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Slovo starosty
Od posledního vydání Zpravodaje proběhlo
jedno zasedání rady obce.

4Opět jsem zaslechl názor, že informace
(zápisy) z jednání rady a zastupitelstva obce
uveřejňované ve Zpravodaji nejsou úplné
a zcela konkrétní.

zdarma

Je to pravda, ale už jednou jsem vysvětloval,
že je to z důvodu zákona o ochraně osobních
údajů a zákona o obcích. Například jednání
rady a zápisy z nich jsou neveřejné. Snažíme se
vás alespoň formou „výtahů“ informovat. Rozhodně to není tím, že bychom chtěli něco zatajovat.

4Probíhají realizační práce na bezdrátové
internetové síti. Došlo k drobnému „papírové-
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mu“ zpoždění, ale podle smlouvy by měla síť
najet do zkušebního provozu kolem 15. 12.
2004. Potom dáme všem zájemcům vědět, jak
dál.

4 Byla zpracována (odbornou firmou ve
spolupráci s obcí) a podána žádost o dotaci ze
strukturálních fondů EU na výstavbu Sportovně
rekreačního centra Kozlovice (tělocvična, nástavba jídelny, hřiště, parkoviště) — částka
cca 36 mil. vč. DPH. Za dva měsíce budeme
chytřejší.
4Vyzývám majitele motorových vozidel, aby
především v zimních měsících parkovali uváženě a nebránili údržbě místních komunikací (vyhrnování sněhu a posypu). Vyhneme se zbytečným problémům. Děkuji za pochopení.
4Pozvánka na nejbližší akce.
4 Dne 18. 12. 2004 proběhne (tentokrát
i v Kozlovicích) festival Souznění. Součástí tohoto festivalu bude i první kozlovický předvánoční jarmark s ukázkou starých lidových řemesel, prodejem i koledou. Vše proběhne na
prostranství před nákupním střediskem a v prostorách OÚ. Pokud má někdo zájem zúčastnit

Kozlovice
se jarmarku aktivně a nabídnout k prodeji své
výrobky (jen s vánoční tématikou), po dohodě
s OÚ může. (pořadatel Valašský vojvoda a obec)

4Dne 22. 12. 2004 se v našem kostele koná
Adventní koncert. (pořadatel Slavík Moravia
a VS-MUSIC Slávek Vašenda)
4Ve dnech 8. a 9. 1. 2005 proběhne ojedinělá motoristická akce — mezinárodní závody
v motoskijöringu (lyžař tažený motocyklem)
a motokrosu. Asi bude trochu „rušněji“ především na Záhumní. Pokud počasí dovolí, pojede
se motoskijöring po místních komunikacích.
Ty, kteří tomuto sportu zrovna nefandí, žádám
o toleranci a pochopení. (pořadatel Bodro team
Kozlovice)
Podrobné informace o výše uvedených akcích najdete uvnitř Zpravodaje.

4Závěrem chci poděkovat všem, kteří se
letos zasloužili o zajištění a zorganizování kulturních, sportovních a společenských akcí
v obci. Dále děkuji těm, kteří pomohli radou
i svojí prací.
Přeji Vám klidné Vánoce a spokojený rok 2005
starosta obce

Kozlovice
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V Kozlovicích v sobotu dne 18. 12. 2004
se u Obecního úřadu od 9.00 hod. uskuteční

PRVNÍ
• VÁNOČNÍ JARMARK S LIDOVÝMI ŘEMESLY
• OBCHŮZKY SE ZPĚVY A KOLEDOU
Vystoupí — Valášek
— Valašský vojvoda
— Slovácký soubor Kuřátko
— Slovenské soubory

Nebudou chybět ukázky lidových řemesel,
prodej, občerstvení, vařonka po celý den.
17.00 hod — Vánoční koncert „Koleda je ve Vánoce“
V sále OÚ vystoupí soubory:
— VALAŠSKÝ VOJVODA
— VALÁŠEK
— SLOVÁCKÝ SOUBOR KUŘÁTKO
— KAŠUNKA
— FOLKLORNÁ SKUPINA ROVŇAN
— PODHORÁČASKÄ FOLKLORNA SKUPINA
— DETSKA ĹUDOVÁ HUDBA GOLUSKA
— VESNICKÁ SKUPINA BRIEZKA
Srdečně zve pořadatel Valašský vojvoda a OÚ Kozlovice
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Kozlovice
Zápisy a usnesení

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 13. 10. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
11. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— ve dnech 1. 9. 2004 až 4. 10. 2004 proběhla ve
spolupráci s paní Prudkou v sále hasičské
zbrojnice výstava u příležitosti 710 let založení obce.
— 11. září se konaly oslavy 710 let založení
obce v areálu hasičské zbrojnice, uskutečnil
se dětský den, odpoledne vystoupili místní
umělci a v podvečer vystoupil Pavel Dobeš,
večer se konala taneční zábava. Akce byla
úspěšná.
— 6. 10. 2004 proběhla beseda s důchodci. Zúčastnilo se cca 50 lidí. Byla přizvána i ředitelka charity Frenštát, která zodpověděla
mnoho dotazů.
Rada bere na vědomí.
12. Radě byly předloženy žádosti p. Pflegra
Zdeňka — Čelechovice, Hanáka Silvestra —
Frýdek–Místek, Tvardka Václava — Sviadnov,
Spilky Ladislava — Žabeň o pronájem veřejného prostranství pro postavení lunaparků na
krmáš roku 2005.
Rada schvaluje pronájem veřejného prostranství pro postavení lunaparků na krmáš roku
2005 na požadovaných místech.
13. Radě byla předložena žádost o ukončení
podnájemní smlouvy na pozemek p. č. 2701/4,
který byl užíván pro zemědělské účely. Pozemek
byl převeden Pozemkovým fondem ČR do soukromého vlastnictví.
Rada souhlasí s ukončením podnájemní
smlouvy dohodou.
14. Radě byla předložena žádost farního úřadu
o pronájem sálu a přilehlých místností v budově OÚ na termín 29. 1. 2005 za účelem konání
farního plesu.
Rada schvaluje.
15. Radě byla předložena žádost SDH Kozlovice
o pronájem sálu a přilehlých místností v budově OÚ na termín 1. 10. 2005 za účelem konání
krmášové zábavy.
Rada schvaluje.
16. Radě byla předložena žádost o ukončení
pronájmu pozemku v obecním sadu o výměře
887 m2 díl č. 17.

Rada schvaluje ukončení pronájmu.
17. Radě byla předložena žádost o ukončení
pronájmu pozemku v obecním sadu o výměře
1050 m2 díl č. 1.
Rada schvaluje ukončení pronájmu.
18. Radě byla předložena žádost Pošty Kozlovice o umístění odkladné schránky v okolí budovy OÚ, která bude sloužit pro zabezpečení došlého a odchozího tisku.
Rada schvaluje umístit na severní straně budovy OÚ odkladnou schránku.
19. Radě byla předložena žádost pojišťovacího
agenta o pronájem místnosti staré pošty za účelem poskytování servisu pro občany.
Rada schvaluje pronájem místnosti staré pošty od
14. 10. 2004. Výše nájemného činí 300 Kč/měsíc.
10. Radě byla předložena žádost SBD Frýdlant
nad Ostravicí, Janáčkova 1238 o pronájem
obecního pozemku p. č. 2901/3 a vytýčení sporné hranice.
Rada schvaluje pronájem obecního pozemku
p. č. 2901/3 a následné zaměření hranice pozemku. Zaměření se provede v příštím roce.
11. Radě byla předložena žádost s. r. o. Valašské
Království o spolupráci při realizaci projektu
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ 2005.
Rada neschvaluje spolupráci při realizaci projektu VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ 2005.
12. Radě byla předložena smlouva o dílo mezi
obcí Kozlovice a firmou OZO Ostrava s. r. o., Frýdecká 680/444 v předmětu třídění, shromažďování a předávání odpadů. Spolupráce s OZO
skýtá obci podstatně lepší podmínky (cenové)
než dosavadní.
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. Radě byla předložena smlouva o dílo mezi
obcí Kozlovice a firmou JETprocom Frenštát na
vybudování internetové sítě v obci (WiFi technologií).
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
14. Radě byla předložena žádost majitelů rodinných domků č. p. 17, 18, 361, 253, 286
o opravu příjezdové cesty KN parcela č. 4073/1.
Rada doporučuje zařadit komunikaci do plánu
oprav.
15. Radě byla předložena žádost majitelů rodinných domků č. p. 707, 748, 711, 761, 367
o opravu příjezdové cesty v k. ú. Měrkovice.
Rada doporučuje zařadit komunikaci do plánu
oprav.

Kozlovice
16. Radě byla předložena žádost o vyjádření
k problematice poklesu tlaku ve vodovodní přípojce k domu č. p. 483.
Rada souhlasí s vyjádřením stavební komise,
která měla za úkol prověřit danou situaci. Po
vybudování vodovodní přípojky byli majitelé
RD č. p. 483 upozorněni, že v případě nedostatečného tlaku vody bude nutno rozvody vody
zajistit pomocí čerpadla. S tímto řešením souhlasili. Na veřejnou část přípojky PVC 90 je
možno napojit další objekty, aniž by došlo k poklesu tlaku.
17. Radě byla předložena žádost o vyjádření
k stavebnímu povolení elektro přípojky.
Na základě doporučení stavební komise rada
nesouhlasí s překopem a křížením obecní komunikace, jelikož zde nejsou dokončeny všechny inženýrské sítě. Rada proti křížení vzduchem
nemá námitky.
18. Radě byla předložena žádost o zřízení nového světelného bodu na obecním pozemku.
Rada schvaluje zřízení nového světelného bodu
až po dokončení celkové rekonstrukce VO, která
v současné době probíhá.
19. Radě byla předložena žádost (č. p. 309, č. p.
452 a č. p. 204) o zřízení nového světelného bodu.
Rada neschvaluje zřízení nového světelného
bodu — nejedná se o osvětlení místní (obecní)
komunikace.
20. Radě byla předložena žádost o změnu ÚP
parcel. č. 152/6,152/13,153/8 a 153/14 k. ú.
Měrkovice a zařadit tyto pozemky mezi plochy
pro výstavbu.
Rada na základě stanoviska stavební komise
navrhovanou změnu územního plánu doporučuje a postupuje ZO.
21. Radě byla předložena žádost o změnu ÚP
parcely. č. 736/6 k. ú. Měrkovice a zařadit tento
pozemek mezi plochy pro výstavbu.
Rada na základě stanoviska stavební komise
navrhovanou změnu územního plánu doporučuje a postupuje ZO.
22. Radě byla předložena žádost o změnu ÚP
parcely č. 848/1 k. ú. Měrkovice a zařadit tento
pozemek mezi plochy pro výstavbu.
Rada na základě stanoviska stavební komise
navrhovanou změnu územního plánu doporučuje a postupuje ZO.
23. Radě byla předložena žádost o změnu ÚP
parcel č. 1660, 1659, 1658/1 k. ú. Kozlovice a za-
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řadit tyto pozemky mezi plochy pro výstavbu.
Rada na základě stanoviska stavební komise
navrhovanou změnu územního plánu doporučuje a postupuje ZO.
24. Radě byla předložena nabídka k odprodeji
ideální poloviny nemovitostí v centru obce —
historické budovy Fojtství č. p. 1, chlév, stodola,
sklad zemědělských strojů a 32 ha zemědělské
půdy.
Rada nabídku bere na vědomí a nedoporučuje
nákup samostatné ideální poloviny — doporučuje posečkat a jednat i s majiteli druhé strany
ideální poloviny. Celou záležitost postupuje ZO.
25. Radě byl předložen návrh na odměnu za
přípravu a realizaci výstavy „Kozlovice — nejen
v průběhu staletí“ pořádané k 710. výročí založení obce.
Rada schvaluje dar za přípravu výstavy a za obnovu dřevěných tabulek historických budov.
26. Rada schvaluje ceník č. 4/2004, práce drtiče
větví včetně obsluhy pro veřejnost s účinností
od 14. 10. 2004. Ceník je přílohou zápisu.
27. Starosta a místostarosta informoval radu
o potřebě zakoupit korbu na sypké hmoty pro
nákladní automobil Daevo Avia. Valník, kterým
je automobil vybaven, se sypkými hmotami
značně opotřebovává.
Rada schvaluje.
28. Radě byl předložen návrh na rekonstrukci
kanceláře místostarosty.
Rada schvaluje.
29. Rada schvaluje uspořádání zimní burzy
v prostorách sálu OÚ v sobotu 23. 10. 2004. Pořadatelem bude Obecní úřad Kozlovice, zboží si
bude nabízet a prodávat každý sám.
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Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 25. 10. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
1. Jednotlivá usnesení jsou plněna. Starosta
podal radě informaci o zahájení realizace internetové sítě v obci — čekáme na vyjádření T-mobile a SME.
Rada bere informace na vědomí.
2. Radě byla předložena žádost Základní školy
Kozlovice o schválení proplácení faktury za vícepráce na investiční akci „Úprava vstupu a přístřešku na kola“ z fondu reprodukce majetku ve
výši 129 244 Kč.
Rada schvaluje.
3. Radě byla předložena žádost (č. p. 123)
o zřízení nového světelného bodu.
Rada neschvaluje zřízení dalšího světelného
bodu, jelikož v současné době probíhá rekonstrukce stávajícího VO. Po jejím dokončení se
posoudí možnost zřízení světelného bodu
v této lokalitě.
4. Radě byl předložen zápis č. 8—2004 ze
schůze stavební komise ze dne 30. 9. 2004.
Rada bere zápis č. 8—2004 ze schůze stavební
komise na vědomí.
5. Radě byl předložen návrh rozpočtových
změn. Byly probrány jednotlivé položky a paragrafy a provedeno upřesnění.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu vlastním rozpočtovým opatřením viz příloha. Rozpočet po
úpravách činí 39 792 250 Kč.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 15. 11. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady

Kozlovice
budování komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy v Moravskoslezském kraji. Dokončení projektu se předpokládá v roce 2006.
Rada neschvaluje přihlásit se do tohoto projektu, jelikož v současné době obec buduje vlastní
internetovou síť, která pokryje jak potřeby obce,
tak občanů již v roce 2005.
3. Ředitelka školy informovala radu o novém
školském zákonu, prozatím nejsou k tomuto
zákonu prováděcí předpisy.
Rada bere na vědomí.
4. Radě byla předložena zpráva sociální
a zdravotní komise (příloha zápisu rady) —
Péče o těžce zdravotně postižené občany a staré
občany, kterou si vyžádalo vypracovat zastupitelstvo obce.
Rada bere na vědomí zprávu a doporučuje
podat informaci ZO.
5. Starosta s místostarostou předložili radě
návrh na zakoupení nového rýpadlo-nakládače
o výkonu cca 70 kW, který by nahradil současný
OSTROWEK, jehož technický stav je s ohledem
na jeho stáří velice špatný. Oprava starého stroje by vyšla na polovinu ceny stroje nového. Byla
zvažována taktéž možnost zakoupit starší stroj.
Takovéto starší stroje firmy prodávají většinou
těsně před koncem životnosti stroje a případné
opravy jsou pak značně nákladné. Nový stroj
má 2 roky záruku a v podstatě nepotřebuje,
kromě běžné, žádnou údržbu. Rýpadlo je
v plánu v rozpočtu příštího roku. Výrobci takovýchto strojů ke konci roku poskytují různé
slevy. Jestliže bychom chtěli těchto slev využít,
muselo by dojít ke změně rozpočtu obce a stroj
zakoupit ještě letos. Rýpadlo-nakládač se dá využít i pro zimní údržbu.
Rada doporučuje projednat nákup rýpadla ještě
v letošním roce z důvodu možných slev a postupuje ZO, dále pověřuje místostarostu zajistit
poptávku u více firem.

1. Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— pokračuje realizace bezdrátového připojení
k internetu
— byla zaplacena první splátka za koupaliště
dle smlouvy
— obec bude mít elektronický podpis
Rada bere na vědomí.

6. Radě byl předložen návrh o nákupu pozemku za hasičskou zbrojnicí v Měrkovicích cca 200
m2. Předběžně bylo jednáno o prodeji s majitelem.
Rada doporučuje nákup pozemku a postupuje
ZO.

2. Starosta předložil radě projekt Moravskoslezského kraje „Informatizace obcí v Moravskoslezském kraji — I. část“, který je pokračováním pilotního projektu Studie proveditelnosti

7. Radě byl předložen podklad pro výpočet
poplatku za provoz systému shromažďování,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Kozlovice
Rada doporučuje zachovat vyhlášku ve stejném
systému jako dosud, navrhuje zvýšit poplatek
na 300 Kč/osoba a postupuje ZO.
8. Soubor Valašský Vojvoda předložil radě
návrh rozpočtu pro konání festivalu Souznění
a Vánočního jarmarku, který se uskuteční 18. 12.
2004 v rámci oslav 710 let Kozlovic.
Rada schvaluje příspěvek pro konání festivalu
Souznění v rámci oslav 710 let Kozlovic a Vánočního jarmarku ve výši 20 000 Kč, dále obec
bude hradit technické zázemí — bezplatné poskytnutí prostor v objektu OÚ, v krizovém bytě
domu č. p. 356 nocleh účinkujících, bezplatné
užívání veřejného prostranství, el. energii, včetně rozvodu k stánkům, teplo, úklidovou službu,
dovoz, montáž, demontáž a odvoz stánků,
mzdu zaměstnanců, kteří se budou podílet na
celkové přípravě.
9. Starosta předložil radě návrh termínu konání schůze zastupitelstva obce na 15. 12. 2004
Rada bere na vědomí.

Zprávy z obce

Upozornění občanům
Obecní úřad v Kozlovicích sděluje občanům, že ve čtvrtek 23. prosince a v pátek
31. prosince 2004 bude uzavřen. Ostatní
úřední hodiny zůstávají nezměněny.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Kozlovice
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Kácení dřevin
Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí
vyhláška k zákonu č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Jedním z orgánů ochrany
přírody jsou i obecní úřady — pro žadatele
o kácení dřevin na k. ú. Kozlovice a Měrkovice
je příslušným orgánem Obecní úřad Kozlovice. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku nebo
nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na
kterém dřeviny rostou. Žádost musí obsahovat:
jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického
nebo nájemního vztahu žadatele k pozemku
(výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva), specifikace dřevin, které mají být pokáceny
(druh, počet — včetně situačního zákresu),
uvedení obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm
nad zemí, zdůvodnění žádosti. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na OÚ Kozlovice nebo na internetových stránkách obce.
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Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodu pěstebních (to je za účelem obnovy porostů,
nebo při provádění výchovné probírky porostů,
a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů — například
podle vodního zákona, elektrizačního zákona,
zákona o telekomunikacích, plynárenského zákona…).
Povolení rovněž není třeba ke kácení dřevin
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí nebo souvislých keřových porostů do celkové plochy 40 m2. Kácení z těchto
důvodů musí být oznámeno písemně nejméně
15 dnů předem orgánu ochrany přírody (OÚ
Kozlovice), který je může pozastavit, omezit
nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům
na ochranu dřevin.
Povolení dále není třeba ke kácení dřevin, jeli jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede skácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
Orgán ochrany přírody může v rozhodnutí
o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.
Za vydání rozhodnutí k povolení kácení dřevin se nevybírá správní poplatek.
Ke kácení dřevin na pozemcích vodních
toků a březích vodních toků (vodní toky jsou
podle zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem) vydává závazné stanovisko
pověřený obecní úřad — Městský úřad Frýdek–Místek, odbor životního prostředí a zemědělství.
Pokud se dřeviny nacházejí v korytě vodního
toku — po břehovou hranu — zajišťuje kácení
dřevin po předchozím vydání závazného stanoviska pověřeného obecního úřadu — příslušný
správce vodního toku.
Za poškození nebo pokácení dřeviny rostoucí mimo les bez povolení může orgán
ochrany přírody uložit pokutu až do výše
10 000 Kč.
Projednáním přestupků na úseku porušení
zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušný obecní úřad s rozšířenou působností —
Městský úřad Frýdek–Místek.
OÚ — K. F.

Kozlovice
Změny na úseku školství
V souvislosti s účinností zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), od 1. ledna 2005, dochází k některým
změnám, které se dotknou i rodičů žáků naší
příspěvkové organizace Základní školy v Kozlovicích. K zákonu ještě nejsou vydány prováděcí
vyhlášky, proto jen stručně k jednotlivým změnám:
— od 1. ledna 2005 postavení školy mají také
školy mateřské, čímž zaniká institut předškolního zařízení,
— ruší se i příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů, který do konce roku
2004 vybírá obec Kozlovice na základě obecně závazné vyhlášky a o osvobození od tohoto příspěvku žádali rodiče obec. I když zákon
č. 564/1990 Sb., se k 31. 12. 2004 ruší, vydaná
osvobození do 31. 12. 2004 tohoto zákona
jsou platná i po 1. 1. 2005,
— od 1. 1. 2005 místo příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů bude vybírána úplata za vzdělání a školské služby v mateřských školách, školních družinách a školních klubech. Úplata již nebude placena
obci, ale bude příjmem právnické osoby
(školy). Je zde jedna výjimka, že bezúplatné
vzdělání je poskytováno žákům v posledním
ročníku mateřské školy zřizované státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí, jsou tzv.
předškoláci,
— kdo stanovuje úplatu? Ředitel školy v souladu s § 123 nového zákona č. 561/2004 Sb.,
a v souladu s novou vyhláškou ministerstva
školství (bude teprve vydána) stanoví podmínky, splatnost úplaty, možnost jejího snížení, prominutí a nejvyšší možnou úplatu.
Jak jsme si už řekli, úplatu stanovuje ředitel
školy ne obecně závaznou vyhláškou, ale
pouze oznámením, ale je nezbytné, aby
osoby (rodiče), kteří jsou povinni úplatu
hradit, byly se stanovenou výší úplaty náležitým způsobem seznámeny,
— o snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje
ředitel školy individuálním správním rozhodnutím. Proti tomuto rozhodnutí může
účastník řízení podat opravný prostředek
(odvolání), o kterém rozhoduje krajský úřad.
L. E.

Kozlovice
Vlastník psa — co byste měli
vědět o právech, povinnostech,
poplatcích a odpovědnosti
Vlastník psa vstupuje do množství práv a povinností, které předtím neznal. Znamená to, že
musí kromě práv spojených s výkonem vlastnického práva, plnit také řadu povinností, a to
jak ke psu samému, tak k ostatním fyzickým
a právnickým osobám. Vlastník má tedy právo
psa nejen vlastnit, tj. držet, ale užívat a nakládat
s ním v mezích pravidel vymezených zejména
občanským zákonem, předpisy o chovu psů
apod.
Zopakujme si základní povinnosti vlastníka
psa
• nerušit a neohrožovat ostatní při výkonu jejich vlastnických práv,
• neobtěžovat nad míru přiměřenou místním
poměrům ostatní, zejména psími projevy,
• přihlásit psa do evidence Obecního úřadu
v Kozlovicích,
• opatřit psa evidenční známkou,
• oznámit změnu v chovu psa, popř. jiné skutečnosti, ztrátu nebo odcizení známky do 15
dnů,
• opatřit psa náhubkem, pokud ho stoprocentně neovládám,
• vodit psa na vodítku, pokud ho neovládám,
na veřejných prostranstvích a v hromadných
dopravních prostředcích, nedopustit, aby
pes volně pobíhal na všech místech, kde je
volné pobíhání psů zakázáno, a dále tam, kde
by mohlo dojít k ohrožení zdraví, života či
porušení hygienických pravidel,
• neutrácet zdravá, ale nechtěná štěňata,
• respektovat ustanovení zákona na ochranu
zvířat proti týrání,
• platit místní poplatek ze psa podle počtu
psů,
• neopustit psa, tzn. úmyslně se ho zbavit vyhozením na ulici, v lese, na silnici,
• dbát na to, aby pes neznečišťoval chodníky,
cesty, dětská hřiště, parkující auta, veřejná
prostranství,
• odstranit psem způsobenou nečistotu — exkrementy,
• dát psa očkovat proti vzteklině, popř. dalším
onemocněním,
• podrobit psa prohlídce veterinárním lékařem, je-li zjevně nemocen,
• nechat psa, který pokousal osobu, bez zbytečného odkladu vyšetřit veterinárním lékařem,
dodržovat nařízená veterinárně-ochranná
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opatření a vydat osobě zraněné psem potvrzení o prohlídce psa,
udržovat psa v čistotě,
dbát základních pravidel hygieny, čistoty
a ochrany zdraví a bezpečnosti spoluobčanů,
respektovat zákaz vstupu psů vydaných vlastníkem pozemku, obchodu apod.
respektovat zákaz volného pobíhání psů
v honitbě.

Tuto krátkou informaci končíme citací ze zákona na ochranu zvířat proti týrání:
„Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory,
schopnými na různém stupni pociťovat bolest
a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči
a ochranu ze strany člověka.“
L. E.

Napadl první sníh…
A už jsou tu problémy s rozhrnováním. Traktoristé mají ztíženu práci při rozhrnování sněhu
parkujícími auty na místních cestách. Chtěli
bychom vás požádat o neodstavování motorových vozidel na komunikacích, které v zimním
období upravuje Obecní úřad v Kozlovicích pro
vás. Pomůžete tím nám i sobě.
Děkujeme za pochopení.
L. E.
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Přehled třídění plastů
v Kozlovicích do 30. 9. 2004
I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí
Plast–směs
3,81 t
5,132 t
0
Plast–PET
1,72 t
3,060 t
1,30 t
Sklo–směs
6,70 t
7,100 t
19,50 t
Kovo
4,50 t 45,340 t
27,33 t
Papír
Ostatní
komunální —
popelnice
159,90 t 147,200 t
175,50 t
Vysvětlení podáváme k III. čtvrtletí, kde se
nám objevuje u směsného plastu 0 t. Odběratel
tohoto směsného plastu nám uvedenou komoditu zařadil mezi směsný komunální odpad.
Proto jsme hledali nového odběratele a podařilo se nám získat OZO Ostrava. Ti od 1. 10. 2004
odebírají směs se zahrnutím mezi tříděný
odpad a tím můžeme směsný plast vykazovat
pro EKO-KOM, který nám za něho platí.
L. E.

Kde končí tříděný odpad
Vážení občané Kozlovic, můžeme být hrdí na
to, že s tříděním odpadů se v naší obci začalo už
v raných devadesátých létech a zvolený systém
stále zdokonalujeme. Dokonce velké odpadové
firmy uvažují zřídit v obcích, ve kterých svážejí
odpad, podobný model. Máme proti okolním
obcím nejnižší poplatek za provoz systému
shromažďování a odstraňování odpadů. Bohužel i v naší obci od 1. 1. 2005 dojde ke zvýšení tohoto poplatku z různých důvodů — zvýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu do
skládek, zdražení pohonných hmot, elektřiny,
zvýšení sazby DPH atd. I po zvýšení poplatku za
odpad dovoluji si všechny ujistit, bude poplatek
ve srovnání s okolními obcemi stále nejnižší.
Udržení co nejnižšího poplatku je jen na občanech Kozlovic. Obec Kozlovice spolupracuje se
společností EKO-KOM. Společnost EKO-KOM
v souladu se zákonem vybírá peníze od výrobců
a dovozců obalů a obalových materiálů. Takto
získané prostředky pak společnost vyplácí
obcím, které takovéto použité obaly sbírají, třídí
a poskytují k dalšímu využití. Podařilo se nám
uzavřít smlouvu s firmou OZO Ostrava, která
vykupuje vytříděné PET láhve za slušnou cenu.
PET láhve se zpracují na granule, které slouží
pro výrobu dalších plastových výrobků. Ostatní

Kozlovice
směsné plasty dodáváme firmě OZO pro výrobu
paliva pro cementárny. Sklo vykupuje Frýdecká
skládka pro další využití ve sklárnách. Železo
vykupují sběrné suroviny pro hutě. Papír, který
se sbírá v základní škole, vykupují sběrné suroviny pro další výrobu obalů, novin, WC papíru
atd. Z výše uvedeného je zřejmé, že vytříděný
odpad nekončí někde na hromadě skládky.
Nikdo nemůže tvrdit, že třídění odpadů v naší
obci nemá smysl. Je zapotřebí co nejvíce odpad
třídit do kontejnerů pro tříděný odpad, rozmístěných po obci, abychom do sládky nevyváželi
žádný využitelný odpad. Taktéž se obracím na
ty občany, kteří spalují plasty, PVC a jiné nebezpečné odpady.
Myslíte si, že ta troška tepla stojí za to, když
různobarevný kouř a charakteristický zápach
plný karcinogenních látek musí nedobrovolně
dýchat vaše okolí. Odpady patří do kontejnerů,
ne do kotlů.

Komunální odpad
V naší obci každý týden v pondělí se provádí
svoz komunálních odpadů z popelnic. Obecní
vyhláška neomezuje žádným způsobem počet
popelnic, které má občan k vývozu. Podle informací firmy provádějící svoz můžou občané
používat různé typy popelnic. Do popelnic
patří jen komunální odpad, který není dále využitelný. Komunální odpad se v žádném případě nesmí míchat s odpadem využitelným, jinak
se vystavujeme finančnímu postihu od České
inspekce životního prostředí, která provádí
kontroly na skládkách a má dokonce možnost
tajně jezdit za vozy a sledovat, kam odpad vozí.
Z toho plyne, že je potřeba opravdu odpad třídit, abychom se nedostali do situace, kdy nám
nebude umožněno odpad vyvézt na skládku
a kdy budeme muset ještě zaplatit pokutu.
V obci se provádí 2´ ročně svoz velkoobjemového odpadu a 2´ ročně svoz nebezpečných odpadů. Chtěl bych upozornit, vznikne-li vám
doma takovýto odpad i mimo termín svozů,
můžete ho odložit v zařízení pro shromažďování odpadu. Zařízení pro shromažďování odpadu se nachází v centru obce za bývalým fojtstvím čp. 1. Pro zlepšení služeb jsme před bránou zařízení pro shromažďování odpadu umístili kontejner pro odkládání velkoobjemového
odpadu, který je přístupný i mimo pracovní ho-
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Sdělení lékárny
Dovolte, abych vám všem popřála
milé prožití vánočních svátků a mnoho
zdraví a spokojenosti v roce 2005.
Dodatečně bych vám všem ráda poděkovala za trpělivost a shovívavost s výpadky v provozní době lékárny. Vše bylo
způsobeno mými vážnými zdravotními
problémy, které trvaly celkem tři roky.
Všem děkuje
Alena Tomanová

diny a dny zaměstnanců dvoru. Tuto službu
jsme zavedli mimo jiné i z toho důvodu, že někteří občané stále odhazují odpad před plot
nebo přes plot obecní skládky, který se pak
musí odvážet. Tímto se zbytečně zvyšují náklady a riziko zaplacení vysokých pokut ze strany
České inspekce životního prostředí. Znovu vás
žádám, přivezte nebo přineste odpad do sběrného dvoru kdykoliv a zdarma.
Pokud vám vznikne nebezpečný odpad
mimo svozové dny, taktéž jej můžete přinést do
sběrného dvoru v pondělí až pátek od 6.00 do
14.00 hod.
Na závěr ještě připomínka a žádost od našich
zaměstnanců, kteří třídí odpady. Do kontejneru
na plasty nepatří například různorodý obsah
odpadkového koše, zkažené potraviny, zbytky
z kuchyně, mrtvá zvířata, kožešiny, kosti, použité hygienické potřeby, textil, obuv, atd. vložené
do igelitového pytle nebo tašky. Někteří lidé se
mylně domnívají, že když posledním obalem je
plast, odpad tedy patří do plastu. Patří do popelnice. Stejné je to u skleněného či kovového
odpadu,občan přinese sklenice nebo plechovky
v igelitové tašce, které společně s taškou vhodí
do patřičného kontejneru. Naši zaměstnanci
pak musí pracně vyhrabovat ze skla nebo železa
nežádoucí příměsi s velikým rizikem úrazu. Je
potřeba poučit i vaše děti, které pošlete s odpadem, aby nebyly líné a odpad z tašky roztřídily.
Pokud se stane, že kontejner určitého druhu je
plný, nevhazujte odpad do jiných kontejnerů,
do kterých nepatří, ale zanechejte odpad raději
před kontejnerem daného druhu. Odpad odvážíme dosti často, aby před kontejnery nevznikal
nepořádek. Za splnění těchto požadavků předem děkují zaměstnanci obce.
místostarosta

Náš Valášek
Děkujeme dětem a vedoucím souboru
Valášek za vkusné a pěkné vystoupení
u příležitosti vítání malých občánků do
svazku obce Kozlovice. Přejeme všem členům souboru hodně roztančený rok 2005.
Obecní úřad Kozlovice
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Kozlovice
Co Vás může zajímat, nebo musí?

Velkoobjemový odpad
Občané ho mohou odevzdávat každý den v době od 7.00 hod. do 14.00 hod. v shromaždišti tříděného odpadu, u zastávky ČSAD střed za rod. domem čp. 1 (bývalé Fojství).
Kdy platíme místní poplatky
Poplatek ze psa do 31. 3. každého kalendářního roku, poplatek za odpad do 30. 4. a do 31. 10.
kalendářního roku. Držitel psa je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne následujícího po
vzniku poplatkové povinnosti a poplatková povinnost vzniká dovršením 3 měsíců věku psa.
Vodné…
Musí být zaplaceno do 31. 5., cena vodného činí 12 Kč/1 m3. Cena stočného vybíraného obcí
Kozlovice činí 17 Kč/1 m3.
Využíváte právních služeb obce Kozlovice?
Obec Kozlovice zajistila pro občany poskytování právních služeb formou ústních konzultací
v místnosti bývalé pošty v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. v budově OÚ v těchto termínech:
7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12., 28. 12.
Ceny na skládce ostatního odpadu v Kozlovicích
Na skládce ostatního odpadu lze ukládat pouze nekompostovatelný odpad.
Beton — 200 Kč/t, cihla — 150 Kč/t, keramika — 150 Kč/t, sádrová stavební hmota — 170 Kč/t,
azbestová stavební hmota — 220 Kč/t, zemina — 50 Kč/t, ostatní nekompostovatelný odpad —
300 Kč/t, uliční smetky — 250 Kč/t.
Nabídka prací a mechanismů
Občané mohou využít nabídku obce na různé práce za tyto ceny: traktor s vlečkou včetně obsluhy — 250 Kč/hod., výkopové práce s UNC 750 včetně obsluhy — 450 Kč/hod., výkopové
práce s Ostrowkem včetně obsluhy — 450 Kč/hod., kladivo Bosch včetně obsluhy — 200
Kč/hod., hodinová sazba pracovníka — 150 Kč/hod. Doprava nákladním automobilem Daewo
Avia — 1 km/14 Kč, nakládka a vykládka 15 min/40 Kč. Doprava nákladním automobilem Multicar — 1 km/13 Kč, nakládka a vykládka 15 min./40 Kč.
Nájem hrobového místa
Od roku 2003 jsou stanoveny ceny za nájem hrobového místa. Nájemné se platí za velikost
hrobu a činí 4 Kč/m2/rok. Za služby je stanovena úhrada paušální částkou, a to: jednohrob —
60 Kč/1 rok, dvojhrob — 80 Kč/1 rok, trojhrob — 100 Kč/1 rok, hrobka — 80 Kč/1 rok, urnové
místo — 40 Kč/1 rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka za nájem hrobového místa za 1 rok.
Odborný lesní hospodář
V místnosti bývalé pošty poskytuje vlastníkům lesů odborné poradenství lesní hospodář
p. ing. Tomáš Svoboda od 14.00 hod do 14.45 hod. v těchto termínech: 15. 9., 29. 9., 13. 10.,
27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12.
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Životní prostředí
Výlov rybníka
Při rozednění se na východě objevila mračna
nevěstící nic dobrého. Když se však slunce vyhouplo nad Ondřejník a počalo nahlížet do kozlovického údolí, začala místy prosvítat i modrá
obloha. Také vítr se hnul a v korunách stromů
zbarvených podzimem se rozšumělo listí přehlušujíc hlasy, které se nesly tichým ránem nad
pomalu klesající vodní hladinou. Chystal se
výlov rybníka, který se svou velikostí zdaleka
nemůže rovnat těm třeboňským či jistebnickým, ale umístěním v krajině — přírodní scenerií, je určitě předčí.
S východem slunce zazněl povel ke zrychlení
vypouštění. Chystají se podběráky, přepravky
a sítě, obouvají vysoké rybářské boty — výlov
rybníka může začít. Vedle tolstolobika, kapra,
lína, plotice, dravého candáta a štiky lze spatřit
i zlatou rybku (kapříka), raky a škeble. Zatím co
velké ryby putují do sítí, ty menší a vše ostatní,
co zůstalo na dně vypuštěného rybníka, se „stěhuje“ do menšího sousedního rybníka, případně do potoka.
Díky citlivému přístupu zde život neustane.
Na jaře budeme opět sledovat žabí námluvy, na

hladině se vlnící užovky, vyskakující ryby, mloky
v žlutočerných „maskáčích“, poletující „helikoptéry“ šídla a vážky, potápníky a po hladině
bruslící vodoměrky. Při troše štěstí zahlédneme
i plaché ondatry a občasné návštěvníky — divoké kachny, čápy, racky i volavky. Z říše rostlin
můžeme pozorovat, kromě těch běžných, i pro
okolí vodních ploch typické — skřípinu, puškvorec, orobinec, zevar, kosatec žlutý, ale i vzácný leknín bílý.
Pro milovníky přírody ráj, který však chce své.
Starat se o rybník, to jsou nemalé náklady, vyhrnuté rukávy a především láska k přírodě.
Jiří Peloušek

14

Kozlovice
Ze života školy

Přijímací zkoušky na SŠ podle
nového Školského zákona
Od 1. 1. 2005 nabývá účinnosti nový Školský
zákon, podle kterého se mění podmínky pro
přijímání žáků na střední školy. Pro úplnost
uvádíme celé znění této části zákona. Další informace najdete na stránkách MŠMT —
www.msmt.cz.
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
§ 59
Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout
uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání
před splněním povinné školní docházky, pokud
tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů
a zdravotní způsobilosti.
2. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední
škole rozhoduje ředitel této školy.
§ 60
Přijímání do prvního ročníku vzdělávání
ve střední škole
1. Ředitel školy je povinen vyhlásit pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední
škole nejméně jedno kolo přijímacího řízení.
2. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku ke vzdělávání ve
střední škole řediteli školy, v níž uchazeč plní
povinnou školní docházku, v ostatních případech řediteli střední školy, a to na předepsaném
tiskopisu a v termínu stanoveném prováděcím
právním předpisem. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření. Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení
podat pouze na jednu střední školu.
3. Ředitel školy vyhlásí přijímací řízení v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. V rámci přijímacího řízení může ředitel
školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky,
jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Pokud ředitel školy rozhodne, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchaze-

če nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.
4. Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do
příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný
školní rok a zveřejní je do konce března. V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí uchazeče
podle
a) znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání a dále výstupního hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání, pokud bylo
uchazeči vydáno,
b) výsledků přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky, je-li stanovena, a
c) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
5. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný
obor vzdělání.
6. Pokud splní podmínky přijímacího řízení
více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.
7. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí
nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí,
pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve
však 20. dubna.
8. Ředitel školy může po ukončení prvního
kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného
stavu žáků tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do konce srpna. Přihláška se v tomto případě podává přímo řediteli této školy.
9. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému
úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji
o počtu volných míst v jednotlivých oborech
a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
10. Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve
střední škole v některém kole přijímacího řízení, nemůže být přijat ke vzdělávání v jiné střední škole v dalších kolech přijímacího řízení.

Kozlovice
11. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy
zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem
obcí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí.
§ 61
Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího
stupně šestiletého a osmiletého gymnázia
1. Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň.
Nižší stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky
šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky šestiletého
a osmiletého gymnázia.
2. Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří
v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý
ročník základní školy, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří
v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.
3. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří úspěšně
ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia, a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali základní
vzdělání před splněním povinné školní docházky.
4. Uchazeč, který se hlásí do prvního ročníku
nižšího nebo vyššího stupně gymnázia, může
podat přihlášku pouze na jedno šestileté nebo
osmileté gymnázium. Uchazeč, který se hlásí ke
vzdělávání na vyšším stupni gymnázia, může
současně podat přihlášku ke vzdělávání ve
střední škole podle § 60.
5. Při přijímacím řízení do nižšího a vyššího
stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se
postupuje obdobně podle § 60.
§ 62
Přijímání do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou
1. V rámci přijímacího řízení do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení
stanovena rámcovým vzdělávacím programem
talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy přijímací řízení v termínu stanoveném prováděcím
právním předpisem.
2. Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému
zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsled-
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ku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20.
ledna. Pokud uchazeč vykoná talentovou
zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí
nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po vydání
rozhodnutí, nejpozději však 15. února.
3. Podáním přihlášky podle odstavce 1 není
dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke
vzdělávání ve střední škole podle § 60.
4. Při přijímacím řízení podle tohoto ustanovení se postupuje obdobně podle § 60 s výjimkou odstavce 7.
§ 63
Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání
ve střední škole
Ředitel školy může uchazeče přijmout do
vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve
střední škole. V rámci přijímacího řízení může
ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče
o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah,
termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel
školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník,
do něhož bude uchazeč zařazen.
§ 64
Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem náležitosti, postup a termíny podání
přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, včetně
dokladů, které jsou její součástí, další podrobnosti o organizaci, náležitostech a průběhu přijímacího řízení, včetně termínů konání přijímacích a talentových zkoušek, a o přijímání do
vyššího než prvního ročníku.

Valašská dědina
Souznění
Mezinárodní festival adventních
a vánočních zvyků, koled a řemesel
(Ostrava — 17. 12. a 19. 12.,
Kozlovice — 18. 12. 2004)
Přinášíme vám jedinečnou voňavou a barevnou paletu pořadů v čase nejkrásnějších svátků v roce. V období, kdy většina z vás uvítá příjemné odreagování před Vánocemi.
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Proto vše, co se bude dít na pódiu i mimo něj,
musí souznít, pohladit, přinést radost a veselí
— a někdy i poučit. Dominantní není jen „připomenutí svátečního času“, ale zejména ukázka mizejícího světa lidových tradic a řemesel.
Představíme „tradiční lidové kapely“, muziky
a sestavy s obsazením archaických hudebních
nástrojů, ale i špičkové umělce z mediálně známějších žánrů. Každoročně ukazujeme zručnost domácích i zahraničních tvůrců řemesel
před zraky našich diváků.
Letos např. zdobení perníčků, skleněných
baněk, výrobu vánočních ozdob z papíru, slámy,
kůže nebo ukázky lidových šperků, kovových,
sklářských a řezbářských výrobků, betlémů…
Souznění 2004 přinese zajímavé novinky.
Klademe důraz na špičkové zahraniční umělce
daného žánru — především ze Slovenska
(pořad Oravské Vianoce). Poprvé se vydáme za
našimi posluchači a diváky mimo Ostravu —
letos do obce Kozlovice, ležící v předhůří Beskyd, která je známá svými bohatými lidovými
tradicemi a současnou prací souborů Valášek
a Valašský vojvoda.
Novinkou bude speciální scéna s duchovní
hudbou — chorálními zpěvy — v rekonstruovaném kostele sv. Václava v Ostravě (pátek 17. 12.
2004, v 19.00 hod.).
Pozvání přijali špičkoví interpreti z oblasti
chorálních zpěvů — Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem,
dále Barokní trio (Dušan Foltýn — hoboj,
Tomáš Thon — varhany, Pavel Hromádka —
trubka) a herec Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Jan Fišar.
V sobotu 18. 12. v Kozlovicích začne Vánoční
jarmark v 9.00 hod. Obchůzky s koledou si nenechte ujít od 10.00 hod. (účinkují: Pěvecký
sbor ZŠ Kozlovice, soubor VS-MUSIC, Valášek,
Valašský vojvoda a soubory z Oravy). V 17.00
hod. začíná festivalový pořad Koleda je ve Vánoce, kde vystoupí dětský soubor Valášek, pořádající Valašský vojvoda, chlapecká skupina Kuřátko z Bánova, finalisté Zpěváčků 2004, slovenské soubory z Oravy s monotématickým pořadem Oravské Vianoce. Na všechny účastníky
čeká bohaté občerstvení, speciality.
V Ostravě v neděli 19. 12. bude v 10.00 hod.
mše svatá za účasti festivalových hostů (Chrám
Panny Marie Královny — Mariánské Hory).
V DK Města Ostravy začne předvádění řemesel
od 16.30 hod. Zahraje CM Kovaliček, Goluska
a Olšava. Na galakoncertě od 18.00 hod. pak

Kozlovice
přivítáme v Divadelním sále DK Města Ostravy
nejlepší dětské Zpěváčky pro r. 2004 — Tomáše
Beníčka z Bánova, Michala Šabršulu ze Zlína,
Kristýnu Plačkovou z Krmelína a Evu Ferencovou z Frýdku–Místku, dále Marii Rottrovou, kapelu Neřež, CM Olšava z Uherského Brodu,
dívčí sbor, Jitku Novotnou–Málkovou, která
zazpívá a pořad provede svátečním slovem, CM
Valašský vojvoda a sólisty, dětskou muziku Goluska z Oravy.
Díky setkávání zajímavých osobností ze světa
hudby, mluveného slova a řemesel, připravíme
našim divákům pořady v milém ovzduší, s poklidným poetickým obsahem.
Další informace na webu: www.souzneni-festival.cz
S pozdravem Zdeněk Tofel, Ostrava 30. 11.
2004 (604 245 814)

ADVENTNÍ KONCERT
Sdružení Slavík Moravia,
VS-MUSIC Jaroslav Vašenda
ve spolupráci s obcí Kozlovice
a obcí Palkovice
vás srdečně zvou na adventní koncert
dobré vůle, který se uskuteční
ve středu 22. prosince 2004
od 17.30 hod. v kostele sv. Michala
v Kozlovicích. V programu zazní hudba
starých mistrů, písně adventní a koledy
v podání žáků hudební školy VS-MUSIC.
Zvláštní poděkování:
ZŠ Palkovice, ZŠ Kozlovice,
firmám — MAX – Ludvík Konečný,
M-CAR — Kozlovice, FORMAN s. r. o. –
L. Adamec, p. Ondrášek firma INJ – JET
Systém spol. s r. o., Nadace Duhová energie,
Večerka Bohušky Pěluchové, Duchovním
správcům farností Kozlovice a Metylovice.

Kozlovice

Malé zastavení
Milý čtenáři,
až budeš držet toto číslo našeho Zpravodaje
v rukou, budeš už asi mít rozžatou třetí svíčku
na adventním věnci — předvánoční adventní
doba bude vrcholit. Rok 2004 se bude chýlit ke
konci — rok, ve kterém naše dědina oslavila již
710 roků od svého založení. Rok, ve kterém proběhlo několik oslavných akcí včetně déle než
měsíc trvající výstavy „Kozlovice, nejen v průběhu staletí“, koncertů, výstav, her, soutěží atd.
Všechno bylo dobře připraveno díky obrovskému úsilí zanícených dobrovolníků ze všech dotčených spolků v obci za silné patronace obecního úřadu. Všem těm, kterých se to týká, patří
náš společný dík a přání, aby ještě i poslední
akce v letošním roce (jistě nemalá svým rozsahem a významem) nazvaná „Vánoční souznění“, která bude uspořádána v sobotu 18. prosince, vyšla a dopadla dobře. Je na vás, spoluobčanech naší dědiny, abyste si našli čas na zastavení se v tom předvánočním shonu a přišli se podívat na tradice, které vám budou předkládané.
A nejen podívat, ale i se zapojit.

A jak už bývá mým zvykem, dovoluji si vám
nabídnout i na stránkách Zpravodaje malé zastavení v předvánoční době, jak ho podává nám
blízký spisovatel Josef Strnadel z Trojanovic ve
své sbírce Rok pod horami z roku 1945: Vánoce,
vánoce, skoro-li budete.
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Náladu předvánoční, adventní, začíná svatá
Matička, která tu chodí místo Mikuláše ložit
hodným dětem v předvečer 8. prosince. Skutečná, bíle přistrojená a s andělem, chodí však za
večera do chalup málokde, více žije jen v představách a obraznosti dětí. Obyčejně klade neviditelná za noci na „slamjanku“ za okno několik
jablek, ořechů, panenku z chlebového těsta
a nějaké ty punčochy či papučky a sešity do
školy.
Brzo po Matičce je Lucie, 13. prosinec je den
zasvěcený Lucce, nadpřirozené bytosti, která
chrání před čarodějnicemi. Od Lucie si zaznamenávali staří hospodáři počasí. Pravilo se, že
jaké počasí těch 12 dnů od Lucie do Božího narození, takových prý bude příštích dvanáct měsíců v roce.
Od Matičky nebyl dlouho žádný svátek,
žádná radost nebo překvapení, jen dlouhé, netrpělivé, ale sladké očekávání Štědrého večera.
Po dnech, kdy děti myslely jen na vánoční
stromeček, kdy sedávaly na lávce u kamen za
vánočních písní, které zpívala maminka a staříček za tkalcovským stavem, a dělaly si ze dřeva
jesličky, stlaly je mechem a kladly do nich porcelánovou panenku jako Ježíška, lepily moučným lepem papírové figurky do Betléma — konečně Štědrý den přišel.
V jizbě bylo jaksi divně, studeno, děti se musely podle zarytého zvyku postit, aby uviděly
zlaté prasátko. Protože to nevydržely, aby aspoň
potajmu něco nesnědly, neuviděly nic. Jizba
byla neútulná, protože se krámovalo, zadělávalo na kvas a děti byly stále okřikovány, zaháněny do kouta nebo ke staříčkům, aby nepřekážely. Když tatínek přinesl z lesa stromek, chodily
se pod kolnu dívat, jak ho přitesává a upevňuje
do podstavce.
Odpoledne, když bylo pomyto, uklizeno
a v peci praskal oheň, směly si snést z půdy krabice s pozlacenými ořechy a svíčníky, s granátkovými řetězci. Obalovaly nové a odřené ořechy
do pozlátka, upevňovaly do nich kolíčky, vázaly
červenými nitěmi jablka, do červených a jinobarevných papírků balily kostky cukru i špalíčky dřeva místo čokolády a cukroví, kterého bylo
málo. Pak tím vším nazdobily stromek.
Před večeří, když byl stůl čistě vydrhnut
a prostřen, byl naň položen chléb, slamjanka
s jablky a ořechy a všichni se dlouze modlili. Pak
jedli z misky hrách, na řídko uvařený, po něm
sladkou a omaštěnou krupičnou kaši. Nakonec
se rozkrojil koláč — placek hruškový, tvarohový,
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slívový nebo zelový. Každý si vzal několik kousků, zapil čajem, snědl pár jablek, rozlouskl
ořech. To byla obvyklá večeře — a přece z celého roku nejradostnější.
Po večeři si rozsvítili stromek, bavili se míháním světel a stínů, těšili se Betlémem a zpívali
koledy. Aby nikdo z rodiny do roka neumřel,
musejí být všichni domácí u stolu. Kdo chce být
zdráv, nesmí se při večeři opírat lokty o stůl.
V chalupě bylo veselo a maminka si zpívala,
když ustýlala dětem:
„Den přeslavný jest k nám přišel,
v němž má býti každý vesel,
radujme se, veselme se !“
Tak co, milý čtenáři? Ty starší, navodila jsem
ti tímto milým Strnadlovým dílkem vzpomínky
na mládí, zatímco vy mladí se nad tím asi budete usmívat? Ať už je tomu jakkoliv, přeji vánoční
svátky krásné, spokojené, prožité v lásce a pohodě, ale také v krásných vzpomínkách a radostné naději do budoucna.
Marie Prudká, vlastivědný kroužek
při OÚ Kozlovice

My tři králové jdeme k vám
Možná už v předešlých létech zazvonili u vašich dveří, nebo jste je potkali na ulici či v kostele. Mnoho z vás projevilo svou štědrost a přispělo třikrálovým koledníčkům do pokladniček
nebo jste poslali svůj dar složenkou na Třikrálové konto. Díky vaší solidaritě tak mohla Charita
pomoci potřebným, kteří žijí mezi námi —
lidem starým, nemocným a opuštěným, maminkám s dětmi v nouzi.
Ve dnech 2. 1—12. 1. 2005 opět vyjdou do ulic
skupinky Tří králů, aby do vašich domovů přinesly radostné poselství a přání do nového
roku. Zároveň vás také obdarují malým dárečkem a nabídnou vám možnost podílet se na pomoci potřebným. Dary, za které vám již nyní
z celého srdce děkujeme, vám budou ve vašich
životech mnohonásobně vráceny v dobrém.
Charita v roce 2005 použije získané prostředky podle schváleného záměru na vybavení charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
CHOPS.
Úspěch třikrálové sbírky závisí na dobré spolupráci a je založen na ochotě lidí dobrovolně
pomoci s její přípravou. Prosíme všechny, kteří
by s koordinací sbírky ve vaší obci rádi jakkoli

Kozlovice
pomohli, aby se obrátili na místní farní úřad,
nebo na charitu Frenštát, kde jim na níže uvedených telefonních číslech budou poskytnuty
podrobné informace
Bližší informace:
Charita Frenštát p. Radhoštěm
Martinská čtvrť 1152
Tel: 556 83 69 37
Mobil: 604 841 244
Lenka Tabachová
Ředitelka charity ve Frenštátě p. Radhoštěm

Sport
Úspěch skokanů z Kozlovic
Na mezinárodním mistrovství České republiky žáků ve skoku na lyžích, které se konalo
16. října 2004 ve Frenštátě p. Radhoštěm, výbornými výsledky ukončili letní závodní sezonu závodníci TJ Sokola Kozlovice.
Výsledky:
kategorie žáci 13 – 1. místo Struhár Jiří
3. místo Pustková Vlaďka
kategorie žáci 11 – 6. místo Fulnek Jakub
7. místo Prudký Jan
kategorie žáci 10 – 7. místo Jasenský David
předžáci
– 9. místo Krpec Jiří (s pádem)
Dvoučlenná družstva:
kategorie starší žáci – 3. místo Pustková Vlaďka
Struhár Jiří
kategorie mladší žáci – 7. místo Prudký Jan
Fulnek Jakub
Pavel Fízek

Motoskijöring v Kozlovicích
Bodro team a Bodro racing, dvě motoristické organizace působící na území obce Kozlovice, pořádají další z již mnoha vydařených akcí.
Ve dnech 8. a 9. ledna 2005 zveme všechny
občany Kozlovic na již druhý ročník volného závodu v motoskijöringu a zimní motokros.
Oč se jedná při motokrosu, snad není třeba
blíže objasňovat. Závodí se na ohraničeném,
kratším okruhu. Start závodníků je hromadný
ze startovní čáry a ten, který přijede první do
cíle, stává se vítězem rozjížďky, případně finále.
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Podle počtu přihlášených budou závodníci rozděleni do jednotlivých rozjížděk a budou postupovat systémem rozjížděk a opravných jízd až
do finále.
Při motoskijöringu je systém podobný, akorát
s tím malým rozdílem, že každý motocyklista
táhne za sebou ještě lyžaře, kterého samozřejmě nesmí v průběhu závodu ztratit. Klasifikován je jen ten závodník, který cílem projede
i s lyžařem. Tento druh závodu je zvlášť populární v severských zemích. U nás je každoročně
pořádán seriál Mistrovství republiky a my jako
organizátoři máme zájem jeden z mistrovských
závodů uspořádat v budoucnu i v Kozlovicích.
Hlavní centrum celého dění, občerstvení
i přejímka závodníků je v restauraci na koupališti. Trať bude vyznačena na přilehlé louce.
Přejímka závodníků a volné tréninky se budou
konat v dopoledních hodinách. Ve třináct
hodin budou odstartovány první rozjížďky. Vyhlášení vítězů bude opět v restauraci na koupališti.
V sobotu 8. ledna 2005 se pojede závod v motoskijöringu a v neděli 9. ledna 2005 pak zimní
motokros.
Ještě jednou srdečně zveme všechny občany
Kozlovic i okolí.
Bodro team Kozlovice

Lyžování na Moravě 2004—2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových
podmínek (aktualizace probíhá v pracovních
dnech do 9.30 hodin) naleznete na internetové
adrese:
pocasi.ecesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla větru,
směr větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat
poslat na mobilní telefon zasláním SMS ve
tvaru
pocasi kód místa např. lyžařský areál Pustevny
pocasi pustevny na tel. číslo 907 09 06
(cena SMS je 6 Kč)
V případě, že nemáte k dispozici kód místa,
zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi
Seznam míst se SMS službou — v závorkách
je uveden kód místa pro SMS:
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1. Stanice Horské služby:
Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch
(hsjavorovy), Kohútka (hskohutka), Lysá hora
(hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň (hssolan), Velký Polom (hspolom), Červenohorské
sedlo (hscsedlo), Horní Morava (hshmorava),
Karlov (hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Praděd
(hspraded), Ramzová (hsramzova)

2. Lyžařské areály
Beskydy: Bílá—Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Búřov (burov), Gruň—Ski MSA
(grun), Dolní Lomná—Armáda (armada), Hrádek (hradek), Javorový vrch (javorovy), Kasárna
(kasarna), Malenovice—P.O.M.A. (poma), Morávka—Sviňorky (svinorky), Mosty u Jablunkova (mosty), Nový Jičín—Na Svinci (svinec), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny), Řeka
(reka), Sachova studánka (sachovka), SeverkaVelký Polom (severka), Soláň—Bzové (bzove),
Soláň—Sedlo (solansedlo), Soláň—Soláňka (solanka), Velké Karlovice—u hotelu Galik (galik),
Velké Karlovice—u hotelu Horal (horal), Velké
Karlovice—Razula (razula), Velké Karlovice—
Kyčerka (kycerka), Visalaje (visalaje), Visalaje—
Radegast (radegast), Vranča (vranca), Zlatník—
Biocel (zlatnik)
Jeseníky: Andělská Hora (andelskahora),
Branná—Proskil (branna), Karlov—Kazmarka
(kazmarka), Karlov—Myšák (mysak), KarlovPawlín (pawlin), Karlov—Jantar-Roháč (rohac),
Klepáčov (klepacov), Lipová Lázně—Miroslav
(miroslav), Lipová Lázně—Lázeňský vrch (lazenskyvrch), Malá Morávka—Karlov (moravkakarlov), Malá Morávka—Kopřivná (koprivna),
Ostružná—Jonáš (ostruzna), Ovčárna (ovcar-
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na), Petříkov—Kaste (kaste), Ramzová—Aréna
R3 (ramzova), Staré Město p. Sněž.—Kunčice
(kuncice), Staré Město p. Sněž.—Paprsek (paprsek), Vrbno p. Pradědem (vrbno)
Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice—Budišov (budisov)
Orlické hory: Výprachtice (vyprachtice)
Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják (trojak)
Příklad zadání SMS:
stanice Horské služby Bílá: pocasi hsbila, lyžařský areál Pustevny: pocasi pustevny
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba,
z lyžařských areálů jsou garantovány provozovateli. Aktuální seznam areálů — pocasi.ecesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi. Služba je poskytována od 1. 12. 2004.

Fotbalové zamýšlení
na prahu nového roku
Občanské sdružení fotbalu se
ohlíží za odcházejícím rokem.
Vzhledem k opakovanému
suchému letnímu období
máme vypracován projekt na
zavlažování travnatého hřiště
z průzkumných vrtů na užitkovou vodu. Pro náročnost této akce jsme ji rozložili do dvou roků. V letošním roce jsme 40 000
Kč investovali do čerpadel a materiálů na rozvod kolem celého hřiště. V roce 2005 bude zavlažování dokončeno vybudováním 3 zásobníků na vodu, aby plocha mohla být pravidelně
zalévána. Kromě běžné údržby provozní budovy a trávy na hřišti — sečení, válcování, práškování, jsme průběžně připravovali unimobuňky
na škvárovém hřišti na zimní provoz. Náš klub
přichází s novinkou v přípravném období.
V lednu, únoru a březnu budeme pořadateli
zimních turnajů mužů a dorostenců za účasti 5
družstev. Hracím dnem budou soboty.
O organizaci zimního turnaje budou občané
informováni plakáty a místním rozhlasem.
Předpokladem uskutečnění těchto turnajů je
příprava škvárové plochy. Zásobili jsme se škvárou a pilinami k vysoušení plochy. Unimobuňky
(kabiny) jsme uvnitř obložili, aby v zimě o přestávkách zápasů sloužily k odpočinku a nezbytnému ohřátí hráčů.

„A“ mužstvo mužů prochází generační přestavbou. Věkový průměr hráčů je mezi 21 až 22
léty. Jak jsme sami viděli, chybí zkušenost,
proto výkony jsou často nevyrovnané. Generačními problémy procházejí dříve nebo později
všechny týmy a je jen na nás, aby se nám podařilo připravit tým na jarní sezonu k záchraně
I. B třídy. Skupina „D“, kterou hrajeme, je velice
vyrovnaná a každé případné vítězství je posunem aspoň o jednu příčku vpřed. A to je náš prvořadý úkol. Dorostenci bojují o špici okresního
přeboru a případný postup do kraje by byl velkým překvapením. Žáci v okresním přeboru
jsou dodavateli hráčů do dorostu, proto některé
jejich výsledky byly ovlivněny neúčastí nejvyspělejších žáků za dorost. „B“ mužstvo se úspěšně pere o bramborovou medaili, a to velmi
úspěšně. Starší páni sehráli několik přátelských
utkání a dokončili opravu oplocení hlavního
hřiště. Malí fotbalisté hrají okresní přebor přípravek a pan Milan Čabaj vytvořil partu 20 až 25
dětí ročníků 1995, 1996 a 1997 a za pomoci rodičů hrají svá mistrovská utkání po celém okrese Frýdek–Místek.
Komu poděkovat? Všem dobrovolníkům,
kteří pomáhají a pomáhali, divákům, trenérům,
sponzorům, hlasatelům, obci, škole, hospodářům a v neposlední řadě i hráčům. Přejeme
všem hodně zdraví a stále pěkné fotbalové zážitky.
Všem občanům klidné Vánoce v kruhu svých
nejbližších a v nastávajícím roce 2005 hodně
zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody.
L. E.

Tabulky jednotlivých týmů
po polovině sezony 2004/2005
I. B třída, skupina D — muži
Pořadí
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.

Družstvo
St. Město (F–M)
Kateřinice
Fryčovice
Tísek
FC Bílovec
Baška
Libhošť
Janovice
V. Albrechtice
Suchdol

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
8
6
7
6
5
5
5
5
5
6

R
3
5
2
3
4
3
3
3
3
0

P
2
2
4
4
4
5
5
5
5
7

Skóre Body
23:19 27
17:10 23
26:22 23
20:18 21
17:15 19
21:15 18
20:19 18
18:19 18
19:21 18
17:20 18

Kozlovice
11.
12.
13.
14.

Metylovice
Kozlovice
Kunín
Vlčovice
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13
13
13
13

5
4
2
2

2
1
4
4

6
8
7
7

16:17
11:24
16:18
18:22

17
13
10
10

OS — muži
Pořadí
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Záp. V R P Skóre Body
Dobratice
13 10 0 3 37:19 30
Staré Město „B“ 13 8 4 1 44:21 28
Lučina
13 9 1 3 46:24 28
Metylovice „B“ 13 8 2 3 29:19 26
Kozlovice „B“
13 6 4 3 28:22 22
Janovice „B“
13 6 2 5 21:31 20
Milíkov
13 4 6 3 32:24 18
Pržno
13 5 2 6 27:24 17
Kunčice p. O.
13 4 2 7 29:41 14
Fryčovice „B“
13 4 1 8 15:25 13
Frýdlant n. O. „B“ 13 3 3 7 15:37 12
Tošanovice
13 3 2 8 19:28 11
Raškovice „B“
13 2 3 8 17:29
9
Vojkovice
13 2 2 9 20:35
8

OP — starší dorost
Pořadí
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Nýdek
Raškovice
Palkovice
Písek
Sedliště
Kozlovice
Bukovec
Hrádek
Jablunkov
Třinec „C“
Frýdlant n. O.
Vendryně
Staříč
Vojkovice

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
7
7
7
6
5
6
6
5
5
5
5
3
3
2

R
3
2
2
4
6
3
2
3
2
2
0
3
3
3

P
3
4
4
3
2
4
5
5
6
6
8
7
7
8

Skóre
24:23
34:18
41:29
30:27
38:30
26:27
42:19
35:27
27:24
28:36
24:36
18:24
17:37
17:44

Body
24 (6)
23 (2)
23 (5)
22 (7)
21 (0)
21 (0)
20 (2)
18 (0)
17 (-7)
17 (-4)
15 (-6)
12 (-6)
12 (-9)
19 (-9)

Okresní přebor — starší žáci
Pořadí
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.

Družstvo
Brušperk
Raškovice
Staré Město
Hrádek
Ostravice
Fryčovice
Kozlovice
Vendryně
Kunčice p. O.
Hukvaldy
Bukovec
Lískovec

Záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
8
7
6
7
6
4
4
3
3
1
0

R
2
1
2
4
1
2
0
0
2
1
1
0

P
0
2
2
1
3
3
7
7
6
7
9
11

Skóre Body
40:18 29
38:15 25
33:11 23
24:19 22
26:12 22
25:13 20
24:20 12
16:21 12
19:33 11
14:33 10
15:43
4
18:44
0

Přípravka — okresní přebor
Pořadí
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Jablunkov A
FK F–M A
Bystřice
Třinec A
Třinec B
FK F–M B
Sedliště
Jablunkov B
Vratimov
Raškovice
Dobrá
Kozlovice
Ostravice
Staré Město

Záp. V R P Skóre
14 12 0 2 84:14
11 10 0 1 72:13
14 9 1 4 56:24
8
8 0 0 73:10
8
8 0 0 25:14
14 6 1 7 35:47
13 5 1 7 13:33
14 5 0 9 33:55
11 3 1 7 23:36
8
2 2 4 14:28
13 2 2 9 16:44
10 1 4 5 12:30
10 1 2 7 15:39
12 0 2 10 117:101

KOUPÍM POZEMEK
pro stavbu rodinného domku.
Realitní kanceláře nevolejte!
Kontakt: 608 854 634, 596 541 541
DĚKUJI VÁM ZA JAKOUKOLIV NABÍDKU.

Body
36
30
28
24
24
19
16
15
10
8
8
7
5
2
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H JIŘÍ FLUKSA
nabízí

❒ obkladačské a dlaždické práce ❑
❑ veškeré zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ stavby plotů ❑
❒ zateplování budov ❑
❒ STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce,
výměny střešních krytin, pokrývání novostaveb ❑
❒ klempířské práce ❑
❑ tesařské práce ❑
Volejte:
Tel./fax: 558 647 555, 608 877 165,
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek
(vedle Modré Labuťi)
e–mail: mattys.group@quick.cz
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Vánoce
Ve svitu měsíce tiše se leskne sníh
Ospale les, luh i háj zívá
Tisíce vloček spí na polích
Svatou nocí poutník si zpívá
Sladká vůně se plíží z okna ven
Vůně perníků, cukroví a ovoce
Pod nohama nám klouže promrzlá zem
A na dveře už zase klepou Vánoce

Příjemné vánoční večery, slunné dny v jiskřícím se sněhu
a mnoho štěstí v novém roce svým čtenářům přeje
redakce Zpravodaje
Vydává: Obecní úřad v Kozlovicích. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Spolupracují:
Božena Kubečková, Marie Prudká. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. února 2005.
Příspěvky dodané po termínu a bez uvedení autora nebudou zveřejněny — za správnost příspěvku
odpovídá autor.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

KOZLOVICE
dědina Valašských vojvodů
Důležitá čísla a kontakty:
112 — Tísňová linka
150 — Hasiči
155 — Záchranná služba
158 — Policie

Policie Palkovice
Nemocnice F–M
Poliklinika F–M
Lék. pohot. F–M

Kontakty na důležité instituce:
Obecní úřad Kozlovice
Pošta Kozlovice
Hasičská zbrojnice Kozlovice
Zemědělské družstvo Kozlovice
Farní úřad Kozlovice
Odborný lesní hospodář pro obec
Základní škola Kozlovice
Mateřská škola Kozlovice
Školní jídelna ZŠ Kozlovice
Knihovna Kozlovice

558 697 205
558 697 038
558 697 211
558 697 202
558 697 203
603 867 494
558 697 204
558 697 230
558 697 635
558 439 096

Okresní správa soc. zabezpečení F–M
Katastrální úřad F–M
Městský úřad F–M, Palackého
— soc. dávky p. Gřibek
Městský úřad F–M, Radniční
Krajský úřad Ostrava
Úřad práce F–M
Finanční úřad F–M
Okresní soud F–M
SmVaK Ostrava, zákaznický servis
SmVaK Ostrava, poruchová služba
Sm plynárenská a. s., zákaz. služba
Sm plynárenská a. s., F–M, poruch. linka
Sm energetika a. s., F–M, poruch. linka
Technické služby F–M
— hlášení poruch na veřej. osvětlení
— hlášení poruch na elektr. vedení

558 656 174
558 415 111
558 900 111
558 630 610

558 604 700
558 622 395, 376
558 609 444
558 609 514
558 609 111
695 622 111
558 412 111
558 605 111
558 411 111
840 111 123
840 111 125
840 111 115
1239
840 114 115
558 434 384, 731 196 566
840 114 115

Zdravotnictví
Lékárna Kozlovice
Po
17.30—13.00
Út
17.30—13.00
St
1zavřeno
Čt
17.30—13.00
Pá
17.30—13.00

558 697 101
14.00—16.00
14.00—16.00
12.30—18.00
14.00—16.00
14.00—16.00

ZS Kozlovice — zubní oddělení
Po
17.00—13.00
Út
17.00—15.00
St
17.00—12.00
Čt
17.00—15.00
Pá
17.00—12.00

558 697 102
13.00—17.00 (pouze pro pracující)

ZS Kozlovice — dětské oddělení
558 697 103
Po
17.30—9.30
Út
17.30—8.30
18.30—10.30 (poradna)
St
17.30—9.30
Čt
17.30—11.00 (prevence)
Pá
11.00—13.30
ZS Kozlovice — ženský lékař
St
13.30—18.30
Prakt. lékařka MUDr. Jana Machalová
Po
16.30—12.00
Út
16.30—12.00
St
1zavřeno
Čt
16.30—12.00
Pá
16.30—12.00

558 697 117
12.00—17.00

Veterinární stanice MVDr. Anna Tylečková, Palkovice 165
558 656 320

