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Obecního úřadu v Kozlovicích

Buì pozdraveno, léto…
…Přemítání před cestou do školy
Milan Rúfus
Patrně to tak musí být.
Vždyť všechny děti chodí do školy.
Možná mi nikdo nechce ublížit,
když nedělá mi všechno po vůli.

Koloběh času se nezastaví. Léto odchází
—blíží se podzim. Jaké bylo letošní léto?
Jak pro koho a jak kde.

Mám hezké knížky, propisku…
no uvidím,
co zítra moje hlava na to řekne.
Ohýnky, sbohem,
stráně, šedý dým…
Možná i velkým být
tak trošku bude pěkné.

Mnohým dovolená „vyšla“ podle přání
a nemusela být zrovna u moře. Bylo dost
pěkných slunečných dnů, občas zapršelo
— někde až moc. Sadaři a zahrádkáři jsou
spokojeni — zahrady jsou plné pěkně
zbarveného ovoce. Dokonce i švestky je
vidět ve větším množství, než tomu bývalo
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dřív. I pěstitelé brambor si letos nestěžují.
Dalo by se říci — dobré léto.
Neplatí to pro všechny občany naší republiky. Proměnnost a rozmary přírody
nepřinášejí lidem jenom radosti. V souvislosti s končícím létem bych se zmínil
o dvou problémech. Nejprve — povodně.

Příroda je vlastně ve své krutosti spravedlivá. Během posledních dvou povodní,
té letošní a povodně před pěti léty, byly
vlastně postiženy téměř všechny kraje
České republiky. Ztráty lidských životů,
utrpení lidí a materiální škody byly v obou
případech obrovské. Lidská solidarita je tu
na místě. I naše obec a naši občané nezůstali stranou. Sbírku potřebných věcí pro
postižené organizovali skauti, sbírka na
postižené povodní byla uskutečněna v kostele (bylo vybráno 45 000 Kč), mnoho našich občanů přispělo na povodňová konta
individuálně, dokonce někteří naši mladí
spoluobčané nabídli svou manuální
pomoc a byli pomáhat při odstraňování
škod. A jak se zachoval obecní úřad?
Pomoc postiženým byla poskytnuta ve
dvou fázích. Nejprve byly odeslány zdra-

Kozlovice
votní a desinfekční prostředky v hodnotě
6000 Kč a druhá část byla poskytnuta poněkud nepřímo: slíbená částka 150 000 Kč
od Okresního úřadu ve Frýdku–Místku na
budování komunikací v obci byla odeslána
na pomoc postiženým povodní. O další
pomoci postiženým bude jednat zastupitelstvo obce.
Lze si jen přát, aby poskytnuté prostředky dostali ti nejpotřebnější.
K létu nerozlučně patří slunce, teplo,
letní rekreace, koupání. Problém druhý —
koupaliště.
Mnozí naši spoluobčané tento problém
vyřešili po svém — pořídili si své vlastní
bazény či bazénky, ať už přenosné, nebo
pevně zabudované. Místní koupaliště je už
několik let mimo provoz. Pohled na každou chátrající stavbu není nijak příjemný,
platí to i pro koupaliště. V podobné situaci
se nacházejí další obce a města. Už déle je
mimo provoz koupaliště v Hukvaldech, několik let není v provozu velké koupaliště
v Čeladné a už dva roky není v provozu
koupaliště v okresním městě Frýdku–Místku. Až na výjimky (Frenštát p. R.)
se nová koupaliště nestavějí. Proč tomu tak
je? Provoz koupališť je všude ztrátový. Ani
vysoké vstupné nestačí nikde uhradit náklady na údržbu a provoz. Dlouhodobě
průměrná doba provozu na koupalištích
bez ohřívané vody je 30 dnů v roce, zbývající část roku se musí nutně provádět údržba. U nás by v současné době nebyl problém s nedostatkem vody. Proti minulé
době se však velmi zvýšily požadavky hygieny, nároky na čistotu vody. Rekonstrukce
stávajícího koupaliště by stála více než 10
milionů Kč. Na akce podobného typu stát
nepřispívá ani korunu. Každoroční provoz
koupaliště by zatížil obecní pokladnu
o další nemalou částku. V minulém čísle
Zpravodaje jste se mohli seznámit s obecním rozpočtem a mohli jste usoudit, že
v něm peněz nenadbývá. A navíc — naše
obec bohatými sponzory neoplývá (jako
např. Čeladná, Staříč, Lhotka apod.). Zatím
tedy není rekonstrukce koupaliště aktuální. Otázkou zůstává, jak v současné situaci
je možno celého areálu koupaliště využít.
Podnětné návrhy a náměty budou vítány.
Jan Tabach, člen Rady obce
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Ničivá vichřice v roce 1957

Letos v létě jsme si připomněli 45 let od
velké katastrofy, která postihla naši obec.
Ve středu 14. srpna 1957 v 19.15 hodin se
obloha náhle zatáhla těžkými mraky a ve
chvíli se zvedla strašlivá vichřice a zničila
část naší pěkné vesnice.
Vichřice trvala pouhých 7 minut, během
nichž bylo zničeno 250 rodinných domků.
Zmizely střechy a části domů, hospodářské

budovy a stodoly. Mnohé domy byly zničeny od základů.
Cesty byly zataraseny stromy, větvemi,
krytinou ze střech a zbytky rozmetaných
domů. Obec byla úplně odříznuta od okolního světa.
Naštěstí si celá pohroma nevyžádala
žádných obětí na lidských životech, nedošlo k žádným vážnějším zraněním.
Škoda činila téměř 10 000 000 Kč. Postiženým v naší vesnici přispěchalo na
pomoc vojsko, okolní podniky, dobrovolníci z celé republiky i obětaví občané. Tehdy
katastrofa otřásla celou zemí.
Uvedené fotografie ukazují, jakou zkázu
za sebou vichřice zanechala.
Obecní úřad

Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 26. 6. 2002 v 19.00 hodin
v místnosti bývalé pošty v budově OÚ
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Zastupitelstvo obce
schvaluje:
09/2002 — Návrh zadání pro zpracování
změny č. 2 územního plánu obce Kozlovice. U změny č. 7 zapracovat do vyjádření
pro další řízení, že obec souhlasí za předpokladu zásobování pitnou vodou z vlastní
studny.
10/2002 — Upravený rozpočet za 1. pololetí 2002 o účelové dotace ve výši 6 270 050 Kč
(na platy učitelů ZŠ). Po úpravách bude výše
rozpočtu na rok 2002 činit 24 776 050 Kč.
11/2002 — Příspěvkovou organizaci Základní škola Kozlovice 186, okres Frýdek–Místek, IČO 70914966, Kozlovice
č. 186, PSČ 739 47, od 1. 1. 2003, kdy tímto
dnem pod stávající příspěvkovou organizaci přechází organizační složka Mateřská
škola Kozlovice 666.
12/2002 — Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle přiloženého seznamu,
včetně počítače AT 386.
13/2002 — Odměny neuvolněných členů
zastupitelstva dle nařízení vlády č. 122/2002
ze dne 25. března 2002, a to od měsíce
března 2002 takto:
— za výkon funkce člena rady, předsedy
výboru nebo komise odměnu ve výši
1010 Kč
— za výkon funkce člena zastupitelstva
odměnu ve výši 340 Kč.
14/2002 — Jednorázovou úhradu ve výši
10 000 Kč z věcného břemene zřízeného ve
prospěch firmy Český Telecom pro přístup
k telefonní ústředně po obecních pozemcích.
15/2002 — Vzájemné vypořádání majetku
obce Kozlovice a soukromým vlastníkem
(směnná smlouva) a prodej obecního pozemku ve výměře 37 m2 za kupní cenu 50
Kč/m2 (rozdíl ve výměře směňovaných pozemků).
16/2002 — Podle § 67 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) 15ti členné
zastupitelstvo obce pro další volební období 2002—2006.
bere na vědomí:
17/2002 — Audit za rok 2001 s výrokem
„bez výhrad.“
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18/2002 — Nové odměňování uvolněných
členů zastupitelstva obce, t. j. starosty
a místostarosty, dle nařízení vlády č.
122/2002 ze dne 25. 3. 2002, a to od měsíce
března 2002.
neschvaluje:
19/2002 — Návrh zásad pro přidělování
dotací z obecního rozpočtu — § 3421 —
Využití volného času dětí a mládeže.
20/2002 — Prodej prioritních akcií České
spořitelny, a. s.
ruší:
21/2002 — Organizační složku Mateřská
škola Kozlovice 666 od 1. 1. 2003.
22/2002 — Část usnesení č. 69/99 ze dne
21. 12. 1999 ve věci platby věcného břemene zřízeného ve prospěch firmy Český Telecom ve výši 500 Kč/rok.
Václav Kocián
Ing. Jaroslav Tabach
starosta obce
místostarosta obce

V průběhu volebního období
1999—2002
Se podařilo v naší obci mnoho vykonat
a vybudovat. V dnešním článku uvedeme
několik významnějších akcí, které již byly
provedeny nebo se v současné době dokončují.
11. Byla dokončena a uvedena do provozu
III. etapa plynofikace obce před začátkem topné sezony na podzim v roce
1999.
12. Provedení plynofikace ZŠ, MŠ a zdravotního střediska na základě uzavření
výhodné smlouvy se Státním fondem
životního prostředí na dotaci 50 %
a půjčky 30 % z celkových nákladů na
provedení těchto prací.
13. Zavedením třídění domovního odpadu a lisováním plastů se podařilo podstatně snížit náklady obce na odpadové hospodářství a tím dosáhnout pro
občany přijatelného poplatku 204 Kč
na osobu a neobydlenou stavbu nebo
chatu.
14. Byl uveden do provozu obchod u garáží na horním konci.
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15. Zaveden příspěvek 2000 Kč z obecního
rozpočtu rodičům při narození dítěte.
16. Byla provedena generální oprava, zastřešení, vymalování a zřízeno WC
s celoročním provozem v budově smuteční obřadní síně.
17. Provádí se generální oprava fasády budovy zdravotního střediska.
18. Provádí se oprava budovy č. p. 356 (holičství) se zřízením obecního bytu
v tomto objektu.
19. Zřízení a modernizace knihovny v budově ZŠ a zřízení veřejného internetu
v knihovně. Na tyto práce obdržela
obec dotaci 70 000 Kč.
10. Vybudování škvárového fotbalového
hřiště za Kovářovým lesem ve spolupráci s FC Kozlovice.
11. Postupně se provádějí opravy místních komunikací.
Rada obce

Obci zatím nevznikla
finanční škoda
Jistě si všichni vzpomenete na začátek
právě končícího volebního období (na přelom roku 1998—1999), kdy po obci začaly
tři firmy — (po odmítnutí radou obce zaplatit za neprovedené práce spojené s plynofikací) soudně vymáhat nemalé finanční

částky (přibližně 27 mil. Kč). Dva soudní
procesy ze tří byly již uzavřeny s vynesením rozsudku ve prospěch obce Kozlovice,
třetí po opětovném odvolání pokračuje.
Závěrem chci občany ujistit, že zatím Kozlovicím žádná finanční škoda nevznikla —
konstatovala to hned první hloubková
kontrola hospodaření obce na počátku
roku 1999, kterou prováděla finanční komise obecní rady. Potvrdily to i všechny
„Protokoly o skutečnostech zjištěných při
přezkumu hospodaření obce Kozlovice“
(tzv. audity), kterých od roku 1998 provedl
finanční referát Okresního úřadu ve Frýdku–Místku k dnešnímu dni celkem pět. Ke
shodným závěrům dochází při svých namátkových kontrolách (několikrát za rok)
i finanční výbor zastupitelstva obce. Pevně
věřím, že vám po ukončení třetího soudního procesu budeme moci podat podrobnou, ale hlavně příznivou zprávu. Doufám,
že v názvu článku budu moci s konečnou
platností vynechat slovo „zatím.“
Je však spravedlivé také uvést, že na základě výše uvedených skutečností nedostala obec státní dotaci a půjčku na II. a III.
etapu plynofikace a náklady musela uhradit z vlastního rozpočtu, včetně části výloh
na právní zastoupení (190 000 Kč).
Jiří Peloušek, předseda finančního výboru
zastupitelstva obce

Čekají nás komunální volby
Opět nám jednotlivé místní organizace politických stran, hnutí, seskupení, koalic apod.
nabídnou k výběru — volbě své kandidáty. Zvolením nového zastupitelstva obce
(1.—2. 11. 2002) skončí čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva. Víte, v jakém
složení pracuje, jak se jednotliví členové zúčastňují zasedání a jaké funkce navíc zastávají?
V listopadu 1998 byli do zastupitelstva obce zvoleni:
Josef Zeman
Jiří Tkáč, Ing.
Jan Tabach
Libor Král
Jaroslav Tabach, Ing.
Jan Prašivka
Miroslav Krpec, Ing.
Lumír Červenka
Pavel Zeman
Štěpán Pustka, Mgr.
Stanislav Pustka
Vlastimil Fojtík, Ing.

nestraník za ODS
KDU–ČSL
ODS
nestraník za ODS
nestraník za KDU–ČSL
nestraník za ODS
nestraník za KDU–ČSL
nestraník za ODS
nestraník za KDU–ČSL
KDU–ČSL
KDU–ČSL
nestraník za KSČM

746 hlasů
699 hlasů
613 hlasů
602 hlasy
581 hlas
557 hlasů
549 hlasů
546 hlasů
544 hlasy
543 hlasy
519 hlasů
472 hlasy
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Jiří Peloušek
Petr Tichavský
Tomáš Vyvial

ODS
KSČM
ČSSD

446 hlasů
443 hlasy
281 hlas

Po odstoupení p. Josefa Zemana a později Ing. Jiřího Tkáče (z rodinných důvodů) na
jaře 1999 bylo dle volebního zákona zastupitelstvo obce doplněno zvolenými náhradníky:
Stanislav Zeman, Ing.
Václav Kocián

ODS (později nestraník)
KDU–ČSL

305 hlasů
483 hlasy

Jednotlivé strany ve volbách do zastupitelstva v roce 1998 dostaly následující počet hlasů:
KDU–ČSL
ODS
KSČM
ČSSD

6848
6487
2387
1621

6 mandátů
6 mandátů
2 mandáty
1 mandát

39,49 %
37,40 %
13,76 %
9,47 %

Zastupitelstvo obce pak pracovalo prakticky po celé volební období v následujícím složení:
účast na zasedání
rady %
zastupitelstva %
Václav Kocián
KDU–ČSL

starosta
člen rady
člen zastupitelstva

97

100

Jaroslav Tabach, Ing.
nestraník za
KDU–ČSL

místostarosta
člen rady
člen zastupitelstva

93

95

Štěpán Pustka, Mgr.
KDU–ČSL

člen rady
člen zastupitelstva

94

91

Jan Tabach
ODS

člen rady
86
člen zastupitelstva
předseda kulturní a sportovní komise

82

Jiří Peloušek
ODS

člen rady
96
člen zastupitelstva
předseda finančního výboru

91

Jan Prašivka
nestraník za ODS

člen zastupitelstva
předseda občanské komise

82

Lumír Červenka
nestraník za ODS

člen zastupitelstva
předseda kontrolního výboru

95

Pavel Zeman
nestraník za KDU–ČSL

člen zastupitelstva
předseda sociální a zdrav. komise

91

Stanislav Pustka
KDU–ČSL

člen zastupitelstva
předseda stavební komise

91

Libor Král
nestraník za ODS

člen zastupitelstva
člen kontrolního výboru

86

Miroslav Krpec, Ing.
nestraník za KDU–ČSL

člen zastupitelstva
člen finančního výboru

82

Stanislav Zeman, Ing.
ODS, později nestraník

člen zastupitelstva

89
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Vlastimil Fojtík, Ing.
nestraník za KSČM

člen zastupitelstva

59

Petr Tichavský
KSČM

člen zastupitelstva

68

Tomáš Vyvial
člen zastupitelstva
ČSSD, později nestraník člen finančního výboru

41

Rada obce se za čtyřleté volební období sešla k 81 a zastupitelstvo obce k 22 zasedáním.
Jiří Peloušek

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky na dny
25. a 26. října 2002. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve
22.00 hodin. Druhý den voleb začíná v 8.00
hodin a končí ve 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň v druhém dnu voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb
do Senátu může volit i občan, který alespoň druhého dne konání druhého kola
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební okrsky v obci Kozlovice jsou stejné i pro volby do Zastupitelstva obce Kozlovice ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 a jsou
vymezeny takto.
V obci Kozlovice budou pracovat tři okrskové volební komise.
Okrsek č. 1 — horní konec
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
Místem konání voleb v okrsku č. 2 je
místnost bývalé pošty v budově Obecního
úřadu v Kozlovicích 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 – kromě 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
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 okrskových volebních komisí bude 6.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz, pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů ve volebním obvodu, kde
jsou vyhlášeny volby, protože jen v některých obvodech uplyne šestileté volební období senátorů v letošním roce.
Počátek lhůty pro podání žádostí o vydání voličského průkazu byl ode dne vyhlášení voleb, tj. od 1. února tohoto roku Obecní úřad může nejdříve předat voličský průkaz 10. října. Konec lhůty pro doručení písemného podání žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče je 18. října. 23. října je konec lhůty pro
osobní žádost o vydání voličského průkazu.
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Voličům musí být dodány hlasovací lístky nejpozději 22. října.
Případné druhé kolo senátních voleb se
uskuteční 1. a 2. listopadu společně s volbami do Zastupitelstva obce Kozlovice.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Volby do zastupitelstev obcí
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na pátek 1. listopadu 2002
a sobotu 2. listopadu 2002.
V první den voleb začíná hlasování ve
14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve
druhý den voleb začíná hlasování v 8.00
hodin a končí ve 14.00 hodin.
Počet a sídlo volebních okrsků jsou stejné jako u voleb do Senátu.
Zastupitelstvo obce Kozlovice na svém
zasedání dne 26. 6. 2002 schválilo podle
zákona o obcích pro volební období
2002—2006 15ti členné zastupitelstvo.
Právo volit do Zastupitelstva obce Kozlovice má občan České republiky, který
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je v den voleb v Kozlovicích přihlášen
k trvalému pobytu.
Volební strany delegují své zástupce do
okrskových volebních komisí do 2. října
2002. Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do
zastupitelstva obce, může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním
okrsku. Není-li dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise (v Kozlovicích 6), jmenuje členy na
neobsazena místa starosta rovněž do
2. října. První zasedání okrskových volebních komisí musí proběhnout do 11. října.
Voliči musí obdržet hlasovací lístky nejpozději 29. října.

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad
o vyslání přenosné volební schránky za
podmínek, jak je uvedeno u senátních
voleb.
Voličský průkaz u voleb do zastupitelstev
se nevystavuje.
Způsob hlasování:
Volič může volit v Kozlovicích nejvýše 15
kandidátů, tolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou
uvedeni kandidáti jednotlivých volebních
stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit
křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
s kandidáty volební strany nejvýše jednu
volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené
kandidáty, dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni,
a označených jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.
Z výše uvedeného vyplývá, že volič má tři
možnosti.

Kozlovice
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1. varianta:
Označím křížkem jednu volební stranu
a v ostatních stranách neoznačuji žádné
kandidáty. Potom volím všechny kandidáty strany, kterou jsem označil křížkem.
2. varianta:
Neoznačuji stranu, ale zakřížkuji pouze
kandidáty, mohu zakřížkovat nejvýše 15
kandidátů různých stran, mohu zakřížkovat i pouze 5 kandidátů.
3. varianta:
Označím stranu a v ostatních volebních
stranách budu křížkovat kandidáty, např.
zakřížkuji 8 kandidátů. Do 15 kandidátů
mi zbývá 7 míst. Jelikož jsem u jedné strany zakřížkoval pouze stranu, automaticky
z této strany volím prvých 7 kandidátů.
Pokud zakřížkuji ze strany, kterou jsem
volil, kandidáty, k přednostním hlasům se
nepřihlíží.
Zakřížkuji-li dvě a více stran, jedná se
o hlas neplatný.
Obecní úřad

Třídíme v roce 2002 více,
nebo méně než v roce 2001?
Nový systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platný a účinný
v obci od 1. 1. 2002 přinesl určitý pokles
v třídění skla a plastů.
V níže uvedené tabulce nelze srovnávat
kovy a papír, protože v 1. pololetí roku 2002
je zahrnuta i sběrna druhotných surovin
v Kozlovicích.
Netěší nás zvýšení o 34,1 t zbytkového
komunálního odpadu, který byl uložen na
skládce ve Staříči (obsah popelnic).
sklo
papír
plast
kovo
Skladeko Staříč
(popelnice)
skládka Kozlovice

1. pol. 2001 1. pol. 2002
32,45
29,1
5,94
9,17
7,027
6,896
12,94
47,453
161,4
195,5
216,0
Obecní úřad

Několik informací k zpětnému
odběru některých výrobků
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění, v § 38 stanoví zpětný
odběr těchto výrobků: minerální oleje
a oleje ze živičných nerostů jiné než surové, elektrické akumulátory, galvanické
články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, chladničky používané v domácnostech. Avšak prováděcí vyhláška k tomuto zákonu nabyla účinnosti a platnosti 10.
6. 2002. To se týká chladniček až od 1. 1.
2003.
Zákon i vyhláška stanoví zpětný odběr
použitých výrobků od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití
nebo odstranění povinnými osobami (výrobce, dovozce).
Poslední prodejce musí spotřebitele (kupujícího) informovat o místu zpětného odběru (název, adresa, telefonické spojení),
provozní době zpětného odběru a druzích
výrobků zpětně odebíraných a upozornit
ho na bezplatnost zpětného odběru.
To říká zákon, ale praxe je jiná. Se zpětným odběrem se setkáváme zřídka, většinou ve velkých prodejnách. Zavedením
účinné kontroly ze strany Inspekce životního prostředí ČR může dojít k nápravě
a k důslednému dodržování zákona a prováděcí vyhlášky.
Obecní úřad

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu dne 12. října 2002 od 8.00 hodin
organizuje OÚ Kozlovice sběr
nebezpečného odpadu
K odběru můžete připravit
níže uvedený nebezpečný
odpad: obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek,
absorpční činidla, filtrační
materiál, čisticí tkaniny
znečištěné nebezpečnými
látkami, rozpouštědla, olověné akumulátory, baterie a akumulátory,
oleje, barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky, fotochemikálie, nepoužitelná cytostatika (léky), pestici-
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dy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
vyřazená zařízení obsahující chlorfluorovodíky (ledničky, mrazničky), vyřazená
elektrotechnická zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, monitory
apod.).
Firma Slumeko Kopřivnice odebere připravený sběr od příjezdových komunikací.
Obecní úřad

Stop injekčním stříkačkám
v plastech
V poslední době se ve žlutých kontejnerech určených pro sběr plastů objevují injekční stříkačky. Posbíraný plast OÚ odváží
do sběrného dvora, kde dochází k dotřídění. To znamená, že se třídí na PET láhve,
tvrdé plasty a ostatní plast. Dotřídění provádějí pracovníci veřejně prospěšných služeb ručně. Budou-li se nadále objevovat
v plastech injekční stříkačky, OÚ není
schopen ochránit pracovníky k tomu určené před poraněním způsobujícím úraz, či
dokonce trvalé následky. Nejsou to jen injekční stříkačky při léčbě inzulinem (cukrovka), ale injekční stříkačky po aplikaci
omamných látek.
Na použité jehly i stříkačky jsou vyčleněny uzamykatelné plechové nádoby, které
jsou umístěny před sběrným dvorem a přístupné jsou po celý den. Sběrný dvůr obce
se nachází u zastávky ČSAD Kozlovice
střed za nemovitostí č. 1 p. Ferdinanda Vašendy.
Druhou možností, kde lze odevzdat stříkačky včetně jehel, je lékárna v Kozlovicích.
Injekční stříkačky jsou nebezpečným odpadem a nepatří do komunálního odpadu.
Tříděním plastů šetříme kapsu nám občanům, protože vytříděné PET láhve pro-
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dáváme. Nebudeme-li dotřiďovat, může se
stát, že poplatek za jednu osobu nebude
činit 204 Kč, ale i 500 Kč. Záleží na nás.
Obecní úřad

Kurzy čtení pro začátečníky
Nedávno jsem si přečetl v jednom regionálním tisku mínění místostarosty obce
z Frýdlantska o některých svých spoluobčanech, kteří ničí společný majetek a neváží si práce druhých. Prohlásil: „Jsou tvorové, co si říkají lidé, mnozí se ale chovají hůř
než „hovada,“ a to těm čtyřnohým nechci
ublížit:“ Tehdy jsem si myslel, trochu silné
kafe, ale jen do okamžiku, než jsem vynášel sklo a plasty do kontejnerů na tříděný
odpad a prohlédl si jejich obsah. Co tam
bylo k vidění, to opravdu nemůže udělat
člověk. Ve skle sklenice i s kečupem, majonézou, plesnivou zavařeninou, láhve vyhozené i s koženou taškou, květináč s květinou; plasty prokládané plenami pampers
a novinovým papírem; kovové obaly i s obsahem — barvou, vazelínou …opravdu
hrůza! A toto všechno musí přebírat a dotřídit lidé z „pracovní čety OÚ.“ Smekám
a hluboce se před nimi skláním.
Navrhuji následující opatření:
1. S paní ředitelkou ZŠ v Kozlovicích dohodnout zřízení kurzů čtení pro začátečníky. Rektorem takového kurzu jmenovat absolventa 1. ročníku ZŠ. Jeho úkolem bude
své posluchače naučit číst tři slova — kov,
plasty, sklo. Nadprůměrným talentům pak
vysvětlit význam slova „třídění.“
2. Toho, kdo bude přistižen, že do kontejnerů na tříděný odpad s patřičným
označením (včetně barevného odlišení)
bude vhazovat něco jiného, zaměstnat
v „pracovní četě“ a přidělit ho exkluzivně
k dotřídění „odpadu tříděného“ některými
občany Kozlovic. Snad konečně pochopí
význam tohoto slova.
Jiří Peloušek
PS: Třídění domovního odpadu v Kozlovicích je díky odpovědnému přístupu
drtivé většiny občanů na velmi dobré
úrovni, o to víc zamrzí, že se vždy najde
pár bezohledných jedinců, kteří to těm
slušným kazí.

Kozlovice
Dopis
„Spousta lidí z Kozlovic tě nenávidí, protože nám svými články ve Zpravodaji vyhrožuješ — občan Kozlovic.“
Nikomu nevyhrožuji, jen se snažím
ovlivnit náš vztah k prostředí, ve kterém žijeme. Ukládat odpadky tam, kam patří, ctít
společné, ale i soukromé vlastnictví, chovat se ohleduplně ke svému okolí, chránit
přírodu, jejíž součástí jsme sami — to by
mělo patřit k samozřejmým vlastnostem
každého člověka. Ohroženi mými články se
mohou cítit jen ti (potrefení), kteří to ostatním kazí (bohužel, mnohdy úmyslně).
Mají strach, že se mi podaří získat na svoji
stranu převážnou část občanů, kteří se
začnou zajímat nejen o vzhled svého okolí,
ale i o ty, kteří ho svým bezohledným chováním ničí.
Jiří Peloušek

Co vědět před vydáním nového
cestovního pasu
V současné době je možné požádat o vydání dvou druhů cestovního pasu. Občané
tyto dva způsoby většinou rozlišují na normální a tzv. „na rychlovku.“ Jaký je ale mezi
nimi skutečný rozdíl? Samozřejmě, že
kromě ceny zde hraje roli také několik dalších důležitých aspektů.
Cestovní pas běžný — správně se nazývá
se strojově čitelnou zónou, je vyráběn
i s personifikací v centrální výrobě dokladů. To má za následek právě tu skutečnost,
že jej nelze vydat během několika dnů
a jeho výroba trvá zhruba asi jeden měsíc.
Jeho cena je 200 Kč a platnost má 10 let,
u občanů mladších 15ti let pak 5 let. Tím,
že obsahuje strojově čitelnou zónu, nezdržuje vás tak při odbavování na hranicích
a řada ochranných prvků zabezpečuje
větší ochranu před jeho zneužitím při ztrátě nebo odcizení. Barva pasu bordó je pak
stejná jakou používají členské země Evropské unie.
Naproti tomu cestovní pas bez strojově
čitelné zóny lze skutečně vydat i během
několika dní. Jednak je 3x dražší než předchozí typ cestovního pasu (jeho cena je 600
Kč), ale i dále má řadu nevýhod. Tou nej-
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podstatnější je asi skutečnost, že jeho platnost je omezena na pouhý 1 rok, a také to,
že obsahuje lepenou fotografii, má méně
ochranných prvků a nemá strojově čitelné
údaje, čímž vám ještě několikrát může
znepříjemnit život na hranicích. Barva
takto vydaného pasu je tmavě zelená.
Pokud tedy v krátkosti shrneme výše
uvedené údaje, rozhodně se nevyplatí nechávat si vydání nového cestovního pasu
až na poslední chvíli, ale tento krok provést
se skutečně dostatečným předstihem před
vlastním nástupem na dovolenou.
Obecní úřad

Putování s Valašským pasem 2002
„Již počtvrté zveme všechny milovníky recese a poznávání do Valašského království. Věříme, že
vám, co jste u nás poprvé, trochu okořeníme vaši dovolenou
příjemným vzrušením při
získávání „jurovalšárů“ (platidlo Valašského království) a razítek do vašeho pasu…
Zakoupíte si pas Valašského království
a těm z vás, kteří často zakopáváte o bludné kořeny, doporučujeme taktéž nákup
Průvodce Valašským královstvím a naší

„obrázkové“ mapy, která vám pomůže se
neztratit tak moc. Pasy, mapy i průvodce
můžete koupit v informačních střediscích
a ve většině knihkupectvích po celé republice…“ a také v Kozlovicích v restauraci „Na
koupališti,“ kde získáte i podrobnější informace. Putování končí až 31. 12. 2002
v 23.59 valašského času.
(Informace z letáku Tomáše Harabiše
„Putování s Valašským pasem 2002.“)
JP
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Znevažování místa posledního
odpočinku
Občané opakovaně poukazují na nevhodné chování některých spoluobčanů
na hřbitově a požadují uzamykání zadní
brány nejen v noci, ale i přes den. Stěžují si,
že toto pietní místo je znevažováno voděním psů, jízdou na kole, požíváním alkoholických nápojů apod. Rada obce proto
vyzývá všechny spoluobčany k zamyšlení
nad touto situací.
JP

Chcete mít v obci vlastní
informační kanál?
Naše obec byla oslovena zajímavou nabídkou. Můžeme mít v obci vybudovanou
informační dálnici — odborně nazývanou
Multifunkční informační síť.
Tedy — zní to možná příliš nezvykle, ale
ona to asi opravu informační dálnice bude.
Posuďte sami. Je nám nabízeno vybudování kabelové sítě, která umožní mnoho zajímavých funkcí. V prvé řadě nás laiky bude
asi zajímat velmi kvalitní příjem televizních signálů ze satelitních přijímačů (v digitální formě a sterefonně), zejména když
budeme mít možnost sledovat česky vysílané programy (v současnosti — ČT1, ČT2,
PRIMA, GALAXIE, HALLMARK). Také vysílání programu EUROSPORT (s českým doprovodem) určitě alespoň mužská část
obce uvítá. Další programy ve světových
jazycích možná naše mladé přesvědčí, že
znát některý světový jazyk nemusí být až
tak špatné. Obvyklý počet programů v síti
bývá 13 až 16, podle toho, kolik si budeme
moci vzhledem k finanční návratnosti akce
dovolit, a samozřejmě tam budou ty, které
si zvolí největší počet občanů.
Představitelé obce i většina našich občanů určitě zase uvítají, že tato síť umožní informovat o veškerém dění v obci, a to
mnohem pružněji a ve větší šíři než náš
obecní Zpravodaj. Také mít přístup k obecním vyhláškám, programu jednání obecního zastupitelstva a informacím o tom, co
se v obci chystá, nemusí být k zahození.
Můžeme se tak třeba dozvědět, že na hasičský bál u nás v obci a na školní ples
v sousedním městě ještě vstupenky jsou.
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Rovněž pan ředitel některé školy by se
mohl rozhodnout, že na třídní schůzky
pozve rodiče místo informace v žákovské
knížce pozvánkou v našem televizním vysílání. Připomínat pouť v sousední obci je
sice spíš pro přespolní nebo zapomnětlivé,
ale občas se nám i taková informace může
hodit.
SZ

Informace o opravě fasády
kostela sv. Michaela v Kozlovicích
Vážení přátelé,
dovoluji si Vás informovat o opravách
kostela sv. Michaela v Kozlovicích, neboť je
nám známo, že mnohé z Vás pohoršila nedobrá morálka a pomalý postup prací na
kostele, a tak Vás jistě budou zajímat i další
údaje.
Předně — výběr firmy. Opravu provádí
firma Projestav s.r.o. z Fulneku, která byla
vybrána v řádném výběrovém řízení dle
příslušného zákona. Nabídku podalo celkem 6 firem a cena firmy Projestav byla
nejvýhodnější (celkem 678 657 Kč). Další
nabídky zněly na 729 205 Kč, 735 765 Kč,
833 250 Kč, 940 446 Kč a 1 521 539 Kč.
Navíc firma Projestav měla i dobré dosavadní zkušenosti s opravami církevních
objektů. Bohužel, úroveň firmy se v poslední době zhoršila, zejména pracovní
morálka řemeslníků, což nebylo možné při
výběru předpokládat.
Cena díla byla v průběhu prací zvýšena
o 119 282 Kč, neboť rozsah poškozených
omítek je vyšší, než se předpokládalo.
Cena je daná smlouvou, takže není nutné
se obávat, že se budou platit případné prostoje dělníků. Naopak, oprava měla být již
dokončena, takže jsme dočasně pozastavili platby, než bude omítka připravena k nátěru. Při důrazném pohovoru s dodavatelem byl stanoven nový, konečný termín —
první týden v září. Oprava fasády je hrazena kromě farnosti Kozlovice i Okresním
úřadem ve Frýdku–Místku a obcí Kozlovice.
Vzhledem k tomu, že kostel je kulturní
památkou, barevné odstíny fasády určili
památkáři.
Při opravách probíhají každý pátek kontrolní dny za účasti techniků Biskupství os-
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travsko-opavského. Přes pomalý průběh
prací věříme, že konečný výsledek dá zapomenout na všechny dosavadní nepříjemnosti při opravě.
Ing. Václav Kotásek, stav. odbor BOO
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PS: Jan Vašek vojákoval za ck. — Rakouska v Krakově a z Křanovic u Krakova si přivedl i svou polskou manželku, se kterou
měl 2 dcery.
Zpracovala: Marie Prudká, vedoucí vlastivědného kroužku

O měrkovické zvoničce
V podvečerech krásných letních dnů se
do okolí malebné dědiny Kozlovic (rozložené na úpatí tří Ondřejníků) a osady Měrkovic (stulené na pahorkatině Kazničova)
nesou obzvláště jasně a čistě malebné
zvuky zvonů ohlašujících ať ranní svítání,
polední Anděl Páně, či večerní Ave. A to
nejen zvonů z farního kostela, ale také
jasný zvonek ze zvoničky v Měrkovicích.
U historie právě této památky bych se
chtěla zastavit, jak mi ji písemně doložil
člen kozlovického vlastivědného kroužku
p. Jan Vašek z Měrkovic.
Měrkovická zvonička má datum vzniku
25. 9. 1910. Vyrobit a postavit ji dal Jan
Vašek, amatérský sochař z Měrkovic č. p. 28
(bývalé chalupy a hospody, která vyhořela
v r. 1912, dnes je to na zahradě p. Jiřího
Žáka č. p. 27. Tentýž Jan Vašek zhotovil
z kazničovského pískovce i sochu Vzkříšeného Krista, která dominuje jeho hrobu na
kozlovickém hřbitově poblíž kapličky ve
zdi).
Samotnou zvoničku vysokou 8 m vyrobil
z dubového samorostu p. Alois Harabiš
z Mnišího č. p. 82 (Pružin). Vysvěcena byla
kozlovickým knězem p. J. Vymětalem 25. 9.
1912.
V kapličce prováděla ochotně službu
zvonice od jejího založení až do r. 1932
paní Kocurková z č. 31, po ní do r. 1964
paní Julie Vašková z č. 32 a od té doby
dosud koná tuto bohulibou činnost paní
Marie Koníčková z č. 735.
Ovšem za smutné válečné doby neušel
ani tento malý zvonek osudu svých druhů
a byl zrekvírován pro válečné účely. Tak
byli tito „poslové míru“ určeni k výrobě nábojů do smrtících válečných děl. Po odmlčení v létech 1939—45 zakoupil a nechal
posvětit nový zvon tehdejší dp. p. Stanislav
Dubina z Kozlovic.
Bože, dej, ať už nikdy nepřehluší hlasy
těchto poslů lásky a míru žádná válečná lítice.

Význam stromů
Bez rostlin produkujících kyslík by na
zemi nebyla možná žádná vyšší forma života. Rostliny přeměňují oxid uhličitý
a vodu s pomocí sluneční energie na cukr
a volný kyslík a navíc udržují velmi přesně
v atmosféře koncentraci — u kyslíku na
20,9 % a u oxidu uhličitého na úrovni 0,3 %.
Bez této schopnosti rostlin by se velmi
rychle atmosféra změnila ve směs jedovatých plynů.
V říši rostlin a na světě vůbec neexistují
větší živé organizmy než stromy, běžně dosahující výše 30—50 metrů — u některých
druhů dokonce i přes 100 metrů (listnaté
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blahovičníky v Austrálii 100 m, jehličnaté
sekvoje v Kalifornii 120 m). Dalším význačným znakem stromů je jejich dlouhověkost. Jedno století je pro břízy, topoly, olše
a vrby průměrným věkem. Buky a smrky se
dožívají 200—300 let. Z domácích listnáčů
dosahují za příznivých přírodních podmínek nejvyššího věku lípa a dub (i přes 1000
let) a z jehličnanů pak pomalu rostoucí tis,
který může dosáhnout věku vyššího než
2000 let. Nejstarší dosud žijící stromy naší
planety jsou zmrzačené a zakrslé borovice
osinaté ve vysokých horách Sieri Nevady,
přesahující věk 4000 let (prokázaný nejvyšší věk 4700 roků).
Jaký význam má strom pro člověka, si
můžeme ukázat na příkladu středně starého, stoletého buku. Takový buk dosahuje
přibližně výšky 25 m, průměru koruny 14
m, ve kmeni, větvích a kořenech se nachází 15 m3 dřevní hmoty. S prostorem koruny
kolem 2700 m3 a listovou plochou 1600 m2
uvolní buk v létě za hodinu 1,75 kg kyslíku.
Desetina listové plochy tohoto stromu vyprodukuje ve vegetační době tolik kyslíku,
kolik postačí jednomu člověku k dýchání
na celý rok. Jeden jediný buk tedy zásobuje deset lidí!

Kozlovice
Zelené rostliny plní však vedle produkce
životadárného kyslíku i jiné nepostradatelné funkce. Stromy díky své velké povrchové kapacitě působí jako obrovské přírodní
filtry. Již zmíněný buk s uvedenými parametry dokáže ročně zachytit přibližně
jednu tunu prachových částic obsahujících i nebezpečné látky, které by jinak
s vdechovaným vzduchem pronikaly do
našich plic.
V létě, kdy teplota vzduchu dosahuje vysokých hodnot, náš buk dovede odpařit za
den 400 litrů vody a tím zvýšit v okolí vlhkost asi o 10 % a zároveň snížit teplotu až
o 3 °C.
Stromy a zeleň všeobecně pro nás dělají
ještě spoustu dalších důležitých věcí
(zpevňují břehy potoků a řek, zabraňují
korozi půdy, zadržují přebytečnou vodu
a postupně ji uvolňují, zadržují větry —
větrolamy, tlumí hluk, poskytují nám dřevní hmotu k dalšímu zpracování, topení
atd.).
Je toho opravdu hodně, za co si stromy
od nás zaslouží nejen pozornost, ale i ohleduplnost, ochranu a úctu.
V knize Památné stromy od M. Hruškové
a J. Turka se uvádí: „Kdyby věděl Karel IV.,
co se děje s lesy a stromy ve dvacátém století, asi by opět doporučil zavést zákoník
Maiestas Carolina. Tam byly nejen zákony
na ochranu lesa, ale i tresty za jejich porušování. A patřičně přísné, třebaže lesů bylo
mnohokrát více, než jich máme dnes.
A byly to tresty pro škůdce a zloděje, ale
i pro nehodné služebníky, kteří o les řádně
nedbali a bez důvodu ničili živé stromy.
Hrozilo jim „utětie ruky pravé, ježto jí
pomoc najvětší jměli z úmyslu hřešiti.“
Ruce sekati nikoli — ale za škodu ze zřejmé
nedbalosti a omezené nepoučitelnosti by
měly být postihy patřičně tvrdé, třebaže už
není středověk. Anebo právě proto. A nejen
za zkázu stromů.“
Jiří Peloušek

Pozor na křídlatku!
Vedle bolševníku velkolepého ohrožuje
naši původní vegetaci další velmi agresivní
asijský vetřelec křídlatka sachalinská, resp.
japonská. Dříve byla tato rostlina pěstována pro okrasu v zahradách a parcích,
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odkud se rozšířila do volné přírody, kde
svými křehkými, více jak metr hlubokými
kořeny narušuje pevnost říčních břehů, ale
i betonových zábran a nezastaví ji ani asfaltový koberec. Naše podnebí bez přirozených škůdců jí velmi vyhovuje. Lze tak usuzovat podle rychlého rozrůstání. V Kozlovicích ji můžeme pozorovat hlavně kolem
Ondřejnice a dalších potoků, ale i na
mnoha jiných místech. Pokusy o její vyhubení sekáním a vykopáním nejsou příliš
úspěšné. Podle členů Českého svazu
ochránců přírody z Kunčic pod Ondřejníkem (v Kozlovicích asi nepotřebujeme
chránit přírodu) lze nejlepšího výsledku
dosáhnout chemickým postřikem ROUNDAPEM — u vodních toků se musí použít
přípravek ROUNDAP BIOAKTIV. Ochráncům přírody z Kunčic p. O. se podařilo zastavit šíření těchto nevítaných rostlin
kolem Tichávky a frýdlantské Ondřejnice
a doporučují následující postup:
Nechat křídlatky bez mechanického zásahu vyrůst až do plně rozvinutého kvetoucího porostu. Tehdy je nejvhodnější
doba na chemickou likvidaci. Stříkáme
výše uvedeným přípravkem — musí být
dokonale rozprášen, aby zasáhl celou rostlinu a nestékal. Postřik opakujeme v dvoutýdenních cyklech až do zničení veškeré
nadzemní zelené hmoty. Pokud to stihneme do prvního mrazu, máme vyhráno.
Chemický postřik byl vtažen do kořenů a ty
postupně odumřou.
Práce je to náročná i nákladná. Postřik je
třeba provádět za příznivého počasí při dodržení všech bezpečnostních opatření
(ochranné pomůcky apod.).
Jiří Peloušek
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Co asi nevíte o místním
zemědělském družstvu
1. Zemědělské družstvo v Kozlovicích hospodaří na 1020 ha zemědělské půdy,
z toho je 202 ha orné. Družstvo má 32
stálých zaměstnanců, z toho je 6 THP.
Některé práce si objednáváme u dalších
7 soukromých traktoristů.
2. ZD pěstuje do 150 ha obilovin pro vlastní potřebu a na drobný prodej. Kukuřice
na siláž pěstujeme na 50 ha, zbytek tvoří
travní porosty.
V současné době chováme 200 krav, 100
kusů jalovic a 110 ks telat.
3. ZD získává dotaci od státu 2000 Kč na
1 ha.
4. Hovězí dobytek nepaseme, protože
máme převážně vazné stáje, navíc jsme
od roku 1993 přešli na chov mléčného
černostrakatého skotu, který je vhod-
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nější krmit po celý rok stejným krmivem. Pastva není u tohoto skotu ekonomická.
5. Sběr kukuřičných palic na sklizeném
poli je povolen.
6. Některé porosty ozimých obilovin zůstaly po zimě prořídlé, poškodila je plíseň sněžná. Je proto méně slámy, ale
celkové výnosy zrna jsou průměrné.
Rovněž porosty kukuřice jsou slibné.
7. Naše problémy souvisí dlouhodobě
s nízkou rentabilitou zemědělské výroby, v důsledku čehož chybí finanční
zdroje na údržbu a rekonstrukci budov

3. FEDD — finále
Scéna — Těšínského divadla
Český Těšín — v posledním týdnu školního roku se zde konal 3. Mezinárodní festival dovedností dětí FEDD, který již tradičně organizuje společnost Anna tour z Frýdku–Místku.

(přestavbu stájí na volné ustájení), na
obnovu strojového parku aj.
8. Naše existence závisí především na tom,
jestli Česká republika vstoupí do EU a jaké
podmínky pro naše zemědělce vláda vyjedná.
Naše družstvo je zaměřeno na výrobu
mléka. Proto naše nejbližší budoucnost
spočívá na výši produkce mléka, jeho odbytu za přijatelnou cenu a dotační politice
státu.
Nyní dodáváme mléko Mlékárně Kunín
litr za 8 Kč a dosahujeme dojivosti 7300
litrů na dojnici za rok.
ZD Kozlovice

Cíl festivalu: mezinárodní spolupráce
v oblasti kulturních vystoupení pro děti
a mládež. Děti jsou zapojeny do přípravy
festivalu skoro celý školní rok, je zde alespoň malá snaha o upozornění na talenty
dětí, které třeba nemají možnost prosadit se.
Do finále postoupily děti ze ZŠ, SŠ
z Čech, Moravy a Slezska, Slovenska a Pol-
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ska. Festival byl rozšířen o zvláštní kategorii — postižené děti: Polska Fundacja dla
dzieci niepelnospráwnych z Bielska–Bialej
a Ústav pro postižené Ostravice — penzion
Anenská.
Účast škol z našeho regionu: Český
Těšín, Jablunkov, Frýdek–Místek, Kozlovice, Frenštát pod Radhoštěm. Polsko: 6. ZŠ
Ruda Slaska, Měst. úřad Ruda Slaska. Slovensko: ZŠ Galanta.
Konečné umístění — cena GRAND PRIX:
Ch. Heczko — lidová píseň, vokální skupina Silesiana, PL — zpěv, taneční skupina J.
T. DANCE — DDM Frýdek–Místek. Pozornost patřila rovněž budoucí herečce Kristýnce Blahutové (5. ZŠ Frýdek–Místek)
a moderátoru Jarku Peterovi z 1. ZŠ F–M.
Jako hosté vystoupily velmi nadané děti
např. Martin Ševčík ZŠ Kozlovice — zpěv
a hra na kytaru, sólistka — zpěv Sylvie
Lehnertová ZŠ Frenštát p. R. a taneční skupina J. T. DANCE při DDM z Frýdku–Místku pod vedením paní Tománkové.
Informace o dalším 4. ročníku získáte na
www.annatour.cz/fedd.
Za organizační tým B. Brixová Matušková

Valášek dvacetiletý
„K založení souboru došlo v září 1982.
Začalo se s dětmi, jak jinak než formou hry,
zpěvu a říkánek. Zájem rodičů i dětí byl
velký, nácvik prvního programu postupoval rychle a s nadšením, takže jsme již 5. listopadu 1982 měli první veřejné vystoupení v Kozlovicích. Líbilo se. Zpěvy zpestřila
i malá muzička, kterou připravila Jaroslava
Ulčáková. Dvoje housličky, dvě zobcové
flétny a ozembuch.
V roce 1983 nás pozvali do okresní soutěže dětských národopisných souborů. Předvedli jsme tam pásmo „Hrajeme si.“ Mile
nás překvapilo, když souboru Valášek přisoudili 1. místo. Tak velký úspěch jsme nečekali…“ vzpomíná na začátky dnes již
v širokém okolí známého národopisného
souboru Valášek ve sborníku vydaném
k výročí 700 let Kozlovic paní Marie Krpcová (do roku 1993 jeho umělecká vedoucí).
JP
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XIV. ročník Beskydského poháru
ve skoku na lyžích
Kozlovice open 2002

V neděli 23. června proběhl ve skokanském areálu obce Kozlovice jeden ze závodů XIV. ročníku Beskydského poháru žáků
ve skoku na lyžích.
Nedělní slunečné odpoledne zahájili
předžáci ročníku 1993 a mladší. Pěkné
8. místo vybojoval Erik Pistovčák z Kozlovic, 13. byl Jakub Fulnek, 14. Jakub Vašenda, 19. Jan Prudký, 24. Pavel Zeman
a 26. Josef Zeman. V žácích mladších ročníků 1991 a 1992 byl na 10. místě Jiří Struhár, 16. Jakub Fulnek, 33. Erik Pistovčák,
44. Vlaďka Pustková. Ve starších žácích
ročníků 1989 a 1990 se na 2. místě umístil
Vladimír Struhár, ale jako člen TJ Frenštát
p. R. (dříve Kozlovice), rovněž Matěj Fulnek
na 8. místě.
U nejstarší kategorie vybojoval Erik Pistovčák 33. místo a Vlaďka Pustková 44.
místo.
Celkové výsledky Beskydského poháru
Předžáci:
1. Bartoloměj Klusek (Bystra), 2. Jakub
Fulnek (Kozlovice), 3. Jan Kloda (Goleszow), 9. Erik Pistovčák (Kozlovice).
Mladší žáci:
1. Martin Plhal (Nové Město n. M.),
2. Ondřej Bitala, 3. Robert Solanský (oba
Rožnov p. R.), 6. Jiří Struhár, 19. Jakub Fulnek (oba Kozlovice), 21. Vojtěch Raszka,
24. David Ripper (oba Třinec), 29. Vladěna
Pustková, 41. Erik Pistovčák (oba Kozlovice).
Starší žáci:
1. Jiří Mazoch, 2. Filip Bialek, 3. Vladimír
Struhár (všichni Frenštát p. R.), 7. Matěj
Fulnek (Frenštát p. R. — rodák z Kozlovic),
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23. Jiří Struhár (Kozlovice), 26. Jakub Boruta (Třinec), 39. Jakub Fulnek (Kozlovice),
46. David Hickel, Pavel Pyszko, 60. Martin
Heczko (všichni Třinec).
JP

Změny ve fotbale
— ve FK VP Frýdek-Místek do 31. 12.
2002 hostují dorostenci Jiří a Hynek Prokešovi, Martin Krpec; žáci Radomír Chýlek
a Martin Václavík;
— muže Frenštátu p. R. posílil do 31. 12.
2002 náš hráč Jakub Harabiš;
— z Lichnova se vrátil Roman Vaverka
z „A“ mužstva;
— z ročního hostování v TJ Vítkovice se
vrátil dorostenec Pavel Krpec;
— družstvo dorostu trénuje Pavel Krpec,
pomáhat mu bude Láďa Kahánek, poděkování patří odstupujícímu trenéru Pepíku
Němcovi.

Brušperská liga opět zahajuje
Naši malí fotbalisté se těší
na soutěžní ročník 2002/2003
Brušperské ligy. Utkají se
s Mošnovem, Brušperkem, Kateřinicemi, Fryčovicemi, Hukvaldami,
Vratimovem, Jistebníkem,
Palkovicemi
a Staříčem.
Kozlovice přihlásily 2 mládežnická družstva. Hraje se minikopaná (na polovině
hrací plochy) a soutěž je organizována pro
hráče narozené po 1. 1. 1992 a mladší. Benjamínci budou zápolit pod vedením p. Ing.
Roberta Tabacha a p. Milana Kociána.
V prvním utkání se představili na domácím hřišti 12. září proti Jistebníku a Vratimovu s těmito výsledky:
Kozlovice A — Vratimov
1:2
Kozlovice B — Vratimov 1:2
Kozlovice A — Jistebník
6:0
Kozlovice B — Jistebník
3:0
V pátek 20. září zajíždějí do Palkovic, kde
hrají se Staříčem a domácími Palkovicemi.

V Kozlovicích sehraje fotbalový potěr svá
utkání 26. září od 15.45 hodin s Mošnovem
a 18. října od 15.45 hodin s Kateřinicemi.
Přijďte se podívat a potěšit se pravým
dětským zaujetím pro hru.
FC Kozlovice

Ohlédnutí za oslavami fotbalu
Kopaná v Kozlovicích oslavila v letošním
roce své šedesátiny.
Slavnostní chůze se 4. července jako
hosté zúčastnili: p. Mgr. Karel Stříbný —
odstupující předseda Slezské fotbalové
župy, p. Ing. Stanislav Gajdušek — člen výkonného výboru Českomoravského fotbalového svazu a nastupující lodivod fotbalu
Moravskoslezského kraje, p. Ing. Rostislav
Šimon — předseda Okresního fotbalového
svazu, p. Ing. Stanislav Zeman — předseda
Okresního výboru Českého svazu tělesné
výchovy ve Frýdku–Místku a zároveň předseda TJ Sokol Kozlovice, p. Václav Kocián
— starosta obce a p. Ing. Jaroslav Tabach —
místostarosta obce.
Svou návštěvou nás potěšili i přátelé
z Kozlovic u Přerova.
Čestné uznání Okresního fotbalového
svazu a Pamětní list FC Kozlovice obdrželi:
p. Ludvík Laník — jediný hráč prvního
mužstva SK Kozlovice z roku 1942, p. Bohuslav Krpec — funkcionář zakládajícího
výboru v roce 1942, p. Miroslav Vyvial —
dlouholetý hráč, trenér., p. Lubomír Tabašek — hráč a dlouholetý funkcionář fotbalu a p. Jan Tabach — hráč kopané, trenér,
funkcionář.
Na přiloženém snímku předává Mgr.
Stříbný uznání p. Bohuslavu Krpcovi.

Kozlovice
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Fotbalový klub si váží všech spolupracovníků a pomocníků, kteří soustavně pomáhají na údržbě hřišť a sportovního areálu. Dále byli oceněni: p. Ing. František
Žídek, p. Zdeněk Kovář, p. Lubomír Adamec, p. Václav Anýž z Komárova, obec Kozlovice, OV ČSTV Frýdek–Místek.
Nezapomněli jsme ani na bývalé fotbalisty, z nichž mety nejvyšší dosáhl Radomír
Chýlek, který reprezentoval Českou republiku.
Příjemnou atmosféru krátkému posezení navodil hudebním vystoupením p. Slávek Vašenda se svými žáky.
Pátek 5. července byl vyplněn ryze sportovním a zábavným vystoupením. Po celý
den byly našimi hosty i děti z polského
Skoczowa.

Ve fotbalových utkáních se představili
žáci a dorostenci z Polska s chlapci FC, žáci
pokořili soupeře poměrem 3:1, dorostenci
prohráli 3:4.
Děvčata odbíjené z TJ Sokol Kozlovice
porazila své soupeřky ze Skoczowa poměrem 3:0. Muži se utkali s pracovníky České
televize Ostrava a utkání skončilo hokejovým výsledkem 12 : 4 ve prospěch domácích. Pěkné utkání vybojovali i staří páni
Kozlovic s „B“ mužstvem.
Páteční program navštívili i přednosta
Těšínska (u nás kraj) a vedoucí odboru tělovýchovy tohoto polského kraje. Setkali se
s představiteli naší obce, p. starostou a p.
místostarostou.
Odpolední program zpestřily svým vystoupením děti Mateřské školy z Kozlovic
pod vedením učitelek p. Jedličkové a p. Eliášové (Chýlkové). Broučci v jejich podání
se všem líbili. K hezké pohodě přispěl koncert Slávka Vašendy a jeho žákovské taneční kapely. Děkujeme.
Večer mezi nás zavítal Jožka Šmukař
s dechovkou. Překrásné melodie a tanec
ukončily celodenní program.
Na své první veřejné vystoupení určitě
nezapomene p. Jarka Pustková, kdy zazpívala sólo s Jožkou Šmukařem. Bylo moc
hezké.
Fotbalový klub děkuje všem spolupracovníkům, trenérům, hráčům, občanům
za pomoc při organizaci oslav.
Výbor FC

Prodej jatečných krůt
Drůbežárna Příbor — Klokočov
Připravujeme prodej
jatečných krůt —
začátkem října.
Bližší informace na tel. č.
0602 78 77 79
0728 85 60 36
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Kozlovice

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
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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