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Obecního úřadu v Kozlovicích

Stavba tělocvičny – prvořadý úkol
Jelikož se v tisku objevily některé nepřesné
informace související s tímto problémem,
považuje Rada obce Kozlovice za nutné tuto
záležitost našim občanům blíže objasnit.
Dřívější školní tělocvična byla postavena
koncem padesátých let v souvislosti s přístavbou školy. V této době to byl určitý pokrok, zlepšení podmínek, poněvadž dříve se
cvičilo po hospodách, na chodbě školy apod.
Rozměry tělocvičny jsou 18 ´ 9 metrů, výška

5,5 metru, použitelné rozměry o něco menší.
Vývoj společnosti ve všech sférách se posunul hodně dopředu; co bylo dobré dřív, v současnosti nevyhovuje. Poloha místní základní
školy v centru obce má sice určité výhody
(pokud se týká dostupnosti), avšak ještě více
nevýhod. Zcela chybí v okolí školy hřiště pro
lehkou atletiku, a tak žáci školy musí běhat
po obecních komunikacích a dělit se o ně
s automobily a dalšími uživateli. Přístup na
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hřiště je téměř nemožný. Suma sumarum: při
poslední návštěvě kontrolního orgánu školy
— České školní inspekce — jsou označeny
podmínky pro výuku školní tělesné výchovy
jako nevyhovující , v současné době ve srovnatelných obcích nejhorší v celém okrese.
Obec jako správní celek má všude, nejen
v Kozlovicích, vytvářet co nejlepší optimální
podmínky pro školní výuku. Proto tedy
Obecní úřad v Kozlovicích má nejen zájem,
nýbrž i povinnost postavit v době co nejkratší novou školní tělocvičnu. Podmínky pro
výuku tělesné výchovy ve škole se tím alespoň částečně zlepší. Mezi některými našimi
občany (a dokonce i sportovci) není dost
dobře ujasněn rozdíl mezi pojmy školní tělocvična a tělocvičnou v obecném významu,
např. obecní tělocvična. Ta druhá může být
postavena kdekoliv na obecním pozemku
a je financována výhradně z finančních prostředků obce, popřípadě z prostředků sponzorů. Školní tělocvična by měla být financována převážně ze státních prostředků s částečnou spoluúčastí obce a musí stát pouze
u školy. Každé jiné její umístění nemá pro
školu význam. A v tom máme v Kozlovicích
určitý problém kvůli již výše zmíněným prostorovým podmínkám. V současné době probíhají jednání související s vyřizováním stavby. Věříme, že povedou ke zdárnému konci.
Nová školní tělocvična by měla stát vedle
školní jídelny a měla by být spojena krčkem
se školní budovou — viz obrázek. Ze zpracovaného investičního záměru vyplývá, že její
rozměry by měly být: délka 30 m, šířka 18
m a výška 7 m, což je za daných podmínek
dobrý rozměr.
Za regulérních podmínek by se v ní mohl
hrát volejbal — sport, který měl v Kozlovicích
vždy dobrou úroveň. Pevně věříme, že zase
bude mít. Solidně by se tu dala hrát košíková,
v poslední době stále více přicházející do obliby sálová kopaná a nově začínající moderní
sporty — jako např. florbal, fusbal, korfbal
apod. Mohly by se zde pořádat významnější
sportovní akce a turnaje. Školní tělocvična je
v průběhu školního roku využívána z 80%
žáky školy a z 20% ostatní mládeží obce. Přibližně stejný poměr využití by byl i v budoucnu za mnohem lepších prostorových podmínek. Zájem o mimoškolní využívání tělocvič-

Kozlovice
ny zejména v zimním období je nyní dvojnásobný. Mezi občany se též hovoří o rekonstrukci místního koupaliště. Je nesporné, že
tato oprava by byla potřebná. Problémem
jsou finance. Podle připraveného projektu by
si tato rekonstrukce vyžádala v současné
době přibližně 10 milionů Kč. Stát na tuto
akci nepřispěje ani korunu a rovněž sponzoři o tuto záležitost nemají zájem.
Nová tělocvična zcela určitě poslouží jako
preventivní prostředek proti stále více se objevujícím negativním jevům mezi mládeží.
Pevně věříme, že do tělocvičny si najde cestu
mnohem více mladých lidí, než tomu je nyní.
Souvisí to též se stále více potřebným zdravějším stylem života lidí.
Jak už z obrázku můžete posoudit, bude to
pěkná stavba, pro školu i obec velmi potřebná.
Jan Tabach, člen Rady obce

Výsledky hospodaření Kozlovic
v roce 2000
Příjmy . . . . . . . . . . . . . . . . 19 641 315,33 Kč
Výdaje . . . . . . . . . . . . . . . 16 397 770,84 Kč
Rozdíl . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 243 544,49 Kč

Rozpočet obce na rok 2001
je navržen a schválen jako vyrovnaný
v příjmech i výdajích ve výši 20 107 000 Kč.
Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli
ze zásady, že nemůžeme víc vydat, než přijmeme, a proto musely být některé předpokládané akce z rozpočtu vyřazeny. Do
výdajů jsme například museli dát částku
1,7 milionů korun, což jsou splátky půjček
z FŽP a z České spořitelny, plus úroky.
Hlavní akce, které musíme v roce 2001
realizovat a které byly zařazeny do rozpočtu, jsou: nový krov na budově č. p. 356,
oprava komunikace v lokalitě na Drahách
a Bahenná, nezbytná údržba ostatních
obecních komunikací, rekonstrukce koupaliště, příprava výstavby tělocvičny, rozšíření vodovodního řádu směrem k Tiché,
oprava střechy na smuteční síni, postupná
výměna vodovodního potrubí, zateplení
střechy kotelny a uhelny ZŠ, zakoupení
stolů a židlí do sálu OÚ a instalace termoventilů v MŠ.
Starosta obce

Kozlovice
Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice konaného
dne 29. 3. 2001 v 19.00 hodin v místnosti
bývalé pošty v budově OÚ.
Z ASTUPITELSTVO OBCE
schvaluje:
03/2001 — Závěrečný účet obce za rok 2000.
04/2001 — Vyrovnaný rozpočet obce na rok
2001 ve výši 20 107 000 Kč.
05/2001 — Zřízení příspěvkové organizace
od 1. 7. 2001, název organizace: Základní škola
Kozlovice, 739 47 Kozlovice 186, okres Frýdek—
Místek (součástí bude školní jídelna a školní
družina).
06/2001 — Zařazení požadavku na provedení
změny územního plánu u pozemku parc. č.
271/6 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby rodinného domku k řízení v rámci změny č. 2 územního plánu obce Kozlovice.
07/2001 — Zařazení požadavku na provedení
změny územního plánu u pozemku parc. č.
271/1 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby rodinného domku k řízení v rámci změny č. 2 územního plánu obce Kozlovice.
08/2001 — Zařazení požadavku na provedení
změny územního plánu u pozemku parc. č.
3833/3 k. ú. Měrkovice pro účely výstavby rodinného domku k řízení v rámci změny č. 2
územního plánu obce Kozlovice.
09/2001 — Prodej nově odměřeného pozemku parc. č. 2366/2 k. ú. Kozlovice ve výměře 345
m 2.
10/2001 — Úplatný převod pozemku parc. č.
2696/1 k. ú. Kozlovice ve výměře 993 m2 z vlastnictví čs. státu do vlastnictví obce Kozlovice.
11/2001 — Dotaci ČSAD BUS Ostrava na rok
2001 na pokrytí ztráty při zajišťování dopravní
obslužnosti ve výši 145 000 Kč.
ruší:
12/2001 — Usnesení č. 15/2000 ze dne 13. 4.
2000 ve věci bezúplatného převodu pozemků
parc. č. 159/1, 2696/1 k. ú. Kozlovice ve vlastnictví čs. státu do vlastnictví obce Kozlovice.
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neschvaluje:
13/2001 — Prodej obecního pozemku parc.
č. 804/48 k. ú. Kozlovice ve výměře 510 m2 .
14/2001 — Prodej nemovitosti — areálu
sběrny druhotných surovin.
bere na vědomí:
15/2001 — Nabídku firmy Digis, spol. s r. o.
gen. Sochora 6176, Ostrava—Poruba na provedení skenování a vektrorizace katastru nemovitostí a digitalizace grafických přehledů P— parcel ve zjednodušené evidenci k. ú. Kozlovice
a Měrkovice, bude sledovat výsledky stejného
záměru Ministerstva vnitra ČR.
ukládá:
16/2001 — Starostovi obce zajistit, aby v připravovaných materiálech pro jednání zastupitelstva (prodej pozemků, změny ÚP) bylo
upřesněno umístění příslušné lokality — místní
název.
Václav Kocián

ing. Jaroslav Tabach

starosta obce

místostarosta obce

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Kozlovice konaného
dne 4. června 2001 v 19.00 hodin v místnosti
bývalé pošty v budově OÚ
Z ASTUPITELSTVO OBCE
schvaluje:
17/2001 — Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Kozlovice 186 po drobných úpravách čl. VII., odst. 4.
bere na vědomí:
18/2001 — Inventarizační zápisy ZŠ Kozlovice a ŠJ Kozlovice o provedené inventarizaci hospodářských prostředků ke dni 31. 5. 2001.
Václav Kocián

ing. Jaroslav Tabach

starosta obce

místostarosta obce
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Kozlovice
Dolní Bečva nemusí platit

Brno, Dolní Bečva (sve, ČTK) — Dolní Bečva
na Vsetínsku se už nemusí bát kolapsu obecní
pokladny. Ústavní soud včera zrušil rozsudky,
podle nichž byla obec povinna platit směnky
v hodnotě třiceti milionů, jejichž ručení podepsal bez vědomí obecního zastupitelstva její bývalý starosta Václav Fiurášek. Loňský obecní
rozpočet přitom činil zhruba 10 milionů korun.
„Starosta nemohl a nemůže vytvářet vůli obce,
ale jen ji sdělovat a vyjadřovat. Přijetí takového
závazku vyžadovalo souhlas obecního zastupitelstva“, upozornil předseda senátu Ústavního
soudu Pavel Varvařovský.
„Jsme potěšeni, skončily potíže, které nás
trápí od roku 1997,“ komentoval vyhlášení nálezu Ústavního soudu současný starosta obce
Pavel Mana. „Obec nezatížilo zastupitelstvo, ale
jedna osoba. Bývalý starosta. My jsme však
podle rozsudku Vrchního soudu v Olomouci
z června loňského roku byli povinni dluh zaplatit. U Ústavního soudu jsme se domáhali spravedlnosti, protože stát zasáhl prostřednictvím
nižších soudů do práv obce,“ vysvětluje Pavel
Mana.
Včerejší nález Ústavního soudu je závazný
pro všechny subjekty v České republice . „Vznikl tak precedent, který má vliv na případné další
verdikty krajských soudů v podobné záležitosti,“ upozornil Mana.
Mladá fronta dnes — 24. 4. 2001

✍

Krátké zprávy…

Sdělení redakce: Redakční rada žádá
všechny autory článků, aby své (podepsané)
příspěvky psali stručně a výstižně. Dále upozorňujeme na dodržování uzávěrky jednotlivých
čísel Zpravodaje (viz poslední strana dole). Na
příspěvky dodané po uzávěrce nebude brán
zřetel.
JPel

✍ Za druhé pololetí roku 2000 měli občané
Kozlovic na poplatcích za likvidaci a odvoz komunálního odpadu zaplatit 221 125 Kč. K 31. 3.
2001 bylo zaplaceno 204 627 Kč, t. j. 92,54%.
Poplatek na rok 2001 (150 Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu, resp. 400 Kč za rekreační nebo neobydlený objekt) je možné zaplatit ve
dvou splátkách, a to do 30. 4. a 31. 10. 2001. JPel
✍ Výměna zkušeností a nezkreslené informace, to je předností Mikroregionu Frýdlant-

sko–Beskydy. Tyto skutečnosti nás vedly
k tomu, že jsme požádali vydavatele této tiskoviny, zda by naší obci umožnili uveřejňování
článků ze života naší obce. Protože naší žádosti
bylo vyhověno, můžete si Mikroregion Frýdlantsko—Beskydy zakoupit za 3 Kč i na novinových stáncích v Kozlovicích.
JPel

✍ Před deseti lety, 10. června 1991, se konal
v Kozlovicích ustavující sněm Místního sdružení Občanské demokratické strany.
JPel
✍ Veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Lhotka 12. 3. 2001 schválilo mimo jiné žádost
o zachování matričního úřadu v Kozlovicích.
Mikroregion F–B
✍ Na opakované upozornění a stížnosti občanů na výskyt toulavých psů zareagovalo Zastupitelstvo obce Janovice (podobně i Staré
Hamry) schválením smlouvy obce s p. Janem
Ondračkou ze Sedlišť o odchytu toulavých psů.
Nejde o levnou záležitost a náklady odchytu
jdou na účet majitele psa.
Mikroregion F–B
✍ Pro nás a naše děti z Mateřské školy
v Bašce se tento školní rok stal rokem ekologické výchovy. S dětmi se při celodenní práci zaměřujeme na oblast „Krásná“, „Vody“, „Zeleně“
a „Slunce“. Využili jsme rovněž nabídky programů ekologické výchovy střediska Vita z Ostravy.
Děti tak mohly proniknout do programů „Mraveneček“, „Co ví kapička Jára“, „Co skrývá popelnice?“, „Krtkova domácnost“ a „Výlet za zvířátky“. Programy v dětech upevňují pocit, že
mohou přispět ke změně ve prospěch životního prostředí.
Mikroregion F–B
✍ Stravenky na školní rok 2001/2002 se
budou prodávat již poslední týden v srpnu, t. j.
od 27. 8. do 31. 8. od 8.00 do 12.00 hodin u vedoucí školní jídelny.
Vedoucí ŠJ
✍ Kam patří nápojové kartony? Nápojové
kartony jsou vícesložkovým obalem a patří ke
komunálnímu odpadu, který můžeme předat
k dalšímu využití. S nápojovými kartony se setkáváme denně. Krabice od mléka, džusů, vín
nepatří do zbytkového komunálního odpadu
(popelnic), ale do kontejnerových hnízd. Nápojové kartony odkládáme do kontejneru
s označením plasty. Plast se následně třídí, oddělují se z něho PET láhve a kartony. Ty jsou
nejlépe placenou surovinou k dalšímu využití.
OÚ Kozlovice

Kozlovice
✍ Komunální odpad v 1. čtvrtletí 2001
Obec vytřídila a předala k využití následující
množství komunálních odpadů: srovnáváme 1.
čtvrtletí roku 2000 a roku 2001.
rok 2000
rok 2001
papír
—
—
sklo
15,21 t
16,35 t
plast
1,275 t
3,782 t
nápojové kartony
—
—
kovy
11,7 t
3,08 t
Celkem
28,185 t
23,212 t
Zbytkový komunální
odpad
105,4 t
89,6 t
OÚ Kozlovice
✍ Opravy a údržba místních komunikací.
V červnu a červenci letošního roku bude v souladu s plánovaným programem úprav obecních
komunikací v naší obci provedena rekonstrukce komunikace na Bahennou. Rekonstrukce se
uskuteční v úseku od vodojemu směrem na Bahennou, kde bude napojena na stávající vozovku s živičným povrchem.
V tomto roce bude také provedena rekonstrukce obecní komunikace na „Drahách“.
Údržba místních komunikací s asfaltovým nebo
živičným povrchem bude prováděna v měsíci
květnu a červnu. Práce provede firma KOREKT.
Opravy a údržby místních komunikací bez
živičných nebo asfaltových povrchů budou
postupně celý rok provádět zaměstnanci OÚ.
Starosta obce
✍ Ochrana osobních údajů. Zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovil povinnost poskytovat informace
vztahující se k působnosti státních orgánů a orgánů územní samosprávy (obce). Jedná se o informace tímto zákonem stanovené, ale nevztahuje se na osobní údaje, které jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Co to v praxi znamená?
Obec Kozlovice nemůže ve Zpravodaji zveřejňovat oznámení o jubileích, narozeních
a úmrtích občanů bez jejich písemného souhlasu (případně souhlasu zákonných zástupců). V usneseních zastupitelstva obce nesmíme uvádět osobní údaje, komu byl schválen
prodej či pronájem pozemku.
Chceme-li to zveřejnit, musíme si vyžádat písemný souhlas fyzické nebo právnické osoby.
OÚ Kozlovice
✍ Veřejné provozování hudebních děl —
informace OSA pro provozovatele. OSA —

5
Ochranný svaz autorský upozorňuje pořadatele
tanečních zábav, diskoték a provozovatele, kteří
ve svém zařízení (restaurace, provozovny služeb, sportovní zařízení apod.) veřejně provozují hudební díla, na povinnost platit autorský
provozovací honorář. Tento autorský svaz chrání práva autorů a umožňuje užívat hudbu
v souladu s právními předpisy, neboť veřejné
užití hudebního díla bez souhlasu držitele autorských práv je porušením autorského zákona
se všemi právními důsledky.
Regionální pracoviště OSA pro naši oblast je
v Hranicích na Moravě, ul. 8. května 1850, PSČ
753 01, tel./fax: 0642/20 38 18 nebo 20 58 18.
Oznámení o uspořádání veřejné produkce si
můžete vyzvednout na Obecním úřadě u p.
Hlisnikovské.
OÚ Kozlovice

✍ Fotograf v KozlovicíchObecní úřad oznamuje občanům, že od 1. července t. r. mohou
využít fotoslužeb každý první čtvrtek v měsíci
v době od 14.00 do 16.00 hodin v budově OÚ
v Kozlovicích.
Vyfotografovat se můžete nechat nejen na
občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, ale
i u příležitosti různých výročí apod. Na požádání je možno tuto službu poskytnout i do domu.
OÚ Kozlovice
Oznamuji vám tímto prodloužení
Oznamuji
prodloužení
ordinačnívám
dobytímto
praktického
lékaře ordipro
dospělé
Kozlovicích lékaře
č. p. 490
nační
dobyv praktického
pro(MUDr.
dospěOd 1.
června
2001 budu
pracoléMachalová).
v Kozlovicích
č. p.
490 (MUDr.
Machalová).
vat1.pouze
ordinaci
Kozlovicích
a budu
Od
červnav2001
buduvpracovat
pouze
v orditedyv Kozlovicích
schopna poskytnout
péči
naci
a budu tedy zdravotní
schopna poskytvšemzdravotní
občanůmpéči
Kozlovic
přilehlýchKozlovic
obcí,
nout
všem aobčanům
o tutoobcí,
péči kteří
projeví
zájem.
a kteří
přilehlých
o tuto
péči projeví zájem.
Nové
ordinační
hodiny
od
června2001:
2001:
Nové ordinační hodiny od 1.1.června
Pondělí
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.30—12.00
Pondělí . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30—12.00 hod.
hod.
Úterý. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.30—12.00
Úterý
6.30—12.00 hod.
hod.
Středa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.00—17.00
Středa
12.00—17.00 hod.
hod.
Čtvrtek . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.30—12.00
Čtvrtek
6.30—12.00 hod.
hod.
Pátek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.30—12.00
hod.
Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.30—12.00 hod.
MUDr. Jana Machalová
MUDr. Jana Machalová
K 30. 6. 2001 končí svoji lékařskou praxi
v Kozlovicích paní doktorka MUDr. Jana
Foldýnová z Frýdlantu n. O.
Pacienti z Kozlovic, Měrkovic a Lhotky za
těchto 24 let lékařské péče o ně paní doktorce
děkují a přejí jí do dalšího života všechno
dobré, hlavně zdraví, pohodu a optimismus.
Marie Prudká
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Příroda má od jara do zimy svoji náruč otevřenou a všude je něco vidět – stačí se jen dívat

Síla jarního probuzení
Letos měla příroda na uskutečnění svých jarních přeměn
velmi krátké období přerušované stále se vracející zimou. Jaro
se v lese projeví bouřlivým růstem světlomilných rostlin, pestrobarevné květy některých nedočkavě vykukují již ze zbytků
sněhu. Je to doslova závod
s časem, neboť musí vykvést
v době, pokud ještě sluneční paprsky pronikají bezlistou klenbou korun stromů. Když bílé
plochy sasanek doplní žluté
květy petrklíče, blatouchu a orseje jarního, znamená to, že jaro
je skutečně tu. Pak nastane opět
střídání barev, převládne modrofialová barva plícníku, fialky,
popence a hluchavky. Až se stromy olistí a les zahalí zelené šero,
vlády se postupně ujmou rostliny stínomilné: mařinka, pomněnka, kokořík, kostival, netýkavka, kopřiva, kapradina aj.
Jarní invaze květů se začne
přesouvat na sluncem ozářené
louky, které po skromné sedmikrásce zaplaví žlutá barva
pampelišek, bílá kopretin. Pak
již následuje pestrá směs barev
knotovky, pryskyřníku, jitrocele,
bršlice, rozrazilu, chrastavce, kohoutku, zvonku, různých jetelů
a trav; pozornému oku neunikne ani květ vzácného vstavače.
I tady probíhá závod s časem. Ve
výhodě jsou druhy (kvetoucí
záhy z jara), jejichž semena dozrávají před první senosečí.
Pokud jste si nenašli čas zastavit se a prohlédnout si všechnu tu jarní krásu, pak máte
smůlu a budete si muset počkat
až do příštího jara, protože ta letošní krása už brzy padne za
oběť kosám a sekačkám. Je tu
senoseč, blíží se prázdniny
a s nimi, na rozdíl od prudkého
nástupu jara, pozvolný příchod
léta.
Jiří Peloušek

Chutná jim smrk
Četné druhy hmyzu jsou potravně vázány výhradně na smrk.
V přirozených lesích si s jejich výskytem příroda ve většině případů poradí sama, v oslabených porostech a v umělých monokulturách se přemnožují a působí vážné škody. Lýkožrouti, lýkohubové a nosatci se zajímají o lýko a dřevo, housenky zavíječe
smrkového rozežírají v šiškách šupiny a ničí semena, housenky
bekyně mnišky, ploskohřbetky smrkové i pilatky smrkové okusují jehlice. A právě proti pilatce smrkové jsou letos v našem okrese
zaměřeny letecké postřiky. Omezený přístup a zákaz sběru lesních plodin potrvá do konce června.
Jiří Peloušek

Kozlovice
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5. ČERVEN BYL ORGANIZACÍ SPOJENÝCH NÁRODŮ VYHLÁŠEN
„MEZINÁRODNÍM DNEM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“

Místní Agenda 21
Již od začátku sedmdesátých let má Organizace spojených národů hlavní aktivitu řešit ekologické problémy při zhoršování životního prostředí. Vrcholným mezníkem této iniciativy byla
Konference OSN o životním prostředí a rozvoji
známá pod názvem „Summit Země“, která jednala v roce 1992 v brazilském Rio de Janieru.
Jednání konference se opíralo o závěry světové
Komise OSN pro životní prostředí. Činnost
této komise trvala tři a půl roku. Komise vyslechla stovky odborníků,
vědců, zástupců vlád a národů
i představitelů ekologických organizací a hnutí. Zatímco Komise OSN provedla zejména
„zjištění“ stavu Země — její
ekoaudit — Konference v Riu
již přijímala dokumenty ke
zlepšení zjištěného stavu životního prostředí. V první
řadě je nutné alespoň zmírnit rychlost změn k horšímu.
Za dokument pro všechny
a pro každého na celé planetě
Zemi je považována Agenda 21,
která ukazuje nezbytnost běhu na
dlouhé tratě k trvalé udržitelnosti.
Z tohoto globálního dokumentu se pak
odvozuje lokální — místní Agenda 21. Co to je
místní Agenda 21?. I když se tento název možná
zdá být poněkud zvláštní, je možné ho snadno
vysvětlit:
místní — odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště
agenda — je slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je
třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle
21— odkazuje do 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.
Místní Agenda 21 je strategický a akční plán
rozvoje určitého místa (obce) směřující ke
každodennímu zajištění dobré a udržitelné
kvality života a životního prostředí. Velké
množství problémů a jejich řešení má své kořeny na úrovni místních aktivit; účast a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace.
Všechny místní úřady by měly vstoupit do
dialogu s občany, místními organizacemi
a soukromými podnikateli a přijmout místní

Agendu 21. Její vznik je podporován z národní
i mezinárodní úrovně — na dokumentech z Ria
jsou podpisy představitelů naší země, principy
udržitelného rozvoje jsou základem politiky EU
a dalších mezinárodních sdružení. Jde o víc,
než jenom o tzv. „zelený plán“ — jde o propojení ekologických, sociálních, ekonomických
i kulturních otázek, které ovlivňují životní
úroveň místních obyvatel. Do procesu místní
Agendy 21mohou spadat následující činnosti:
obnova památek, oživování a zachování tradičních zvyklostí a řemesel, udržitelná
turistika, sport, územní plánování
a vhodná výstavba, ochrana přírody,
péče o krajinu, péče o starší občany, programy pro školy zaměřené
na otázky udržitelného rozvoje,
programy konzultací k vytvoření
strategického rozvoje místa,
praktické práce např. výsadba
stromů, údržba veřejného prostranství, doprava, kulturní
a společenské akce, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky,
poutě), výchova a vzdělávací programy pro veřejnost i pro místní
zastupitele a jiné cílové skupiny,
spolupráce s médii při osvětě veřejnosti, podpora vhodného podnikání,
vlastní práce místních orgánů — zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí,
plánů i každodenní agendy, ekologické vytápění, nákupy respektující udržitelnost spotřeby
a řada dalších. Nelze však dělat všechno najednou. Je podstatné začít s něčím, co je pro to
které místo opravdu důležité, co může přinést
úspěch a získat podporu široké veřejnosti.
Jiří Peloušek
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
V letošním školním roce ukončí v naší škole
povinnou školní docházku 26 dívek a 21 chlapců. V příštím školním roce nastoupí 36 žáků
(77%) na 4leté studijní obory s maturitou a 11
žáků (23%) na 3leté učební obory ukončené výučním listem. Kromě žáků 9. ročníku nastoupí 3
žákyně 5. ročníku a 1 žák 7. ročníku na víceletá
gymnázia.
Mnozí žáci reprezentovali úspěšně naši školu
i v okresních soutěžích. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Roman Harabiš (9. B), kterému
v okresním kole chemické olympiády uniklo 3.
místo o pouhých 0,5 bodu. Přesto se zúčastnil
i krajského kola této soutěže v Ostravě, kde se
jako úspěšný řešitel umístil na 17. místě. Za
tento úspěch bude odměněn dne 20. 6. zájezdem, na který pojede i Martina Hadvičáková (9.
B), která byla úspěšnou řešitelkou celoroční korespondenční chemické soutěže KORCHEM.
Výborné 2. místo získala v okr. kole matematické olympiády žákyně 5. ročníku Hana Bílková.
V Pythagoriádě obsadili Miroslav Bednář a Jan
Červenka (7. B) 5. místo, Jan Tkáč(6. B) 6. místo.
Roman Harabiš (9. B) a Jakub Škodík (9. A) byli
úspěšnými řešiteli fyzikální olympiády. Jan Červenka (7. B) se umístil na 14. místě Archimediády, Marta Žáková (7. B) byla úspěšnou řešitelkou. V olympiádě z českého jazyka obsadila Daniela Uhrová (9. B) 8. místo, v zeměpisné olympiádě byla Eva Habrnalová (8. A) na 13. místě.
V okrskovém kole soutěže Loutnička obsadil
Ondřej Tabach (2. B) 1. místo, Hana Vyvialová
(8. A) 3. místo a Martin Ševčík (6. A) 3. místo.
Ten se umístil také na 3. místě ve finále Mezinárodního festivalu dovedností dětí FEDD. Členové našeho včelařského kroužku se zúčastnili
soutěže Zlatá včela 2001 s následujícími výsledky: Lukáš Chýlek (4. A) — 9. místo, Martin Janák
(4. A) — 11. místo, Radek Šplíchal ( 9. A) — 6.
místo a Jakub Škodík (9. A) — 9. místo. S pěknými výsledky se může pochlubit i náš šachistický
kroužek. Josef Smolík (4. A) získal 1. místo
v Městské lize mládeže v šachu.
Ze sportovních soutěží je nutné připomenout 1. místo v okrskovém kole ve vybíjené smíšených družstev 5. ročníku a následně jejich
umístění na 2. místě v okresním kole této soutěže. V okrskovém kole Poháru Čs. rozhlasu
v lehké atletice se starší žáci umístili na 2. místě.

Kozlovice
V branném závodě tříčlenných hlídek POLICIE–CUP se naše družstvo ve složení M. Jarotková, Z. Tománek a M. Bednář umístilo na 4.
místě z 23. Ve dnech 5. a 6. června se uskutečnila v Brušperku lehkoatletická soutěž škol povodí Ondřejnice. V letošním roce si naše škola
vedla v této prestižní soutěži mimořádně úspěšně. Přes obtížné podmínky pro lehkou atletiku ve škole naši žáci v obou částech soutěže
s převahou zvítězili před Brušperkem, Starou
Vsí, Fryčovicemi a Hukvaldami. Putovní pohár
získali jak žáci 1. stupně, tak žáci 2. stupně.
O největší příděl bodů pro školu se zasloužili
tito jednotlivci: Radek Chýlek, Zdeněk Gajdoš,
Vladimír Struhár, Kamila Vyvialová, Zdeněk Tománek, Veronika Fizková, Jiří Senčík, Libor Václavík, Eva Habrnalová, Lenka Němcová a Martin
Kocián.
Všem žákům, kteří obsadili v různých okresních a okrskových soutěžích pěkná místa, blahopřejeme. Jejich pěkné výsledky nechť jsou
motivací pro ostatní žáky naší školy.
Mgr. Zdenka Krpcová, vých. poradce

Poděkování všem příznivcům školy
Blíží se závěr roku a mně jménem celého kolektivu pracovníků školy i žáků dovolte, abych
poděkovala všem, kteří se nám během školního
roku snažili pomoci.
Dík patří:
— Všem zaměstnancům OÚ, členům Rady
a Zastupitelstva obce Kozlovice za vstřícný přístup při každodenních jednáních a pomoc při
vzniklých problémech v provozu školy.
— Členům Rady rodičů a přátel školy, kteří se
svými aktivitami snaží finančně zajistit veškeré
soutěže konané ve škole i mimo ni, za pomoc při
organizování různých žákovských akcí a za
snahu při hledání řešení problémů v chodu školy.
— Vedoucím školních kroužků (p. Ing. Zemanovi — šachistický, p. Tkáčovi — včelařský, sl.
Elekové — keramický), Valášku, Skautu, Hasiče,
všech sportovních spolků za velmi záslužnou
mimoškolní činnost, při níž v odpoledních hodinách věnují svůj volný čas práci s dětmi a pomáhají tak předcházet různým patologickým
jevům, které se stále častěji objevují mezi mládeží.
— P. Lepíkové L. a p. Vašendovi J. za to, že
kromě své práce — výuky hry na hudební nástroje — připravují se svými svěřenci různá vystoupení a učí tak děti sociálnímu cítění, správ-
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nému chování se na jevišti, samostatnému projevu, zodpovědnosti za své jednání…, což určitě není málo. — Všem sponzorům — p. L. Adamec, p. Z. Šproch. p. L. Laník, p. J. Šchneider, p.
O. Martiník, p. B. Pěluchová — kteří svými peněžními, či nepeněžními dary přispěli k zajištění nových učebních pomůcek a k zlepšení podmínek pro výchovně vzdělávací proces školy. —
Všem rodičům, babičkám, dědečkům, příznivcům školy, že v tak velkém počtu navštívili naši
školu a přišli se podívat na výrobky a vystoupení našich dětí na Velikonočním jarmarku a podpořili nás svými finančními příspěvky. Výtěžek
akce bude použit na provoz keramické dílny, na
nákup výtvarného materiálu. Část výtěžku jsme
zaslali na konto sbírky „Pomozte dětem“.
Těším se na další spolupráci v příštím školním roce a doufám, že bude pro všechny ještě
přínosnější než letos.
Mgr. H. Ulčáková

Sběr papíru ve škole
V březnu a dubnu jsme ve škole opět sbírali
papír. Tři nejlepší sběrači za své sběrové aktivity získali věcné odměny, 45 žáků, kteří mají na
celkovém výsledku sběru největší podíl, se zúčastní speciálního výletu, který pro ně bude pořádat škola v měsíci červnu. Další sběr papíru
ve škole proběhne na podzim. Budeme rádi, až
se v našich žácích opět probudí soutěživost
a ekologické cítění.
Mgr. H. Ulčáková
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Poznali jsme nové
přátele
V pátek 25. května jsme jeli
navštívit naše nové přátele,
kamarády do polské školy
v Jejkowicích. Jejkowice leží
v blízkosti města Rybníky nedaleko naší státní hranice.
Na výlet jely děti z druhých
tříd, vyučující, paní ředitelka
a doprovázel nás také pan farář.
Na místo určení jsme dojeli
před 11. hodinou. Čekala nás
svačina, oběd, zmrzlina i zákusky. Setkali jsme se s opravdu milým a přátelským přijetím. Uvítaly nás děti, vyučující, ředitelka školy a také pan
starosta.
Naši přátelé pro nás připravili zajímavý program. Ukázali
nám Jejkowice, historické
městečko Rybníky, obdivovali

jsme krásné pamětihodnosti,
kašnu, kostely, zahrady, školu.
Odpoledne nám rychle
uběhlo při tanci, zpěvu,
sportování a soutěžení. Zpět
jsme odjížděli po 16. hodině
obdarováni a posilněni sva-

Dne 8. srpna se dožije 90 let paní
Matylda Sysalová
Celý svůj bohatý život prožila na samotě
v chalupě obklopené nádhernou přírodou a své
city a lásku k tomuto místu uložila do svých
„Vyprávěnek zpod Králové hory“. Malou ukázku z jejího vyprávění jsme vybrali i pro Vás.

Kdybych uměla
Kdybych uměla hrát na flétnu, ale já to neumím, zahrála bych vám píseň jara: Jarní ráno
a ptačí zpěv. Ptačí koncert jako každodenní slavobrána vycházejícímu slunci. Ptáci zpívají,
voní rozkvetlé jabloně a flétna hraje „sluníčko,
sluníčko“. Co jen dá to práce. Rok co rok budit
k životu stromy, probudit v zemi všechny barvy
loňského listí a rozdávat květy loukám. Kdybych uměla tančit, ale to já také neumím, zatančila bych vám tanec léta: Horké slunko
a bouře letních nocí, vůně zrajících lesních
jahod, chladící voda potoků a bezstarostnost
malých naháčků, tunely a mosty z písku, věneček sedmikrásek, lesní mraveniště a bzučení
včel. Tančit. Protančit celé léto a k tomu si zpívat. Letní ráno. Úsvit stírá z nebe jiskry potu
a noc pláče do trávy, že byla jen tak krátká. Slun-

činou, příjemně unaveni.
Naše nové přátele jsme pozvali k nám na návštěvu.
Těšíme se na setkání s nimi,
plánujeme je na dobu září —
říjen tohoto roku.
Mgr. Milada Bártová

ce se jen pousměje nad tím slzavým údolím
a s chutí se pustí do práce. Vybírá z trávy duhové korálky a navléká jeden za druhým na své
dlouhé zlaté paprsky. Kdybych uměla malovat,
ale neumím, namalovala bych jistě podzim:
Podzimní les a kouzlo barev, zachytit pohyb padajícího listu. Barevný lístek se pomalu snáší
k zemi a vzduchem se nese jeho poslední píseň.
Tichá píseň smíření. Všechno má začátek,
všechno má svůj konec. Zafouká vítr a krajinou
se rozletí do všech stran stovky, tisíce, barevných motýlů. Kdo dovede naslouchat, slyší:
„Odcházíme, abychom daly sílu zemi“.
Kdybych mohla zpívat, zazpívala bych vám
píseň zimy: Domy v bílých čepicích a s šálou
kolem krku, spící stromy, vysoké sněhové peřiny, pod kterými dřímá naděje příštího jara.
Mrazivá noc a obloha rozkvetlá hvězdami, tichá
něžná píseň. Kdybych tak mohla zpívat s hvězdami…

Hodně zdraví, pohody a spokojenosti
a také tvůrčí činnosti do dalších vyprávěnek Vám přeje redakce Zpravodaje.
Připravila Marie Prudká

Kozlovice
Soutěž ve šplhu
Ve čtvrtek 26. dubna se konala školní soutěž
ve šplhu. A jak to dopadlo? Kategorie 1. tříd —
z dívek vyhrála Vendula Skurková 12,99 s,
z chlapců byl první Vojtěch Tkáč 12,03 s. Kategorie 2.—3. třídy — z děvčat byla první Sabina
Klegová 8,79 s, z chlapců Zdeněk Gajdoš 7,74 s.
V kategorii 4. — 5. tříd vyhrála Kamila Vyvialová
7,27 s. a Jan Šmíra 5,28 s. V kategorii 6. tříd zvítězila Veronika Fizková 6,27 s a Zdeněk Tománek 3,53 s. V kategorii 8. a 9. tříd — z dívek vyhrála Markéta Kladivová 6,17 s. a z chlapců
Martin Pustka 3,92 s.
Mgr. L. Jarotková

Hudební soustředění
Ve dnech 3.—4. května 2001 jsme se vypravili
na hudební soustředění do Vyšních Lhot na chatu
Višňovku. Na tento dvoudenní výlet nás doprovázeli manželé Kvapilovi. První den jsme se vydali na kopec Prašivá, kde jsme si společně zazpívali a zasoutěžili (poznávání okolních hor, rozeznávání rostlin a nechyběla ani sportovní soutěž o nejlepšího lesního hráče golfu). Pan učitel
Kvapil měl pro nás připraveno mnoho zábavných
her, a tak jsme se nenudili. Po zpívání a sportovních
soutěžích následoval večerní program (detektivní hra Jack Rozparovač) a také diskotéka, kterou velmi dobře připravili kluci z našeho sboru.
Druhý den jsme zpívali oblíbené písničky
a opět jsme nacvičovali program na školní akademii. Ráno jsme si mysleli, že nás čeká snídaně v trávě, ale byla z toho soutěž o nejpilnějšího
motýla. Po opravdové snídani a zpívání jsme se
šli ještě projít. Když jsme se vydali domů, čekala nás po krásném počasí velká bouřka. Soustředění nás velmi bavilo a doufáme, že příští rok
pojedeme zase.
Hana Vyvialová, žákyně 8. třídy.
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Kulturní léto — Kozlovice

☛ Sobota 23. června 2001 areál koupaliště
— vystoupení české rockové legendy skupiny
Olympic
Sobota 4. srpna 2001 areál koupaliště —
Rock Fest 2001. Druhý ročník rockového festivalu za účasti kapel IRON MAIDEN REVIVAL, RED

☛

HOT CHILLI PEPPERS REVIVAL, SEPULTURA REVIVAL, SALAMANDRA, EUTHANASIA, INFERNO
A DARKWIND.

☛

Sobota 18. srpna 2001 areál koupaliště —
koncert slovenské rockové skupiny TUBLATANKA. (Bližší informace lze získat na tel. čísle
0658/697 146).
Petr Peloušek

Běh Terryho Foxe v Kozlovicích
V sobotu 2. června 2001 se v obci uskutečnil
Běh Terryho Foxe. Na start v areálu koupaliště
přišlo 150 účastníků, z toho 100 žáků místní základní školy a 50 dospělých. Na startovních
vkladech bylo vybráno 6 500 Kč. Podle výše
vkladu získali různé „suvenýry“ — trička, čelenky, samolepky apod. Akce měla zčásti sportovní, ale hlavně humanitární charakter. Výtěžek
bude věnován na výzkum v léčbě rakoviny. J. T.

Tenis

☛ Od 1. května si mohou milovníci bílého
sportu opět zahrát na kurtech Sokola Kozlovice
(vedle fotbalového hřiště). Tenisové kurty jsou
v provozu denně od 8 do 21 hodin. Cena za pronájem jednoho kurtu je 40 Kč/hod. Děti a mládež do 15 let zdarma! Kurty si také lze objednat
na určitý termín (den, hodinu), a to na telefonním čísle 0658/697 440. Dále se zájemci o pronájem tenisových kurtů mohou obrátit na p. A.
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Kozlovice

Pustku (tel. 697 413), L. Závodného (tel. 697
439), T. Kubečku (tel. 697 519, 0608 822 708).
„Škola tenisu“ — každé pondělí a středu
v době od 16 do 17 hodin probíhá pod vedením
p. Pelouškové trénink dětí. Případní noví zájemci se mohou přihlásit, či informovat na tel. čísle
697 440 nebo přímo na tréninku.
Zájemci o účast v Tenisové lize 2001 se
mohou přihlásit do 30. 6. 2001 na tel. čísle
697 440. Soutěžit se bude v pěti kategoriích
(dvouhra – muži, ženy, žáci, čtyřhra – ženy, smíšená), a to v termínu od 1. 7. do 30. 9. 2001. P. P.

Šipky

☛ Šipkoliga (divize hřiště) — 1. Rozehnal
Radek, 2. Krpec Petr, 3. Peloušek Petr
☛ Šipkoliga (divize koupaliště) — 1. Kahánek Jan, 2. Peloušek Petr, 3. Tobolová Patricie
☛ Knajpa Tour 2001 (družstva) — 1. Kováček, 2. Motoři z hřiště, 3. ŠK Felčar, 4. Žraloci
z koupaliště.

P. P.

20 let nohejbalu v Kozlovicích
Je tomu přibližně 20 let, co se hraje nohejbal
v Kozlovicích pravidelně. Začalo to tím, že především bývalí hráči volejbalu začali hrát v Kovářovém lese pravidelně nohejbal. V průběhu uplynulých let se u tohoto sportu vystřídalo přibližně 15—20 hráčů. Nehraje se tu pravidelná soutěž. Místní nohejbalisté se v průběhu roku zúčastňují 4—5 turnajů v okolních místech. Jeden
z nich pravidelně pořádají v měsíci červnu. Ten
letošní se uskuteční v sobotu 16. června v Kovářovém lese od 8 hodin. Koho nohejbal trochu
zajímá, přijďte se podívat. Nohejbalisté přivítají zejména mladší zájemce o tento sport. J. T.

Velký žákovský turnaj
Fotbalový klub Kozlovice pořádá v sobotu 30.
června od 9.00 hodin na hřišti v Kozlovicích
velký turnaj fotbalových nadějí.
Benjamínci se Vám představí ve dvou kategoriích: I. kategorie— děti narozené 1989 a 1990
II. kategorie — děti narozené 1991 a mladší.
Předběžnou účast přislíbily: Bílovec, Válcovny plechu F—M, Frenštát p. R., Frýdlant n. O.,
Palkovice, Hukvaldy, Brušperk, Metylovice.
Hraje se na polovině hřiště, střídá se hokejovým způsobem. Naše nejmladší fotbalové naděje se představí v obou kategoriích.
Odměnou nejen pro samotné hráče, ale i pro

nás organizátory bude povzbuzování rodičů,
přátel, známých a všech, kterým není lhostejné,
jak naše děti tráví volný čas. Těšíme se na Vás.
Výbor FC — L. E.

Setkání Kozlovic
Fotbalový klub Kozlovice bude na svém hřišti
23. června od 13.00 hodin hostit přátele a sportovce z Kozlovic u Přerova.
Tradiční setkání obou vesnic začalo v roce 1958,
kdy byla navázána družba mezi oběma tělovýchovnými jednotami, a to Sokolem Kozlovice
a Tělovýchovnou jednotou Kozlovice u Přerova.
První přátelské zápasy v kopané byly sehrány
v roce 1959. Spolupráce se postupně rozšířila
i na stolní tenis, šachy, odbíjenou a divadelní
činnost. V sedmdesátých letech se Kozlovice
u Přerova sloučily s městem Přerov. To mělo za
následek ochlazení přátelských setkání.
V roce 1994 Fotbalový klub obnovil každoroční setkání, která se střídavě konají v Kozlovicích
u Přerova a u nás na fotbalovém hřišti.
Sobotní program bude od 14.00 hodin zahájen utkáním starších pánů a od 16.30 se představí „A“ mužstva obou fotbalových klubů.
Těšíme se společně s Vámi na příjemné sobotní odpoledne.
Výbor FC — L. E.
Tělovýchovná jednota Sokol
Kozlovice – lyžařský oddíl
a OÚ Kozlovice s podporou
CBC „Phare“ pořádají

XIII. ročník
Beskydského poháru žactva
ve skoku na lyžích
Neděle 24. června 2001, 13 hodin
O občerstvení postaráno
Hledám pronájem bytu o velikosti 2+1
v Kozlovicích.
Informace na tel. čísle 697 630 nebo 697 518
Matka s dítětem (holčička 6 let) hledá

podnájem v rodinném domku,
nejlépe u starších lidí.
P.S.Výpomoc (s domácností, zahradní práce…)

Tel.: 0658 / 376 94, 0737 84 43 65,
Jana Laurenčíková
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