a bude tak důstojnou oslavou sta let trvání
ochotnického divadla v Kozlovicích. Závěrem je
třeba připomenout dobrou spolupráci se zdejším obecním úřadem, v jehož prostorách herci
zkoušejí, a s mnoha dalšími dobrovolníky, kteří
se o divadlo v Kozlovicích starají.
Tomáš Machálek

ROCK FEST 2002
Po loňském velmi úspěšném 2. ročníku Rock
Festu se pořadatelé Eddie & spol. rozhodli
uspořádat v letošním roce třetí pokračování
této rockové přehlídky. Festival by se měl podle
předběžných informací uskutečnit v areálu
u hasičské zbrojnice v sobotu 24. srpna od 16
hodin. Hlavní atrakcí tohoto festivalu by měli
být pražští JUDAS PRIEST REVIVAL. Dále svou
účast přislíbili hraničtí MEMORIA, třinečtí
ADOR DORATH a samozřejmě nebudou chybět
každoroční účastníci — IRON MAIDEN REVIVAL. Jednání s dalšími možnými účastníky ještě
probíhají. Celkem by se zde mělo představit
osm kapel. Podrobnější informace vám sdělíme
v příštím čísle Zpravodaje.
Info — tel.: 0608/23 00 39.
Petr Peloušek

Kozlovice
Zemřel poslední
Dne 10. 12. loňského
roku skonal v Praze
kozlovický rodák Ing.
Ladislav Červenka,
plukovník v. v. ve věku
84 let. Byl posledním
žijícím z těch, kteří
z naší obce bojovali
ve 2. světové válce
jako příslušníci první
čs. obrněné brigády
v Anglii.
Ing. Ladislav Červenka pocházel z chudobné
sedmičlenné rodiny. Jeho otec chodil do zaměstnání v kopřivnické Tatře většinou pěšky.
Syn Ladislav také chodil čtyři roky pěšky do
měšťanky ve Frenštátě přes Kotly a obec Tichou.
Pak se dostal po složení zkoušek na Gymnázium
v Příboře. Tam měl byt a stravu v rodině četnického strážmistra za doučování jeho syna. Po
složení maturity v r. 1938 odešel studovat na vysokou obchodní školu do Prahy. Po uzavření vysokých škol nacisty se mu podařilo uprchnout
a po složitém putování se dostal do Francie, kde
vstoupil do naší zahraniční armády. Své válečné
zážitky popsal v publikaci k výročí 700 let Kozlovic.
Po skončení války dostudoval a oženil se.
Jeho manželka Helena byla rodačkou z Ivančic
(žili spolu do r. 1997, kdy zemřela). V tehdejší
poúnorové atmosféře po roce 1948 jej jako zahraničního vojáka ze západu také neminulo
téměř roční manuální pracovní nasazení do výroby v kladenských ocelárnách. Vzpomínal, že
mu fyzická práce nevadila, nakonec mu tam nabízeli i práci v účtárně, tu však nevzal.
Jeho velmi dobré jazykové, odborné i lidské
vlastnosti mu posléze pomohly najít uplatnění
v podnicích zahraničního obchodu — Omnipoolu, Centrotexu a Exitu. Čtyři roky byl zaměstnán jako ekonom na obchodním oddělení čs.
velvyslanectví v Bagdádu. Při různých obchodních cestách navštívil 35 zemí v Asii, Africe a Evropě.
V důchodu byl žádaným průvodcem zvláště
pro zahraniční návštěvníky. Jeho jazykové znalosti byly široké a vynikal svými schopnostmi
jednat s lidmi. Ochotně se věnoval také kozlovickým návštěvníkům Prahy, ale několikráte
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i americkým krajanům, kteří navštěvovali zejména moravská poutní místa, též i Kozlovice
a okolí při hledání kořenů svých předků.
Každoročně se zúčastňoval setkání svých
spolužáků z Gymnázia v Příboře, také i loňského setkání ke konci srpna, z jeho ročníku byli už
jen dva. Tehdy se naposled při svém čtrnáctidenním pobytu v Kozlovicích setkal se svými
příbuznými a známými. Ještě předloni v květnu
na požádání p. ředitelky ZŠ Mgr. Ulčákové
ochotně pobesedoval se žáky a rád jim povyprávěl o svých bohatých životních zážitcích a zkušenostech. Ty byly jen dokladem, že i chudobný
chlapec, který je ovšem nadaný, pilný a houževnatý, se dovede v životě uplatnit, i když pochází
z obyčejných Kozlovic. Jak si přál, budou jeho
ostatky uloženy do hrobu rodičů na hřbitově
v Kozlovicích.
Jan Červenka

Nocování ve škole
Jednou jsme v hodině slohu popisovali naši
třídu. Tehdy Tomáš prohlásil, že by se v ní nedalo vydržet ani dva měsíce. A Venďa na to: „Mohli
bychom to zkusit alespoň jeden den!“ Všichni
jsme s tím souhlasili, i paní učitelka. O přestávce se šla zeptat paní ředitelky, která nám přenocování ve škole samozřejmě dovolila.
Domluvili jsme se na čtvrtek 20. prosince
2001. Příchod jsme stanovili na 16. hodinu. Museli jsme si s sebou přinést karimatku, spacák,
hrníček a oblečení. Opravdu jsme všichni přišli.
Po rozdělení na čtyři skupiny šly dvě skupiny
péct bábovku a další dvě hrály hry. Například
barvičky, angínu, čokoládu, ložiska, upíra nebo
ovocný koš. Potom se skupinky vystřídaly. V 19
hodin nám paní učitelka chtěla říct tajemství
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a Ondra si myslel, že to bude stezka odvahy.
A měl pravdu. Stezka odvahy začala velmi rozrušeně, skoro všichni se báli, až na některé nebojácné kluky. Úkolem bylo projít schodištěm
a chodbou, kde svítily jen svíčky.
V cíli jsme si vzali lístek od skřítka Školičky
a mohli se vrátit do družiny. Všechno dobře dopadlo, nikdo se neztratil a všichni jsme mohli ve
škole přespat. Po stezce jsme se chystali na noc.
V družině jsme si rozložili karimatky a spacáky,

vyčistili si zuby a šli spát. Protože bylo hodně
hlučno a horko, nedalo se usnout.
Probuzení bylo zábavnější než doma. Měli
jsme rozcvičku po celé škole i v šatně. Na snídani jsme měli naše bábovky. Protože jich bylo
hodně, nabízeli jsme i učitelům. Potom jsme
uklízeli třídu. Vše skončilo vánočním posezením u vánočního stromečku a rozdáním dárečků.
Chtěli bychom ve škole spát ještě jednou.
Žáci 3.B třídy

Mikulášské DOREMI 2001

i na různé hudební nástroje. Největším překvapením na závěr byl příchod Mikuláše s čerty
a anděly. Za zpěvu vánočních koled čekala
všechny žáky i sladká odměna.
K dobré předvánoční náladě přispěl i žákovský sbor, který ve čtvrtek 20. 12. zazpíval a zahrál řadu známých koled před nákupním střediskem. I přes mrazivé počasí se vystoupení podařilo a všem divákům, kteří se nebáli sněhových vloček, se líbilo.
E. Kvapilová

V prosinci se v naší škole opět zpívalo a soutěžilo. Zástupci školního žákovského parlamentu ve spolupráci s žáky 9. ročníků uspořádali
pro své mladší spolužáky řadu soutěží a překvapení. Po úspěšné podzimní Drakiádě proběhla
ve škole pěvecká soutěž DOREMI. Velký zábavný pořad, který připravili naši „deváťáci“, měl
veliký úspěch. Všichni ve škole byli mile překvapeni výbornou úrovní soutěžících, kteří bez zaváhání nejen krásně zpívali, ale doprovázeli se

Kozlovice
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„Ve světnici tikaly hodiny
s jednou ručičkou…“
Co to bylo za světnici? Přece pokojíček Křemílka a Vochomůrky v pařezové chaloupce.
Dne 3. 2. 2002 se po zimním odpočívání probudili na dětském karnevale v Kozlovicích a byli
zpočátku trochu v rozpacích z té spousty
masek, ale brzy už s nimi tančili a dováděli. Přizvali si kamaráda ohnivého mužíka Lukáše, veverčáka Pizizubku Hanku, kuchtíka Ivču a šípkový čaj Radima. Ti pak odměnili mezi 112
dětmi ty nejlepší masky. I Křemílek se rozhodl,
že si vybere svou „nej“ masku. Rozhlížel se po
těch nejvyšších a titulem „křeMISSlek“ poctil
nakonec Bílou paní Anežku. Vochomůrka také
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měřil a přeměřoval a jako „vochMISSmůrka
z karnevalu odešel, vlastně v kočárku odjel,
brouček Matoušek.
Po prohánění se mezi maskami měli dva bílí
mužíčci potíže nejen s rozbitými hodinami, ale
i s hledáním pěti peněz křepelky Julči a vymotáváním sedmi větříků z keře. Všechny děti jim
ochotně pomáhaly. Vochomůrka byl vděčný
hlavně dětem z 1. a 2. tříd, protože nebýt jejich
pomoci, měl by díru na kalhotách snad dodnes.
A pak už se losovalo. Letos nejen o ceny
v tombole, ale i o pravé křemílkovochomůrkovské dárky z pařezové chaloupky. Že bylo co nadělovat, za to patří ještě jednou dík sponzorům
a (za tři dorty a ušité polštářky) maminkám.
—BAM— (1. oddíl skautek)

Tříkrálová sbírka
V Kozlovicích jsme pro účely Charity
vykoledovali 25 820,20 Kč.
Děkujeme všem dárcům!

Pavlína Vlčková

Kozlovice
Blahopřání
Blahopřejeme žáku 4. B třídy Davidu Mičulkovi k získání krásného 5. místa z dvaceti vybraných oceněných prací výtvarné soutěže „Plamínek.“
Každoročně se žáci naší školy zúčastní několika výtvarných soutěží. Uspět ve velké konkurenci mnoha nadaných žáků je opravdu dost
těžké. Davidovi se to podařilo, byl organizátory
soutěže odměněn krásnou knihou a určitě si zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci naší
školy.
Zdeňka Machovcová

Z činnosti kynologické
organizace v Kozlovicích
V loňském roce — 2001 —
oslavila výročí — 30 let trvání kynologické organizace
v obci. Začátky nebyly
vůbec snadné. Výcvik psů
byl z počátku prováděn na
soukromých pozemcích.
Cvičiště se několikrát měnilo. V současné době je snad
tento problém vyřešen. Kynologové mají svůj stabilní areál v Říčkách poblíž bývalé drůbežárny. Vybudovali si zde pěknou klubovnu. Zde je nutno vyzvednout budovatelskou činnost členů organizace. Vedle hlavního poslání — výcviku psů — museli členové
hodně pracovat. Kromě prací na budování a vylepšování areálu se velmi aktivně zapojili do veřejně prospěšných prací v obci. K dnešnímu dni
odpracovali více než 15 tisíc brigádnických
hodin zdarma.
Za dobu 30 let činnosti organizace prošlo výcvikem více než 300 psů. Absolvovali jej se
svými čtyřnohými miláčky nejen občané Kozlovic, ale též zájemci z blízkého okolí. Výcvik psů
probíhá v podstatě na dvou úrovních. Zprvu na
té úplně základní — aby ten pejsek svého majitele alespoň trochu poslouchal. Majitel psa tu
získá od školených instruktorů cenné rady pro
chov a výcvik psů. A pak je zde vyšší sportovní
úroveň výcviku. Zde se mohou chovatelé psů,
kteří prošli výcvikem na cvičišti v Kozlovicích,
pochlubit výraznými úspěchy nejen na regionální úrovni. Zúčastnili se úspěšně národních
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i mezinárodních soutěží. Výčet úspěšných chovatelů psů, kteří dosáhli na nejrůznějších soutěžích významných ocenění, je velmi široký. Uvedeme zde aspoň některé z nich. Pan Josef
Němec, pan Lubomír Klesla, manželé Todorovi,
paní Jana Kozelská, paní Pavla Nezhodová, paní
Jana Kubalová, paní Dagmar Maková a mnoho
dalších. O dobré úrovni instruktorského stavu
místní organizace svědčí skutečnost, že mnoho
psovodů provedlo zkoušky na nejrůznější úrovni, nejvíce zkoušek se psy provedli a splnili: pan
Lubomír Klesla, pan Josef Němec, paní Zdeňka
Kalinová, pan Karel Havel starší i mladší, paní
Jana Kozelská, paní Katka Matějová, pan Antonín Valentin, paní Irena Kubalová a pan Jaroslav
Fojtík. Mnohým našim spoluobčanům zůstávají v paměti vystoupení našich kynologů s ukázkami výcviku psů na nejrůznějších oslavách
a veřejných vystoupeních. Co říci závěrem?
Chov psů se v poslední době stává módní záležitostí. Značně stoupl počet chovatelů psů
v naší obci. Ovšem tento „koníček“ má svá úskalí a také pravidla, která je nutno respektovat.
Dalo by se o tom hodně povídat. S problematikou chovu, o radostech a strastech s tím spojených a také občansko-právních dopadech se
zmíníme v příštím čísle Zpravodaje v článku Pes
— přítel člověka.
Karel Havel, předseda Kynologické
organizace Kozlovice

Volejbal očima hráček
Naše společné pinkání začalo v létě roku
1999. Paní Marcelu Borákovou jako první napadla myšlenka založení holčičího volejbalu.
Marcela nám v našich začátcích věnovala
hodně času a hlavně trpělivosti. Chceme jí
tímto strašně moc poděkovat. V sezoně 1999—
2000 nás naše trenérka přihlásila do okresní
soutěže žákyň, kde jsme hlavně sbíraly zkušenosti. Soutěž jsme sice ukončily na devátém,
tedy posledním místě, ale s pár vyhranými sety.
To nám vůbec nevadilo.
Na jaře 2000 jsme si totiž spravily náladu
v soutěži minižaček, vyhrály jsme.
Letní přípravu jsme zahájily čtyřdenním soustředěním na Lubině tvrdým tréninkem.
V prosinci jsme naši formu potvrdily druhými
místy na turnajích v Palkovicích a Kopřivnici.
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V sezoně 2000—2001 jsme opět nastoupily do
okresní soutěže žákyň, ve které jsme skončily
druhé. Samá druhá místa. Doufejme, že příště
už to bude to vysněné první místo.
O prázdninách jsme zase strávily sedm dní na
Lubině v přípravě na další boje.
Do soutěžního ročníku 2001—2002 jsme
vstoupily s novým trenérem Luďkem Bednářem. Hrajeme krajskou soutěž, z pěti skupin
jsme ve třetí a dokázaly jsme porazit Český
Těšín, Hranice či Třinec. A kdo se na úspěších
podílel? Hanka Bednářová, Lenka a Lucka Borákovy, Martina Eliášová, Eva Habrnalová, Markéta Jarotková, Magda Krpcová, Petra Prašivková,
Hanka Vyvialová, Daniela Uhrová a Míša Zemanová.
Za volejbalistky Martina Eliášová

Šipky
Od začátku října až do konce prosince 2001
probíhal 4. ročník Šipkoligy jednotlivců. Čtvrtého ročníku se zúčastnilo celkem 14 hráčů, kteří
se nejprve střetli systémem každý s každým.
Nejlepších osm potom postoupilo do play off,
které se hrálo vyřazovacím systémem. Celkovým vítězem se stal Lubomír Krpec, který ve finále porazil Petra Krpce 3 : 1. V boji o 3. místo
porazil Petr Peloušek Radka Rozehnala 3 : 2. Na
pátém místě skončil Roman Krpec, šestý byl Ivo
Krpec, sedmý Jiří Krpec a osmý Tomáš Machálek.
I letos probíhá soutěž družstev v šipkách
(KNAJPA TOUR 2002), ale došlo k jedné změně.
Historicky prvního vítěze této soutěže z roku
2000 Žraloky nahradilo družstvo Piraně. Že i letošní ročník bude nadmíru zajímavý, potvrdila
úvodní kola. Hned v tom prvním si družstvo Piraně vůbec nepočínalo jako nezkušený nováček, „vyšláplo“ si na zkušené družstvo Motorů
a porazilo je 7 : 4. I ve druhém kole se zrodilo
překvapení a opět u toho bylo družstvo Motorů.
To jako vůbec první dokázalo porazit ŠK Kováček a tím přerušit vítěznou sérii 7 zápasů v řadě
datující se od roku 2001, tedy od roku, kdy se tohoto klání účastní i nejlepší šipkaři z hospůdky
„U Kováčka.“ Po čtyřech odehraných kolech
jsou v čele se shodným počtem bodů družstva
ŠK Kováček a Motoři Hřiště, třetí je ŚK Felčar
a zatím poslední Piraně. Do konce soutěže zbývají ještě dvě kola, a jak je vidět z tabulky, lze
očekávat ještě velmi zajímavá a dramatická ut-

kání. Že se je na co dívat, to mohou potvrdit desítky přihlížejících diváků. Konečné výsledky
vám sdělíme v příštím čísle Zpravodaje.
Vítězem již 8. ročníku soutěže v šipkách
„O vánočního kapra“ pořádané restaurací „Na
hřišti“ se stal Zdeněk Pavlát.
Petr Peloušek

Tenis
Tenisový oddíl Sokol Kozlovice pořádal v loňském roce 7. ročník Tenisové ligy. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 hráčů. Ti nejdříve bojovali ve
dvou skupinách, ze kterých první čtyři hráči postoupili do čtvrtfinále. Dále už se hrál systém
klasický pavouk. Do finále se nakonec probojoval Jan Tabach (v semifinále vyřadil Martina Tabacha) a největší favorit celé soutěže Jiří Slanina
(v semifinále vyřadil Jana Slípka). Finále bylo
opravdovým vyvrcholením celé soutěže, napínavé až do konce. Tím šťastnějším byl nakonec
Jan Tabach ml., který zvítězil 2 : 1 na sety.
Petr Peloušek

Mezinárodní turnaj v Třinci
Skvělou sobotu 23. února zažili kluci z Kozlovic, kteří byli zařazeni do výběrů okresu FrýdekMístek. V Třinci soupeřili s Poláky a Slováky.
Dvanáctičlenný tým ročníku 1989 tvořilo osm
mladých fotbalistů z Kozlovic: Mirek Vyvial,
Radek Ermis, Martin Václavík, Ivo Kovář, Jiří
Senčík, Martin Ševčík, Radek Chýlek, Jan Adamec. Svým výborným výkonem přispěli k celkovému vítězství výběru Frýdecko–Místecka,
druhý skončil Skoczow, třetí Čadca.
V starších žácích bylo pořadí opačné, kdy
výběr okresu byl třetí. Potěšitelné je, že zástupce Kozlovic Mirek Bednář byl jedním z nejlepších hráčů ročníku 1987.
L. Eliášová, FC Kozlovice

Fotbal v Kozlovicích slaví šedesátiny
Citujeme z kroniky obce Kozlovice k založení
fotbalového klubu:
„Po několika pokusech podařilo se při předběžné schůzce milovníků sportu dne 5. 8. 1942
založiti sportovní klub s názvem S. K. Kozlovice.
Předsedou byl zvolen Ferd. Vašenda, řezník
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a uzenář; jednatelem Josef Ulčák, krejčí. Při
klubu byly současně zřízeny pododbory: woleybalový (odbíjená), stolní tenis a lehká atletika.
Přes zákaz veškerých schůzí bylo vykonáno:
1 valná hromada, 5 schůzí výborů, 6 členských
porad, 12 hráčských porad a 11 porad mimo
obec. Při založení čítal SK 52 členů činných
včetně dorostu. Hřiště bylo převzato od neregistrovaného sportovního odboru Národního
souručenství a nachází se na pozemku Fr.
Míčka č. 44.“
Jedná se o pozemek, kde jsou postaveny rodinné domky p. Bohuše Zemana a Václava Zemana.
„V roce 1943 na hřišti byla postavena dřevěná
kabina se 3 místnostmi a okolo hřiště lavice.
V roce 1944 příjem klubu činil K 33 516,60 a vydání K 31 678,10. Předsedou je Josef Ulčák, krejčí; náčelníkem Vašenda Josef, č. 333. Normální
činnost sportovní byla po válce zahájena 12. 6.
1945. Podniky klubu však již nejsou tolika
účastníky navštěvovány, jak tomu bylo za války,
kdy fotbal (kopaná) byl vlastně jedinou veřejnou událostí, kdy se občané sešli dohromady
a mohli se dosyta vykřičet. Také sportovní výkony velmi ochably, ježto hráči se rozcházejí do
okolí za svým zaměstnáním. Rovněž i cizí hráči
z Ostravy a Příbora, kteří za klub hráli po dobu
okupace, přestoupili do svých mateřských
klubů.
Dnem 31. 12. 1948 končí samostatnou činnost S. K. Kozlovice a slučuje se organizačně
s místní jednotou Sokol Kozlovice.“
Ze zápisů z kroniky obce jsme se dočetli, že
součástí Sportovního klubu byl i stolní tenis,
a určitě stojí za to si připomenout jednu významnou událost, o které kronikář píše:
„…Nutno však poznamenat, že dne 2. 11.
1947 sehrál v sále Lid. domu v Kozlovicích švédský národní tabletenisový team přátelský zápas
s místními tabletenisty. Švédové (1 vedoucí a 3
muži) přijeli na pozvání místních tabletenistů
a byli uvítáni náměstkem předsedy MNV
a předsedou S. K. Kozlovice M. T. Ťahanem. Na
uvítání odpověděl vedoucí švédského národního mužstva: „Nepřijeli jsme tentokráte dobývat,
ale chceme odejít jako vítězové!“ A skutečně
jako vítězové téměř všech setů odešli. Mimo pohoštění byla jim věnována křišťálová váza.“
Konec citace.
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Šedesáté výročí fotbalu si v Kozlovicích připomeneme v pátek 5. července na fotbalovém
hřišti. Slavnostní den zahájíme oceněním zasloužilých členů. Ve sportovní části programu
se představí všechny věkové kategorie našeho
fotbalového klubu. Na tomto významném dni
potvrdili účast i bývalí fotbalisté Baníku Ostrava.
L. Eliášová, FC Kozlovice
Budou mít Kozlovice prvoligového fotbalistu?
Soustavná, dlouhodobá, obětavá práce trenérů a funkcionářů fotbalu v Kozlovicích byla oceněna přestupem Přemka Krpce do FC Baník Ostrava. Zatím nastupuje za třetiligovou zálohu,
ale věříme, že svou pílí dosáhne i mety nejvyšší.
Jeho cílem je probojovat se do prvoligového
mužstva.
Přemku, držíme Ti palce a přejeme Ti úspěch
nejen ve fotbale, ale i v osobním životě.
L. Eliášová, FC Kozlovice

Rozlosování jarních fotbalových
soutěží
Okresní přebor F–M, st. žáci 2001/2002
16. 4. 2002
13. 4. 2002
20. 4. 2002
27. 4. 2002
14. 5. 2002
11. 5. 2002
18. 5. 2002
25. 5. 2002
11. 6. 2002
19. 6. 2002
15. 6. 2002

9.30
14.00
9.30
14.30
9.30
14.30
9.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Frýdlant n. O. — FC Kozlovice
FC Kozlovice — Bystrice
Fryčovice — FC Kozlovice
FC Kozlovice — Brušperk A
Kunčice p. O. — FC Kozlovice
FC Kozlovice — Hukvaldy
Staříč — FC Kozlovice
FC Kozlovice — Baška
FC Kozlovice — Smilovice
Nýdek — FC Kozlovice
FC Kozlovice — Písek

Okresní soutěž F–M, muži 2001/2002
30. 3. 2002
16. 4. 2002
13. 4. 2002
20. 4. 2002
27. 4.2002
15. 5. 2002
18. 5. 2002
11. 5. 2002
25. 5. 2002
11. 6. 2002
18. 6. 2002
15. 6. 2002

15.00
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

FC Kozlovice B — Vojkovice
Janovice B — FC Kozlovice B
FC Kozlovice B — Raškovice B
Metylovice B — FC Kozlovice B
Dobratice — FC Kozlovice B
Milíkov — FC Kozlovice B
Tošanovice — FC Kozlovice B
FC Kozlovice B — Staříč
Lučina — FC Kozlovice B
FC Kozlovice B — Chlebovice
Lhotka — FC Kozlovice B
FC Kozlovice B — Bukovec
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Župní soutěž dorostenců 2001/2002
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

23. 3. 2002
31. 3. 2002
17. 4. 2002
14. 4. 2002
21. 4. 2002
28. 4. 2002
15. 5. 2002
12. 5. 2002
19. 5. 2002
26. 5. 2002
12. 6. 2002
19. 6. 2002
16. 6. 2002

So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

13.00
12.45
13.30
13.45
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15
14.15

Příbor — Kozlovice
Kozlovice — Polanka
Tichá — Kozlovice
Kozlovice — Raškovice
Jablunkov — Kozlovice
Kozlovice — Stará Bělá
Frýdlant — Kozlovice
Kozlovice — Kateřinice
Kozlovice — Frenštát p. R.
Studénka — Kozlovice
Kozlovice — Brušperk
Č. Těšín — Kozlovice
Kozlovice — Frýdek–Místek

I. B třída – muži 2001/2002
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

23. 3. 2002
31. 3. 2002
17. 4. 2002
14. 4. 2002
21. 4. 2002
28. 4. 2002
15. 5. 2002
12. 5. 2002
19. 5. 2002
26. 5. 2002
12. 6. 2002
19. 6. 2002
16. 6. 2002

So 15.00
Ne 15.00
Ne 10.00
Ne 16.00
Ne 16.30
Ne 16.30
Ne 16.30
Ne 16.30
Ne 16.30
Ne 16.30
Ne 16.30
Ne 16.30
Ne 16.30

Optimit Odry — Kozlovice
Kozlovice — Baška
Žilina — Kozlovice
Kozlovice —Kunín
Metylovice —Kozlovice
Kozlovice — Štramberk
Kateřinice —Kozlovice
Kozlovice — Vlčovice–Mniší
Kozlovice — Val. Meziříčí
Hutisko–Solanec — Kozlovice
Kozlovice — Brušperk
Tísek — Kozlovice
Kozlovice — Jakubčovice

Tabulky soutěží ve stolním tenisu po 16. kole
Okresní přebor mužů

11. TJ Sokol Raškovice „A“
12. TJ Sokol Krmelín
13. Orel Paskov
14. TJ Sokol Ropice „B“
15. TJ Sokol Pstruží
16. TJ Sokol Brušperk „C“
17. TJ Sokol Slezan F–M „C“
18. TJ Horní Datyně „B“
19. Sokol Staré Město „B“
10. TJ Ferrum Frýdlant n. O. „C“
11. TJ Sokol Kozlovice
12. KST Atom Frýdek–Místek

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
11
9
8
8
6
6
4
6
5
5
3

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

2
3
4
4
4
9
9
8
10
10
10
12

195 : 193
179 : 109
168 : 120
159 : 129
145 : 143
143 : 145
126 : 162
136 : 152
122 : 166
131 : 157
121 : 167
103 : 185

44
40
37
36
36
29
29
28
28
27
27
23

0
3
3
3
4
8
8
10
10
12
13
13

232 : 155
195 : 193
187 : 101
174 : 114
164 : 123
144 : 144
130 : 158
119 : 169
111 : 177
192 : 196
197 : 191
182 : 206

48
41
40
40
39
31
30
27
25
23
20
20

Okresní soutěž 1. třídy — skupina A

11. TTC Odra Gas Vratimov „C“
12. TJ Sokol Brušperk „D“
13. TJ Sokol Janovice
14. TJ Sokol Kozlovice „B“
15. Orel Paskov „B“
16. TJ Sokol Krmelín „B“
17. TJ Ferrum Frýdlant n. O. „D“
18. TJ Sokol Kozlovice „C“
19. TJ Horní Datyně „C“
10. TJ Sokol Palkovice
11. TJ Sokol Lískovec
12. TJ Sokol Lhotka

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
12
11
11
11
7
6
5
3
3
1
1

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

Kozlovice
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Okresní soutěž 2. třídy — skupina A

11. TTC Odra Gas Vratimov „D“
12. TJ Ferrum Frýdlant n. O. „E“
13. TJ Sokol Brušperk „E“
14. TJ Sokol Myslík
15. TJ Sokol Metylovice „A“
16. TJ Sokol Kozlovice „D“
17. TJ Sokol Pstruží „B“
18. TJ Sokol Lhotka „B“
19. Orel Paskov „C“
10. TJ Sokol Metylovice „B“
11. TJ Sokol Krmelín „C“
12. TJ Horní Datyně „D“
Zajímavostí je, že „D“ družstvo hrající 2. tř.
převážně ve složení: Marek Holášek, Tomáš
Kupec, Tomáš Blabla a David Škodík patří mezi
nejmladší. Všichni zaznamenali v poslední
době výkonnostní vzestup. Naopak „C“ družstvo má nejvyšší věkový průměr v soutěži.
Jan Tabach

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
14
13
10
9
7
8
5
3
3
3
1

1
0
2
0
1
2
0
1
1
1
0
1

0
2
1
6
6
7
8
10
12
12
13
14

231 : 157
245 : 143
210 : 178
140 : 148
180 : 108
148 : 140
145 : 143
103 : 185
104 : 184
182 : 206
189 : 199
151 : 237

47
44
44
36
35
32
32
27
23
23
22
19

rozhodčího. Nyní se té funkci říká „asistent rozhodčího.“ Přejeme Zbyňkovi, ať se mu ve funkci
daří a „neuteče“ mu žádný ofsajd. Ať co nejdříve zamění praporek za píšťalku.
Jan Tabach

Občané Kozlovic!
Víte, že...
Kozlovjan píská 1. ligu fotbalu?
Sice nepíská, ale mává. Rodák z Kozlovic Zbyněk Pustka, který s fotbalem začínal v Kozlovicích, vykonává v této sezoně funkci pomezního

Chcete se pustit do výstavby rodinného
domku? Máte stavební parcelu, ale nechcete
prostavět víc jak 800 000 Kč? Poradím Vám zdarma, včetně katalogu.
Marie Prudká, Kozlovice 105
(vedle OÚ)

Oznámení Lékárny Kozlovice
Lékárna bude v době od 8. do 14. dubna uzavřena z důvodu malování a inventury.
Po
Út
St
Čt
Pá

Nová provozní doba od 15. dubna.
7.30—13.00
14.00—16.00
7.30—13.00
12.30—18.00
7.30—13.00
7.30—13.00
14.00—16.00

Chtěla bych Vám všem poděkovat za pochopení neustálých změn provozní doby,
které vyplynuly z mého onemocnění. Věřím, že teď už bude vše nejlepší.
Ještě jednou děkuji.
Alena Tomanová
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Chcete se cítit lépe — máte možnost

Jóga Kozlovice zahajuje — nový kurz pro začátečníky
— nový kurz jógy pro dříve narozené
— kurzy pro ty, kteří již cvičili a chtějí opět něco pro sebe udělat

Kurzy se uskuteční v budově MŠ Kozlovice.
Začíná se v pondělí dne 11. 3. 2002
dříve narození
17.00—18.00
začátečníci
18.30—20.00
V úterý dne 12. 3. 2002 ti, kteří už cvičili nebo cvičí
1. skupina 17.00—18.30
2. skupina 18.30—20.00
Přihlášky osobně nebo telefonicky na čísle 697 348 — Dana Holubová, Kozlovice 556.
Přihlaste se co nejdříve, počet zájemců je omezen.
D. Holubová

Soukromé osmileté gymnázium, s.r.o., 28. října 1598, 738 02 Frýdek–Místek,
Tel., fax: 0658/43 35 72
e-mail: Zykmundova@seznam.cz, vanickovar@seznam.cz
(sídlící v budově Střední průmyslové školy v Místku)
oznamuje otevření nového studijního oboru a změnu názvu školy od 1. září 2002

Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s. r. o.
Gymnázium gymnázium — 4leté (všeobecné zaměření, po 9. třídě ZŠ)
gymnázium — 8leté (všeobecné zaměření s profilací na cizí jazyky,
po 5. třídě ZŠ).
Střední odborná škola, Sociální činnost – stud. obor Sociální péče — Sociálněsprávní činnost — 4leté denní studium (po 9. třídě ZŠ), 5leté dálkové studium při zaměstnání, obojí ukončeno maturitní zkouškou.
Uplatnění: sociální pracovník v různých typech sociálních zařízení, referent sociálních
orgánů státní správy a samosprávy, možnost pokračovat v pětiletém magisterském
studiu na Ostravské univerzitě — obor sociální práce.
Odborné a profilující předměty: psychologie, osobnostní výchova, právo,
sociální politika, sociální zabezpečení, sociální péče, ekonomika, výpočetní technika,
veřejné finance, technika administrativy, cizí jazyky.
Školné: 1000 Kč/měsíčně
Bližší informace — Den otevřených dveří — 21. 3. 2002 od 9.30—17.00 hodin.
Mgr. Radomila Vaníčková
výchovný poradce

Kozlovice
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Marta Strnadlová,
pojišťovací poradce České pojišťovny,
se obrací na všechny občany s širokou nabídkou pojišťovacích produktů, a to:
✍ Životní pojištění dospělých
✍ Životní pojištění dětí a mládeže
✍ Investiční životní pojištění
✍ Kompletní úrazové pojištění všech občanů (dospělých i dětí)
✍ Pojištění domácnosti
✍ Pojištění obytných budov, souboru movitých věcí
✍ Pojištění odpovědnosti za škody občanů
✍ Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání
✍ Sdružené pojištění vozidel
✍ Soukromé pojištění zdraví
✍ Důchodové pojištění a sdružené penzijní pojištění.

Dále nabízím vedení jednoduchého a podvojného účetnictví včetně administrativy.
V případě zájmu volejte na pevnou linku se záznamníkem: 0658/69 71 30
nebo mobil: 0723/17 82 18, nebo osobní návštěva na adrese: Kozlovice č. 460.
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Provádíme:
Kompletní tesařské výstavby
Demontáže původních starých střešních krytin, bednění i krovů, včetně zajištění odvozu suti
Havarijní opravy střech i v zimním období, předchozí opravy na pozdější rekonstrukci střechy
Zpracování střešního systému nabízíme zdarma, následná dodávka a montáž
Poradenství ke krytinám, vhodnosti materiálu a stavu střechy
Široká nabídka střešních krytin a doplňků:
Informace: 0603 744 364
0608 965 996
❖ Pálené a betonové tašky Bramac, KMBeta, Tondaqch
❖ Kompletní střešní systémy ocel+zinek+plast Satjam, Lindab, Rannila
❖ Vláknocementové bezazbestové šablony Cembrit, Syenit
❖ Bitumenové vlnové desky Onduline, Gutta, Aqvaline
❖ Oblíbená plastová imitace břidlice v šablonách SK 1
❖ Asfaltové šindele IKO, Katepal, Bardoline
❖ Hydroizolace plochých střech Elastek, Glasbit, Vedag
❖ Párotěsné a difuzní fólie Tyvek, Dorken, Korotop extra, Nikofol multi
❖ Okapové systémy SAG, Rheinzink, PLAST
❖ Střešní okna Velux, Fakro, Prima Fenestra a klasické výlezy
❖
❖
❖
❖
❖

Díky spolupráci se střešním centrem v Českém Těšíně
vám zajistíme dopravu materiálu zdarma!

Kozlovice
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA
nabízí
❒ zateplování budov ❑
❒ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ malířské a natěračské práce ❑
❒ tesařské práce ❑
❒ pokrývačské práce ❑
❒ klempířské práce ❑
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku)
Tel./fax: 0658/64 75 55 nebo tel.: 0658/62 28 90 — večer
Mobil: 0608/87 71 65, e–mail: mattys.group@quick.cz
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Vakcinace psů proti vzteklině
v obci Kozlovice a části obce Měrkovice
Na základě zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, proběhne
v sobotu 13. 4. 2002 v obci Kozlovice a části obce Měrkovice
očkování psů proti vzteklině, a to na těchto svodových místech:
Měrkovice:

točna
hasičská zbrojnice
dvůr

13.00—13.20 hodin
13.30—13.40 hodin
13.45—14.15 hodin

Kozlovice:

Kolbeřák
u p. Eliášové, č. p. 90
horní konec obchod
horní konec garáže
u p. Kociána

14.30—14.45
15.00—15.30
15.40—16.00
16.10—16.20
16.30—17.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Očkování se týká všech psů starších 6 měsíců. Každý chovatel je povinen
zajistit při očkování veterinárním pracovníkům potřebnou pomoc.
Podle zákona č. 166/1999 Sb., odst. 1 je toto očkování povinné
a v případě nesplnění této povinnosti se majitel zvířete vystavuje
nebezpečí uložení pokuty až do výše 10 000 Kč podle § 71.
Vakcinace je plně hrazena chovatelem.

Poplatek za naočkování jednoho zvířete činí 80 Kč.
Pokud se majitel nemůže dostavit na očkování v uvedený den, je možno
provést vakcinaci
na veterinární ošetřovně Dr. Šlachty
v Palkovicích
po — pá 15.00—18.00 hodin
nebo na veterinární klinice na ul. Bruzovské 1852 ve F-M
po — pá 7.00—19.00 hodin
so — ne 13.00—17.00 hodin
MVDr. Šlachta
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