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Červen 2000
ZDARMA

Obecního úřadu v Kozlovicích

Léto

Opět se blíží prázdniny. Připravují se
pomalu, ale dávají o sobě vědět již delší
dobu. Nejdříve odkvetly kaštany, po
nich kopretiny a pivoňky. Nachystaly se
šípkové keře a pak, z čista jasna, jednoho rána stály roztroušené po okolních
stráních v růžovočerveném plameni.
Pak se přidaly jasmíny se svou omamnou vůní a přišel čas i na lípy. Stromy
zlatě rozkvetlé, bzučící roje včel
a k tomu lidé trhající květ na čaj. Právě
tím se dříve poznal konec školního roku
— sušením lipového květu, kopřiv, bezinek a jiných léčivých bylin.
Chystá se období sklizně a tradiční
shon zavařování a nakládání čehokoli,
co se urodí a je po ruce. Noční chození
na třešně a koupání v rybníku při svitu
měsíce. Lidem nepřestává být jedno, kdy
a zda bude pršet. Stihneme usušit seno?
A co otavy? Nepotluče ovoce? Jaká bude

dovolená — zabalit svetr navíc, nebo
koupit slaměný klobouk?
Nad obcí se v té době víc než jindy
vznáší táhlé vrčení sekaček na všechny
možné i nemožné pohony — už jen ti
nejzdatnější zápasí s kosou nebo srpem.
Uspořádané trávníky do dálky signalizují pečlivost svých majitelů. Nad lány
poletuje ptactvo, které je ochotno vstávat už ve čtyři ráno a uléhat, když my
zmámeně usínáme u rozzářených obrazovek.
Najednou se ukazuje, že vedle každodenního shonu existuje také něco jako
příroda, které jsou všechny naše problémy lhostejné. Kráčí suverénně svými
ročními obdobími a pokud jí to my —
lidé — nezkazíme, ještě pár let tu bude
a s ní také, doufejme, zázrak prázdnin
a léta.
Jiří Peloušek
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Kozlovice
Vážení spoluobčané,

od 1. července letošního roku nabývá v naší
obci platnosti vyhláška o poplatcích občanů na
třídění a likvidaci odpadu v naší obci. Podle této
vyhlášky jsou všichni občané trvale přihlášení
v naší obci povinni zaplatit obci 150 Kč za
osobu a rok.
Obec je povinná zajistit třídění a likvidaci
veškerého odpadu vzniklého na území obce.
Občané budou odpad třídit tak, že sklo, železo a plasty budou ukládat do kontejnerů, které
jsou rozmístěny po území obce. Papír bude
odebírán ve škole a jeho sběr v obci bude zajišťovat škola.
Ostatní odpad (mimo televizních obrazovek,
pneumatik, autobaterií, chemikálií, plen Pampers apod.) budou občané dávat do svých popelnic. Sběr televizních obrazovek, pneumatik,
autobaterií, chemikálií atd. bude obec zajišťovat 2 ´ ročně podobně jak je dosud zajišťován
sběr kovového odpadu.
Pleny Pampers bude 1krát týdně v pátek
možno odevzdat ve skladu obce v době od 6 do
16 hodin.
V rodinných domcích a bytovkách, kde je plynové nebo elektrické vytápění nebo kde je
možno plynové topení zřídit, bude přidělen na
rok 1 žeton na popelnici každé osobě, která je
přihlášena v obci k trvalému pobytu.
V rodinných domcích, kde není plynové nebo
elektrické topení zřízeno a není možno plynové
topení zřídit, budou přiděleny na rok 2 žetony
na popelnici každé osobě, která je přihlášena
k trvalému pobytu.
Pokud v některých domácnostech bude odpadu víc, musí si občané potřebné žetony zakoupit na OÚ za cenu 35 Kč/1 kus.
Poplatek 150 Kč za osobu a rok je vzhledem
k ostatním obcím a městům v okrese poměrně
nízký, a proto je dán zkušebně do konce letošního roku.
Obecní rada však věří, že občané budou odpady důsledně třídit a tím dosáhneme toho, že
poplatek nebudeme nuceni v Kozlovicích v třetím tisíciletí zvyšovat.
Vyúčtování v odpadovém hospodářství obce
za 2. pololetí letošního roku bude zveřejněno
začátkem příštího roku v obecním Zpravodaji.
S podnikateli (obchody, restaurace, Bebiko)
uzavře OÚ samostatné smlouvy.
U chat a rekreačních chalup činí poplatek
400 Kč ročně na jeden objekt. Za vytříděný

odpad, který obec odevzdá k dalšímu zpracování, dostane obec zaplaceno a takto získané finanční prostředky použije na úhradu nákladů
na likvidaci odpadu.
Například za
1 kg ocel. odpadu . . . . . . . . . . . . . . 1,30 Kč/1 kg
1 kg skla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 Kč/1 kg
1 kg plastů . . . . . . . . . . . . . 0,40 až 3,— Kč/1 kg
Navíc obec obdrží i finanční prostředky od společnosti EKO–KOM a. s. Praha.
Výše těchto finančních prostředků je odvislá
od množství vytříděného odpadu.
Na závěr chci říci jednu důležitou věc. V současné době již většina občanů v naší obci třídění odpadů provádí. Pokud se i zbývající část
obce připojí, bude vše v pořádku. Čím dřív se
tak stane, tím to pro nás pro všechny bude
v Kozlovicích lepší.
starosta obce

Vyhláška č. 1 / 2000 o poplatku
občanů za odpad
Rada obce Kozlovice se usnesla dne 7. června
2000 vydat podle § 9 odst. 2 a § 10 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech v platném znění
a podle § 16 odst. 1 a § 45 písm. 1) zákona č.
367/1990 Sb. o obcích v platném znění tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Předmět a působnost vyhlášky
Vyhláška stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání komunálního odpadu (dále jen „poplatek“) a způsob jeho výběru na území obce Kozlovice.
Čl. II
Základní pojmy
1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při
jejíž činnosti vzniká komunální odpad. 1)
2. Plátcem poplatku je vlastník nebo správce
budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální
odpad. 2)
3. Správcem poplatku 3) je obec, která ho ve
svém územním obvodu zavedla.
Čl. III
Ohlašovací a registrační povinnost
1. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost 4) , kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, které
je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky, a to za
každou jím spravovanou nemovitost podle
stavu ke dni 1. 8. 2000 a dále pak do 30 dnů ode

Kozlovice
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Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU (BYTOVÉ, RODINNÉ DOMY A REKREAČNÍ OBJEKTY)

A. Plátce
Rodné číslo/IČO:
Jméno/název:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Telefon/fax:
Adresa/sídlo: č. p., e. čv.
obec
PSČ
B. Nemovitost (bytový objekt, rodinný dům, rekreační objekt)
č. p.

č. ev.

Část obce:
Počet bytů v objektu:

Prostory pronajaté k podnikání:

Počet osob bydlících v domě:

Bytový dům

Vlastník

Druh domu (nehodící se škrtněte):
Rodinný dům
Rekreační objekt
Plátce je (nehodící se škrtněte)
Zástupce spoluvlastníků
Správce

Jiný vztah

Výše poplatku se řídí přílohou č. 2 vyhlášky.
Datum:

Podpis a razítko:

Příloha:
Bytové domy a rodinné domy trvale obydlené
Poplatek v Kč za osobu a rok

150 Kč

Rekreační objekty a rodinné domy trvale neobydlené
Poplatek v Kč za objekt a rok

400 Kč
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dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala
změna rozhodná pro výpočet poplatku.
2. Pokud plátce poplatku neoznámí výše uvedené skutečnosti v termínu, bude plátci vyměřen poplatek dle skutečností známých správci
poplatku. Plátci poplatku bude poplatek vyměřen dle přílohy č. 2 této vyhlášky.
Čl. IV
Výše poplatku
1. Výše poplatku za každý i započatý měsíc se
stanoví podle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v rodinných domcích a bytových
jednotkách dle přílohy č. 2 této vyhlášky. Výše
poplatku za rekreační objekty je uvedena v příloze č. 2.
2. Změna rozhodná pro stanovení výše poplatku se zohlední od 1. dne měsíce následujícího po jejím provedení.
3. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve
správné výši, vyměří Obecní úřad Kozlovice poplatek platebním výměrem.
Čl. V
Splatnost poplatku
Plátce poplatku uhradí poplatek takto:
a) jednou ročně v případech rekreačních
objektů a trvale neobydlených rodinných
domků, a to do 30. 4. kalendářního roku
b) ostatní dvakrát ročně, a to v termínu do
30. 4. a do 31. 10. kalendářního roku.
Čl. VI
Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle
zvláštních předpisů 5).

Usnesení z jednání Obecního
zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 13. 4. 2000 v 18.00 hodin
v budově OÚ
Přítomno 14 členů OZ, omluven ing. Stanislav Zeman
Obecní zastupitelstvo
ruší:
08/2000 — Usnesení č. 02/2000 — Převod
státních pozemků do vlastnictví obce dle návrhu stavební komise ze dne 1. 12. 1999 a nahrazuje jej tímto zněním: — Záměr převodu státních pozemků do vlastnictví obce dle návrhu
stavební komise ze dne 1. 12. 1999.

Kozlovice
Čl. VII
Splatnost poplatku v přechodném období
Splatnost poplatku se řídí termínem splatnosti dle článku V. s tím, že období, za které se
poplatek platí, počíná dnem účinnosti této vyhlášky. Výše poplatku je ve výši poměrné části
poplatku za dané období.
Čl. VIII
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2000.
Starosta obce:
Zástupce starosty:
Václav Kocián
ing. Jaroslav Tabach
————————————

1) § 10 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech v platném znění
2) § 10 odst. 2 zákona č. 125(1997 Sb. o odpadech v platném znění
3) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění
4) § 33 odst. 4 a odst. 12 zákona č. 337/1992 Sb. o správě
daní a poplatků v platném znění
5) zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech v platném znění
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění
zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků v platném
znění

Přílohu č. 1 vyplní poplatník (zástupce trvale
přihlášených občanů) za příslušné číslo popisné
nebo byt. Není-li nikdo trvale přihlášen, vlastník či
správce budovy (nemovitosti).
Rada obce na svém zasedání dne 7. 6. 2000 zrušila Ceník č. 7 ze dne 28. 1. 1998 a od 1. 7. 2000 vydává Ceník č. 11/2000, kdy stanovila cenu žetonu
ve výši 35 Kč za 1 kus.

schvaluje:
09/2000 — Prodej pozemku ve vlastnictví
obce panu Michalu Krpcovi, Kozlovice 638.
Jedná se o část parc. č. 2928/3 o výměře cca 160
m2 (4 m ´ 40 m). Přesná výměra až po odměření pozemku. Cena 30 Kč/m2.
10/2000 — Doplatek rozdílu vzniklého již
dříve schválené výměny pozemku (v souvislosti
s opravou můstku Myslík) mezi obcí a paní Tabachovou Štěpánkou a panem Tabachem Antonínem, bytem Palkovice, část Myslík 137.Rozdíl
výměry směňovaných pozemků činí 243 m2,
vypořádání dle znaleckého posudku za cenu
893 Kč.
11/2000 — Prodej pozemku ve vlastnictví
obce Správě a údržbě silnic Frýdek–Místek.

Kozlovice
Jedná se o pozemek parc. č. 258/5 ve výměře
685 m2. Cena dle znaleckého posudku ve výši
35 962,50 Kč.
12/2000 — Cenu za prodej pozemku parc. č.
4099/3 ve výměře 1360 m2 ve vlastnictví obce
Českému kynologickému svazu, základní kynologické organizaci č. 100 Kozlovice ve výši
5 Kč/m2.
13/2000 — Změnu územního plánu obce na
základě žádostí:
a) Žádost realitní kanceláře REAL KARTEL, s.
r. o., Politických obětí 120, F–M na základě plné
moci vlastníka pozemku p. Josefa Škrbla, F–M,
Na Aleji 2597, o změnu územního plánu pozemku parc. č. 3247 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby zahradní chatky.
b) Žádost p. Marie Trubákové, Kozlovice 604
— parc. č. 771/8 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby rodinného domku. Obec se nebude podílet na zajištění ani financování přístupové komunikace k pozemku.
c) Žádost p. Jana Vyviala, Kozlovice 491 —
parc. č. 771/9 a 769/1 k. ú. Kozlovice pro účely
výstavby rodinného domku. Obec se nebude
podílet na zajištění ani financování přístupové
komunikace k pozemkům.
14/2000 — Hospodářský výsledek obce za rok
1999.
15/2000 — Bezúplatný převod pozemků ve
vlastnictví čs. státu do vlastnictví obce Kozlovice — parc. č. 159/1, 2696/1 k. ú. Kozlovice
16/2000 — Úplatný převod pozemků ve vlastnictví čs. státu do vlastnictví obce Kozlovice —
parc. č. 2709/4, 1153, PK 2712, PK 2713 k. ú.
Kozlovice.
17/2000 — Příspěvek na úhradu ztráty z provozu pravidelné autobusové dopravy, tzv ostatní dopravní obslužnost obce dle zákona č.
111/94 Sb., ČSAD BUS Ostrava na rok 2000 ve
výši 133 500 Kč.
18/2000 — Poskytnutí materiálu k zastřešení
zadní terasy restaurace „Na koupališti“ do výše
max. 40 000 Kč (žádost p. Evy Závodné — nájemce restaurace Na koupališti).
19/2000 — Rozpočtové provizorium na období duben — květen 2000 ve výši 1 800 000 Kč.
neschvaluje:
20/2000 — Žádost manželů Hromkových Ervína a Jarmily, Ladova 5/292, Havířov–Šumbark,
o změnu územního plánu parc. č. 2247/9 k. ú.
Kozlovice pro účely stavby hospodářské budovy.
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21/2000 — Žádost manželů Dlouhých Juraje
a Jany, Bruzovská 419, Frýdek–Místek, o změnu
územního plánu parc. č. 2247/11 k. ú. Kozlovice
pro účely umístění stavební buňky.
bere na vědomí:
22/2000 — Žádost občanů Záhumní — vlastníků rodinných domků č. p. 557, 558, 559, 560,
561 o změnu územního plánu — zakreslení
skutečné trasy kanalizace v této části obce. Starosta obce projedná s orgány územního plánování.

Usnesení z jednání Obecního
zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 25. května 2000 v 19.00 hodin
v budově obce Kozlovice
Přítomno: 15 členů OZObecní zastupitelstvo
schvaluje:
23/2000 — Rozpočet hospodaření obce Kozlovice na rok 2000.
24/2000 — Žádost MUDr. Adamcové o opravu podlahy, podlahové krytiny a přístavbu zádveří v ordinaci Zdravotního střediska v Kozlovicích.
25/2000 — Smlouvu č. 03129921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR pro akci Plynofikace kotelny základní
školy, mateřské školy a zdravotního střediska
(dotace ve výši 1 272 200 Kč, půjčka ve výši
763 300 Kč s úrokovou sazbou 3 %).
26/2000
—
Zástavní
smlouvu
č.
03129921–Z uzavřenou mezi Státním fondem
životního prostředí ČR a obcí Kozlovice. Zástavou jsou lesní pozemky a porosty zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1 v k. ú. Kozlovice —
parc. č. 1839.
27/2000 — Prodej kamery ULTRASONIC dle
znaleckého posudku.
28/2000 — Prodej transportního pásu za
cenu 13 000 Kč.
29/2000 — Prodej objektu prodejny potravin
Večerka horní konec z majetku obce manželům
Renému a Janě Kopečkovým, Kozlovice 67.
Cena 85 000 Kč včetně pozemku.
neschvaluje:
30/2000 — Žádost manželů Soni a Štefana
Balvirčákových, Na Landeku 641, Ostrava 1 —
Petřkovice o odkoupení pozemku parc. č.
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2001/1 k. ú. Kozlovice. Doporučuje se pozemek
pronajmout.
31/2000 — Odkoupení části parc. č. 3969/3
panu Zdeňku Bražinovi, Kozlovice 854 pro jeho
nevhodnost k uvažovanému záměru využití, t. j.
stavby objektu pro obchodní činnost (důvod —
blízkost toku Ondřejnice, z územního plánu vyplývá dodržet 6 m ochranné pásmo).
bere na vědomí:
32/2000 — Informaci k vydání obecně závazné vyhlášky o poplatku občanů za likvidaci odpadů na základě novely zákona č. 37/2000 Sb.
ze dne 29. 2. 2000.
Návrh:
— 200 Kč na občana trvale bydlícího v obci
na rok s tím, že zůstanou zachovány žetony za
vývoz popelnic (2—3 ks žetonů na občana zdarma);
— 400 Kč za objekt (chaty, chalupy k rekreačním účelům u občanů, kteří nejsou trvale hlášeni v obci) na rok; — u podnikatelů bude výše
poplatku stanovena smluvně.
Výsledky hospodaření za rok 1999
— příjmy 19 951 984,39 Kč
— výdaje 17 936 997,89 Kč
Vyrovnaný rozpočet na rok 2000
počítá s příjmy i výdaji ve výši 14 690 000 Kč.
Podrobněji se mohli občané s výsledky hospodaření za rok 1999 i návrhem rozpočtu na rok
2000 seznámit na vývěsce OÚ (na zastávce
ČSAD ve středu obce a v budově OÚ) nebo při
projednávání obecním zastupitelstvem (13. 4.
a 25. 5. 2000).
Jiří Peloušek

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA ČSAD
Dopravní obslužnost v naší obci je, jak
známo, zajišťována autobusy ČSAD a. s. Méně
je už známo, že všechny závody osobní přepravy ČSAD vykazují ve svém hospodaření účetní
ztrátu. A tato, byť účetní ztráta, musí být někým
uhrazena.
Ztrátu na linkách v pracovní dny hradí okresní úřad a ztrátu o sobotách, nedělích a svátcích
hradí jednotlivé obecní úřady.
Naši obecní pokladnu v Kozlovicích, a tedy
nás všechny, přišlo ztrátové hospodaření ČSAD
v roce 1999 celkem na 266 700 Kč.

Kozlovice
Konkrétně: ČSAD Frýdek–Místek . . 133 350 Kč
ČSAD Ostrava . . . . . . . . 133 350 Kč
ČSAD Vsetín . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Kč
Přes všechna navrhovaná či realizovaná řešení a osobní jednání se nám nepodařilo výši dotací na ztrátovou osobní dopravu ČSAD nijak
významně snížit. Mezi nejráznější opatření
patří redukce spojů ve volných dnech u ČSAD
Frýdek–Místek na polovinu, úspora na dotacích
činila však jen 30 % z původní požadované částky.A výhled na tento rok? Nijak radostný, neboť
díky trvale rostoucí ceně ropy a tím i nafty bude
dotace na ztrátové hospodaření ČSAD minimálně v úrovni roku 1999.
Rada obce.

DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE
Občané na stáří jsou zabezpečeni důchody,
ale v některých případech lze poskytnout služby a dávky sociální péče, kterými usnadňujeme
život ve stáří a umožňujeme uspokojování
zvláštních potřeb odůvodněných stárnutím.
Obec Kozlovice poskytuje pečovatelskou
službu a dávky sociální péče. Pečovatelská služba je zaměřena zejména na udržování domácností a osobní péči.
Obec v přenesené působnosti rozhoduje
o poskytnutí jednorázové peněžité a věcné
dávky těžce zdravotně postiženému nebo starému občanu.
Občan se považuje za sociálně potřebného,
jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima. Hranice životního minima je 2 190
Kč, která se zvyšuje o nezbytné náklady na domácnost o 1 580 Kč, jde-li o jednotlivce,
a o 2 060 Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby.
Příklad:
základní částka
domácnost
celkem

jednotlivec
2 190,— Kč
1 580,— Kč
3 770,— Kč

dvojice
4 380,— Kč
2 060,— Kč
6 440,— Kč

Je-li občan diabetik nebo vyžaduje-li stravování zvýšené náklady a nebo je-li důchodce držitelem průkazky ZTP/P, zvyšují se částky o 600
Kč měsíčně.
Výše uvedené částky u důchodců při stanovení sociální potřebnosti jsou orientační. Může se
stát, že důchodce s vyšším příjmem se považuje za sociálně potřebného a lze mu poskytnout
jednorázovou dávku. Jedná se o případ, kdy nezbytné náklady na zajištění jeho výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytné
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náklady na domácnost jsou odůvodněně vyšší,
a tak občan nemůže tyto náklady uhradit vlastním přičiněním.
Dostane-li se důchodce do situace, kdy má za
to, že jeho příjem nepostačuje na krytí životních nákladů, může Obecní úřad v Kozlovicích
požádat o jednorázový příspěvek věcný či peněžitý.K žádosti předloží: potvrzení o výši důchodu (vztahuje se pouze na občany, kteří již dovršili důchodový věk), prohlášení, že nemají
žádný příjem (úspory, výnosy apod.), a doklad
o zvýšených nákladech na domácnost, či doklad o nezbytném nákupu movité věci.
Finanční prostředky na dávky sociální péče
jsou účelově vázány (poskytovány státem)
a obecní úřad může přiznat dávku jen po splnění výše uvedených náležitostí.
Pomoc či dotazy na úseku sociální péče vám
poskytnou pracovnice OÚ v Kozlovicích.
OÚ Kozlovice

A zase ti psi…
Chovatel může mít rád svého psa, ale nesmí
svému okolí způsobovat chovem psa nesnáze.
Nemůže nechat pobíhat volně puštěného psa
(dokonce bez náhubku) nebo venčit psa na
cizím pozemku.
Každý pozemek někdo vlastní, to si musí uvědomit i chovatel. Zůstaňme lidmi a buďme
k sobě ohleduplní.
OÚ

Stání na místních komunikacích
Na základě opakovaných stížností občanů
OÚ upozorňuje, aby občané neparkovali svá
motorová vozidla na místních komunikacích.
Svým počínáním ohrožují bezpečnost provozu
a mohou znemožnit průjezd sanitky k nemocným lidem. Děkujeme.
OÚ

Narození…
Naše obec se rozrostla o tyto nové občánky:
Sára Kokešová, Kozlovice 123
Jan Halamíček, Kozlovice 464
Tereza Škovranová, Kozlovice 636
Nikol Hrnčárková, Kozlovice 634
Denisa Kabátová, Kozlovice 671
Monika Kohutová, Kozlovice 409
Šťastným rodičům blahopřejme.
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V˘roãí ...

V období od 1. března do konce června 2000
se v naší obci dožili svých významných výročí
tito naši spoluobčané:
70 let
Anežka Harabišová, Kozlovice 578
Miluše Hladná, Kozlovice 601
Marie Chýlková, Kozlovice 31
Josef Juřica, Kozlovice 103
Ludmila Laníková, Kozlovice 107
Alois Nedvěd, Kozlovice 49
Štěpán Pavlíček, Kozlovice 245
František Pustka, Kozlovice 602
Marie Pustková, Kozlovice 114
Josef Tobola, Kozlovice 613
Emilie Vlčková, Kozlovice 334
75 let
Zdeněk Bárta, Kozlovice 760
Vlasta Chýlková, Kozlovice 269
Lubomír Jarotek, Kozlovice 182
Marie Krpcová, Kozlovice 143
Anna Malá, Kozlovice 506
Rudolf Pustka, Kozlovice 114
Svatava Vašíčková, Kozlovice 496
Marie Vyvialová, Kozlovice 337
Žofie Závodná, Kozlovice 223
Jan Závodný, Kozlovice 317
80 let
Julie Ermisová, Kozlovice 462
Julie Hrnčárková, Kozlovice 40
Anežka Krpcová, Kozlovice 314
František Pustka, Kozlovice 535
Zdeňka Pustková, Kozlovice 458
81 let
Julie Němcová, Kozlovice 449
Marie Škovranová, Kozlovice 653
Marie Toflová, Kozlovice 448
82 let
Jindřiška Boháčová, Kozlovice 13
Adolf Krpec, Kozlovice 143
83 let
Aloisie Ulčáková, Kozlovice 488
84 let
Anastázie Polachová, Kozlovice 417
Anežka Ulčáková, Kozlovice 496
85 let
Josef Krpec, Kozlovice 314
Františka Opělová, Kozlovice 247
Marie Vyvialová, Kozlovice 266
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86 let
Vilém Fojtík, Kozlovice 745
Emílie Chovancová, Kozlovice 409
87 let
Jan Boháč, Kozlovice 440
88 let
Bedřiška Gerlová, Kozlovice 420
90 let
Jan Kocián, Kozlovice 455
92 let
Julie Kociánová, Kozlovice 52
94 let
Ludmila Vašendová, Kozlovice 228
97 let
Julie Harabišová, Kozlovice 187

Úmrtí
V posledním období nás navždy
opustili tito naši spoluobčané:
Lubomír Boháč, Kozlovice 42
Karel Hořava, Kozlovice 723
Ladislav Borák, Kozlovice 484
František Míček, Kozlovice 44
Josef Rožnovský, Kozlovice 362
Alois Tobola, Kozlovice 331
Bohuslav Slípek, Kozlovice 4
Drahomíra Morysová, Kozlovice 163
Anna Laníková, Kozlovice 493
Vilém Fojtík, Kozlovice 754

Občanská komise a Obecní úřad v Kozlovicích přejí všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a pěkné životní pohody.

Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme
hlubokou soustrast nad ztrátou jejich nejbližších. Občanská komise

Ze života školy

vodný (8. A) na 13. místě, Ondřej Závodný (9. A),
Michaela Wirthová (9. A) a Petra Habrnalová (9.
B) byli úspěšnými řešiteli. V olympiádě z českého jazyka se umístila na 17. místě v okrese opět
Petra Habrnalová (9. B). Naši žáci změřili své
síly s ostatními žáky v okrese i v zeměpisné soutěži. V kategorii 8. a 9. tříd získala Petra Habrnalová (9. B) 4. místo, Martina Hadvičáková (8. B)
9. místo, Denisa Volná (8. A) 15. místo, v kategorii 6. tříd byli Mirek Bednář a Patrik Ermis (6. B)
úspěšnými řešiteli. 3. místo získalo v okresním
kole dopravní soutěže naše družstvo 8. ročníku
ve složení Míša Holubová, Eliška Krpcová, Dalibor Tejček a Pavel Krpec. Ve škole probíhají
v rámci okresu i různé korespondenční soutěže.
Na vynikajícím 2. místě se v matematické soutěži Pikomat umístil Zbyněk Machala (5. B). Korespondenční soutěž z chemie KORCHEM byla
ukončena 25. 5. 2000. Petra Habrnalová (9. B)
získala 1. místo, Michaela Wirthová (9. A) 2.
místo. Za odměnu se obě zúčastní zájezdu pořádaného okresem. I ve sportovních soutěžích
dosáhli žáci naší školy pozoruhodných výsledků. Smíšené družstvo chlapců a dívek 5. a 6. tříd
získalo v okresním finále 2. místo, když předtím
zvítězilo v okrskovém kole. Družstvo košíkové
starších žáků zvítězilo v okrskovém kole ve
Frýdlantě n. O. a v okresním kole získalo 4.
místo.
Družstvo mladších žáků (6. a 7. třídy) zvítězilo v okresním kole Poháru čs. rozhlasu a postu-

V letošním školním roce navštěvuje naši
školu 35 žáků 9. tříd, z toho je 19 dívek a 16
chlapců. Dne 17. dubna 2000 se tito žáci účastnili přijímacích zkoušek na střední školy. Na
4leté studijní obory ukončené maturitní zkouškou nastupuje 28 žáků (80 %), na 3leté učební
obory ukončené výučním listem 7 žáků (20 %).
Nejvíce žáků se hlásí na gymnázia a SPŠ elektrotechnickou. Kromě žáků z 9. tříd opustí letos
naši školu 3 žáci 5. třídy a 1 žákyně 7. třídy, kteří
byli přijati na víceletá gymnázia do Frenštátu p.
R. a Frýdku–Místku. Všem vycházejícím žákům
přejeme mnoho úspěchů a pracovního elánu
při studiu na nové škole.
V průběhu letošního školního roku se naše
škola opět účastnila mnoha okresních soutěží,
ve kterých naši žáci dosáhli nemalých úspěchů.
Nejvýraznějším z nich je 1. místo Zbyňka Machaly (5. B) v matematické olympiádě. Z 6. ročníku obsadil v této soutěži 6. místo Patrik Ermis
(6. B) a v kategorii 7. ročníku 7. místo Petra Prašivková a Honza Juřica (7. A). Patrik Ermis
a Honza Juřica byli také úspěšnými řešiteli
v matematické soutěži Pythagoriáda. V chemické olympiádě se umístila na vynikajícím 6.
místě Petra Habrnalová (9. B), Michaela Wirthová (9. A) pak na 17. místě. Také na fyzikální
olympiádě si naši žáci vedli dobře. Eva Kovářová (7. B) skončila na 20. místě ze 130 účastníků,
Roman Harabiš (8. B) na 8. místě, Ondřej Zá-
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puje do okresního finále v Třinci. Smíšené družstvo 5. ročníku se umístnilo na 2. místě v okrese
ve vybíjené.
Blahopřejeme všem úspěšným žákům, přejeme jim v příštích letech mnoho zdaru v dalších
soutěžích a věříme, že budou dobře reprezentovat naši školu nejen v soutěžích, ale i v životě.
Mgr. Z. Krpcová výchovný poradce
Ve škole jsme si připomněli mimo jiné také 2.
světovou válku a osvobození. Kromě účasti na
velmi poutavé a zajímavé besedě s posledním
žijícím účastníkem západní fronty p. ing. Janem
Červenkou žáci vyhledávali jména občanů Kozlovic, kteří padli během války, zjišťovali jména
účastníků odboje a pátrali po průběhu války
v naší vesnici.
Co se děti dozvěděly při svém pátrání od
svých prarodičů? Určitě mnoho zajímavého.
Potvrzují to následující příklady.
Podle vyprávění mého pradědečka.
Když Rudá armáda postupovala při osvobozování obce, obsadili statek mého pradědečka,
kde si zřídili velitelskou základnu. Celá rodina
se musela vystěhovat a doma zůstal pradědeček
sám, protože se musel starat o hospodářství.
Ruští velitelé měli zajaté ruské vojáky, kteří zradili. Měli je uvězněné ve sklepě. Velitel si jednoho po druhém volal a bitím je nutil k přiznání.
Najednou pradědeček uslyšel výstřel a myslel si,
že zajatce zastřelili. Později zjistil, že velitel vystřelil jen pro výstrahu. Na památku zůstala
díra ve stropě. Další den postupovali ruští vojáci
dál. Zajatce postavili za vůz tažený koňmi a velitel řekl: „Budeme stupať nebo ja strilať! Jak to
se zajatci dopadlo, to už se nikdo nikdy nedozvěděl.
P. Ermis
Příběh mi vyprávěl můj dědeček.
Stal se na začátku května roku 1945. Válka se
blížila ke konci. Přes Kozlovice po silnici každý
den projížděly tanky, auta, povozy a motorky
s německými vojáky. Na noc se vojáci usadili
v domech, na zahrady a na dvorky postavili vozidla. Ráno zase odjeli. Tak to trvalo několik dní.
Lidem brali jídlo, kterého bylo už tak málo. Rodiče mého dědečka měli dva koně a několik krav.
Báli se, že by je vojáci sebrali, proto je schovali
do lesa v Ondřejníku. Dědovi bratři v lese hlídali. Děda uměl německy, uměl se s vojáky domluvit, proto zůstal doma. Fronta postupovala a po
vesnici se povídalo, že Rusi se už blíží. Zvědavý
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děda vylezl na strom, jestli něco neuvidí. Tu mu
okolo hlavy zasvištěly kulky. Než bys řekl švec,
byl na zemi. Kolena se mu roztřásla. Rychle utíkal domů. Na noc se všichni schovali do sklepa.
Když ráno vyšli ven, byli Němci pryč a od Lhotky
přijížděly první ruské tanky.
M. Eliášová
ŘŠ
——————————————————————
Stravenky na září 2000 si můžete zakoupit již
poslední týden v srpnu od 8.00 do 12.00 hodin
u vedoucí školní jídelny.

Střípky a skandály z divadla
Vážení divadelní příznivci. Náš — váš divadelní soubor se stal v lednu občanským sdružením s názvem „Divadelní společnost Kozlovice“. Ředitelkou společnosti byla zvolena paní
Iveta Ulčáková.
Jak jistě víte, v prosinci 1999 vystoupila naše
společnost s premiérou hry Otto Zelenky „Košilka“. Tato hra se nám — hercům — velice
dobře hrála a dle ohlasu jste byli spokojeni i vy
— diváci. To byl důvod zúčastnit se soutěže
o nominaci na národní přehlídku, která se konala koncem dubna v Kozlovicích.
Přehlídka skončila neúspěchem a trapasem
organizátorů — Divadelního centra Pobeskydí
a ředitele přehlídky pana Miroslava Dědice.
Osobně se omlouvám divákům, kteří navštívili sobotní představení Petrovic u Karviné
a Dětmarovic, a obdivuji jejich statečnost, že
vydrželi až do konce.
Děkuji jménem naší Divadelní společnosti
Obecnímu úřadu Kozlovice za pomoc a reprezentaci obce a žákům ZŠ Kozlovice za výrobu
upomínkových předmětů pro účastníky přehlídky.Na závěr mi dovolte malé zamyšlení:
Při hodnocení po našem představení předseda poroty pan Vrchovský řekl. Cituji: „Vysvětlete mi, proč hrajete Ottu Zelenku. Víte, že psal
v 70. letech?“
Že by díky tomu nebyla naše hra vhodná na
národní přehlídku? Přátelé, nezoufejte, my nehrajeme pro porotu, ale pro diváka, a věřte, že
víc než spokojená porota je u nás na prvním
místě spokojený divák.
Přejeme vám příjemnou dovolenou a těšíme
se na shledanou na našich představeních.
Za Divadelní společnost Kozlovice: asistent
ředitele pro styk s veřejností
Tomáš Machálek
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ARGEMA

19. květen 2000 se jistě mnoha zdejším fanouškům rocku zapíše do jejich srdcí. Vůbec poprvé se zde totiž představila kapela z pomyslné
špičky české rockové hudby — skupina ARGEMA. Koncert pořádal hokejový klub TORNÁDO
KOZLOVICE. Kvůli špatnému počasí se celá
akce musela uskutečnit v sále OÚ Kozlovice.
Za vcelku přijatelné vstupné jsme mohli
zhlédnout velmi vydařený koncert. Úvod obstarala slovenská kapela BODY, jejíž repertoár je
postaven výhradně na převzatých skladbách. Ve
svém zhruba 40 minutovém vystoupení „oprášila“ hity 80. let kapel JUDAS PRIEST, MANOWAR, AC/DC a dalších. Zprvu chladní fanoušci
se postupem času začali dobře bavit. A tak nebylo divu, že kapela nakonec musela přidávat.
Svůj úkol tedy skupina BODY do puntíku splnila. Po zhruba 20 minutové přestávce potřebné
k úpravě pódia se najednou sál ponořil do tmy.
Z reprobeden se linou první tóny předehry. Do
sálu se hrnou fanoušci ze všech stran. A je tu
první skladba. Reflektory bičují pódium, na kterém hudebníci hrají jako o život. Odměnou je jim
potlesk, křik fanoušků a les zvednutých rukou.
Skladba střídá skladbu, můžeme slyšet jak nové,
tak i ty starší. Vrcholem večera však byla, jak se
ostatně dalo očekávat, skladba Jarošovský pivovar, kterou se skupinou zpíval celý sál.
Dozněl poslední tón, je hodina po půlnoci,
skupina se loučí, fanoušci křičí, koncert končí.
Myslím si, že můžeme být spokojeni. Skupina
předvedla vysoce profesionální výkon a to i přesto, že sál bohužel nebyl zcela zaplněn. A to je
zřejmě jediná vada na kráse. Kde jste byli, kozlovičtí fanoušci? Vždyť dobrá 3/4 návštěvníků
koncertu nebyla zdejší! Není to trochu škoda
nevyužít takové příležitosti? Asi se těžko v budoucnu nějaká složka či nadšenec pustí do podobné akce, když vidí, jak „velký“ je zájem!. 5.
srpna by měla v Kozlovicích vystoupit česká
rocková legenda TURBO. Všichni si jistě vzpomenete na hity „Chtěl jsem mít“, „Hráč“ a další.
V poslední době se zvedla vlna zájmu o tuto kapelu. O tom svědčí i skutečnost, že všechny termíny v letošním roce jsou dávno obsazeny a kapela bere objednávky až na příští rok! Pořadatelům se však podařil husarský kousek a my uvidíme tuto legendu na vlastní oči již letos!
V plánu jsou i další známá jména. Ale bude záležet na vás, na fanoušcích dobré muziky, zda
přijdete, nebo zůstanete doma. Pro poloprázdný sál nemá cenu koncerty připravovat.
Petr Peloušek

Běh Terryho Foxe v Kozlovicích
V sobotu 3. června 2000 se uskutečnil v areálu koupaliště Běh Terryho Foxe. Zúčastnilo se
203 účastníků, z toho 150 žáků školy a 53 dospělých. Na startovném vybráno 10 809 — peníze budou použity na výzkum rakoviny. Zvlášť
aktivně se zapojili členové hokejové oddílu. Organizátoři děkují za účast na této humanitární
akci a finanční podporu a dále děkují muzice
Valášku a dětskému souboru za pěkné kulturní
vystoupení.
Jan Tabach

FOTOATELIÉR DANA
pořádá výstavu leteckých fotografií
k 50. výročí založení SPŠE
ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava se koná od 9. do 23. 6. 2000 v areálu SPŠE.

Kozlovice
Kozlovice postupují !!!
Je dobojováno, emoce opadly, a tak mi dovolte, abych se s odstupem času poohlédl za letošní úspěšnou sezonou. Nejdříve bych se vrátil
o několik měsíců zpět, do doby, kdy se v hlavách
několika nadšenců vůbec poprvé zrodil nápad
vytvořit v Kozlovicích hokejové družstvo a to
pak přihlásit do oficiální soutěže. Nechci zde
a ani nebudu vyjmenovávat všechny starosti
a problémy, se kterými se postupně tato parta
tu špatně, tu úspěšně, vypořádala. Chtěl bych
zdůraznit jen jednu věc. Je třeba si uvědomit, že
začínali tak říkajíc na „zelené louce“, bez technického zabezpečení, bez jakýchkoli finančních prostředků. Díky nezměrnému úsilí všech
zainteresovaných lidí se podařilo vybudovat
mladé, perspektivní, navíc i úspěšné mužstvo.
Všichni fandové, kteří jezdili s hráči do Kopřivnice na soutěžní utkání, mi určitě dají za
pravdu, že tento tým se zlepšoval doslova před
očima. Od prvních nejistých krůčků na počátku
až po brilantní akce lahodící divákovu oku. Přátelská atmosféra, bojový duch, silný kolektiv —
to jsou přednosti tohoto týmu.
Ano, je dobojováno. A já bych za všechny,
kteří hokejem žili a žijí jako vy, chtěl poděkovat
za vzornou reprezentaci nejen hokejového
klubu HC Tornádo Kozlovice, ale také celé naší
obce. Vždyť i díky vám dnes zase o něco více lidí
ví, že existují Kozlovice a že tu žijí lidé, kteří
něco dokáží.
P. P.
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Představujeme Vám hokejový
klub HC TORNÁDO — Kozlovice:
— byl založen 1. 1. 1999
— má 33 členů
— starostou klubu je Petr Závodný, místostarostou Marek Polášek, jednatelem Libor Král
— klub se přihlásil do městské hokejové ligy
v Kopřivnici. Jako nováček byl zařazen do III.
ligy společně s dalšími 8 kluby
— rozhodující utkání se Starou Vsí bylo dramatické až do poslední minuty, kdy se HC TORNÁDU podařilo vstřelit vítěznou branku a zajistit si tak postup do II. ligy
Kozlovice—Bartošovice
5:0
Kozlovice—Kopřivnice
10 : 0
Kozlovice—Kunčice
5:2
Kozlovice—Příbor
2:1
Kozlovice—Tichá
2:5
Kozlovice—Kopřivnice
7:0
Kozlovice—Libhošť
12 : 0
Kozlovice—Stará Ves
5:4
Tabulka:
1. Tichá
2. Kozlovice
3. Stará Ves
4. Kunčice
5. Bartošovice
6. Příbor
7. Kopřivnice
8. Kopřivnice
9. Libhošť

54 : 21
48 : 12
58 : 26
43 : 40
37 : 30
37 : 33
27 : 38
32 : 76
24 : 78

14 b.
14 b.
13 b.
8 b.
7 b.
6 b.
6 b.
3 b.
1 b.

Foto: Horní řada: Pláček Pavel, Stonavský Aleš, Kocián Milan, Rozehnal Jaroslav, Pustka Kamil, Pavlištík
Svaťa, Pustka Pavel, Korček Martin, Štefek Josef, Hrnčárek Petr, Prašivka Marian, Krpec Vlastik, Kuchař
Laďa, Skoták Martin, Slípek Jan. — Dolní řada: Pělucha Dalibor, Pavlíček Luboš, Závodný Petr, Kuchař Michal, Prokop Marcel, Polášek Marek, Ulčák Tomáš, Žáček Petr, Zeman Pavel, Král Libor. — Brankáři: Žingor Vladimír, Žáček Lukáš
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Kozlovice

❖ HC TORNÁDO připravuje i různé kulturní
akce a zajišťuje bruslení pro děti i dospělé ve
Frenštátě p. R.
❖ Závěrem HC TORNÁDO Kozlovice děkuje
všem svým sponzorům a příznivcům za podporu a doufá, že s ní může počítat i v dalších sezonách.
Tomáš Ulčák

Tenis
Tenisové kurty opět v provozu! Denně v době
od 8 do 20 hodin je možno si na kurtech(vedle
fotbalového hřiště) zahrát tenis (objednání telefonicky předem). Bližší podrobnosti o pronájmu kurtu, případně o členství v tenisovém oddíle, podají p. Peloušek Petr, Kozlovice 613, tel.
č. 697 440, p. Pustka Aleš, Kozlovice 695, tel. č.
697 413, p. Závodný Ladislav, Kozlovice 483, tel.
č. 697 439.
Pro zájemce tenisu z řad dětí ve věku 5 — 8 let
pořádá tenisový oddíl Kozlovice tréninky, které
probíhají vždy v pondělí a ve středu od 16 do 17
hodin. Bližší informace podá p. Peloušková
Irena, tel. č. 697 440.
P. P.

— Velká cena Koupaliště. Turnaj se uskuteční pod širým nebem, v případě nepříznivého
počasí v sále restaurace „Na koupališti“. Turnaj
je otevřen všem zájemcům o hru zvanou šipky.
Družstva mohou utvořit například podnikatelé,
různé zájmové organizace nebo soukromé
osoby, rodiny, ženy či muži ve věku od 15 do 99
let. Družstvo musí mít minimálně 4 hráče. Přihlásit se je možno na tel. č. 697 146 (p. Tomáš
Závodný). Zde je možno žádat i podrobnější informace.
P. P.
❖❖❖
Na přání hráčů, kteří hráli zimní turnaj v šipkách „TOUR 2000“ za „ŠK Kováček“, uvádím na
pravou míru, že tohoto turnaje se nezúčastnili
známí hráči ŠASOPASA TEAMU, ale jejich obdivovatelé, kteří toho od zkušených kamarádů
mnoho odkoukali a sami chtěli ukázat svou dovednost.Bohužel, tito hráči hráli pod velkým
psychickým tlakem, poněvadž lidé si je pletli
s profesionály. Všichni od Kováčka věří, že příští ročník pro ně bude úspěšnější. Mnoho úspěchů přeje
Machálek Tomáš.

Šipky

Stolní tenis

Soutěž jednotlivců — Šipkoliga — proběhla
tentokrát ve dvou divizích („Hřiště“ a „Koupaliště“).Celkem se představilo 21 hráčů. Utkání
to byla často velmi vyrovnaná a prakticky
v obou divizích se rozhodovalo až v posledních
duelech.
V divizi „Hřiště“ zvítězil Petr Krpec (26 bodů),
druhé místo obsadil Lubomír Krpec (25 bodů)
a třetí příčka patří Tomáši Machálkovi (23
bodů). V divizi „Koupaliště“ byl nejúspěšnější
Tomáš Závodný (23 bodů). Na 2. místě se stejným počtem bodů skončil Petr Peloušek a ze
třetího místa se radoval Petr Závodný (22 bodů).

Konečné výsledky v sezoně 1999—2000

Již v minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o probíhajícím premiérovém ročníku
soutěže družstev v šipkách — Tour 2000. Dnes
vás již můžeme seznámit s konečnými výsledky.
Celkovým vítězem se stalo družstvo ŽRALOCI
KOUPALIŠTĚ ve složení: Tomáš Závodný, Petr
Závodný, Petr Peloušek, Lubomír Pavlíček, Zdeněk Pavlát. Na druhém místě skončil FELČAR,
třetí příčka patří družstvu MOTOŘI Z HŘIŠTĚ
a čtvrtý skončil ŠK KOVÁČEK.
Restaurace „Na koupališti“ pořádá ve dnech
5. — 6. července 2000 turnaj v šipkách družstev

Okresní přebor
1. TJ Sokol Ropice
20 20 0 0 267 : 93 60
2. TJ Raškovice
20 15 1 4 227 : 133 51
3. TJ Ferrum Frýdl. „C“ 20 12 0 8 186 : 174 43
4. TJ Horní Datyně „B“ 20 9 4 7 180 : 180 42
5. TJ Sokol Brušperk „C“20 8 4 8 179 : 181 40
6. TJ Sokol Pstruží
20 6 7 7 171 : 189 39
7. TJ Slezan F–M „C“
20 8 4 8 180 : 180 39
8. Paskov
20 7 1 9 197 : 173 38
9. TJ Sokol Kozlovice
20 5 4 11 166 : 194 34
10. TJ TŽ Třinec „C“
20 3 4 13 143 : 217 30
11. KST ATOM F–M
20 1 0 19 94 : 266 22
Okresní soutěž 1. třídy
1. TJ Sokol Ropice „B“ 22
2. TJ Sokol Krmelín
22
3. TJ Sokol Kozlov. „B“ 22
4. TJ Ferrum Frýdl. „D“ 22
5. TJ Raškovice „B“
22
6. Sokol Staré Město „B“ 22
7. TIS Vilhelm F–M
22
8. TJ Sokol Brušperk „D“22
9. TJ Sp. EPH Jablunk. 22
10. SSK Komorní Lhotka 22

17
15
13
9
10
10
7
7
7
7

4
3
3
5
3
3
4
4
4
2

1
4
6
8
9
9
11
11
11
13

267 : 129
236 : 160
226 : 170
195 : 201
210 : 186
212 : 184
182 : 214
187 : 209
192 : 204
162 : 234

60
55
51
45
45
45
40
40
40
38

Kozlovice
Okresní soutěž 2. třídy
1. TJ Sokol Janovice
2. TJ Sokol Ropice „C“
3. TJ Sokol Lískovec
4. TJ Sokol Kozlovice „C“
5. KST Dolní Lomná
6. Sokol St. Město „C“
7. KST ATOM F–M „B“
8. TJ Ferrum Frýdl. „E“
9. TJ Slezan F–M „D“
10. TTC VP F–M „E“
11. TJ Sokol Palkovice
12. TJ Raškovice „C“
13. TJ TŽ Třinec „D“

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

13
22
18
15
13
11
11
10
8
8
6
7
6
5

0
1
3
1
5
3
0
4
2
6
2
2
3

2
5
6
10
8
10
14
12
14
12
15
16
16

306 : 126
265 : 167
253 : 179
231 : 201
215 : 217
224 : 208
193 : 239
181 : 251
222 : 210
199 : 233
189 : 243
177 : 255
153 : 279

68
61
57
51
51
49
44
44
42
42
40
38
37

Závěrečný turnaj „Brušperské ligy“
Fotbalový klub Kozlovice pořádá v sobotu 24.
června od 13.30 hodin na hřišti v Kozlovicích finálový turnaj benjamínků za účasti 6 nejlepších
družstev 9. ročníku Brušperské ligy.
Kromě družstva Kozlovice „A“ se představí ve
vloženém utkání i naši nejmladší kluci, zájemci
o kopanou. Přijďte povzbudit, těší se na vás nejmladší fotbalisté.
Reprezentace nejen obecní…
Někteří z žáků FC Kozlovice svými výbornými
výkony si řekli o reprezentaci okresu Frýdek–
Místek. Výběry okresu se zúčastňují meziokresních turnajů, hrají přátelská utkání s výběry
z Polska a Slovenska.
Z chlapců narozených v r. 1985 jsou to: Pavel
Krpec, Tomáš Pavlát a Luděk Bartoš. Z ročníku
1987 si vydobyli místo ve výběru Mirek Bednář,
Martin Krpec a Pavel Krpec (od Vojtků).
Děkujeme a přejeme jim, aby se pokusili nejen
o reprezentaci okresní, ale i župní (krajskou).

Z fotbalu…
❖ budování hřiště za koupalištěm se blíží
k závěru, nedostatek škváry nás zbrzdil,
❖ na travnatém hřišti budujeme střídačky
u tenisových kurtů, aby viditelnost z tribuny nebyla omezena,
❖ FC přihlásil do župního přeboru opět
mladší i starší dorost, žáky do okresního přeboru, benjamínky do Brušperské ligy, u mužů to
bude I. „B“ nebo I. „A“ třída,
❖ 8. července 2000 ve 12.30 hodin odjíždí
muži a stará garda do Kozlovic u Přerova k přátelskému utkání.
Výbor FC Fotbal
Pořadatel: TJ Sokol Kozlovice — oddíl lyžování
— „skoky“. Datum: Neděle 25. června 2000.
Místo: Skokanský areál lyžařského oddílu TJ
Sokol Kozlovice. Kategorie: žáci starší (ročníky
narození 1987—88), žáci mladší (1989—90)
předžáci (1991 a mladší). Zařízení: Můstek
K–18 s keramickou nájezdovou stopou. Časový
pořad: 08.30—09.00 prezentace závodníků
a výdej startovních čísel — 09.00 až 11.00 trénink podle startovních čísel — 13.00 start zkušebního kola — 14.00 1. kolo závodu — 14.45 2.
kolo závodu. Vyhlášení vítězů: 30 minut po
skončení závodu. Upozornění: závodníci i diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí.
Za lyžařský oddíl TJ Sokol Kozlovice srdečně
zve Pavel Fizek, ředitel závodu

Dne 23. června se na hřišti v Kozlovicích
uskuteční exhibiční fotbalové utkání mezi
mužstvy FC Radegast a Red Devils s Kozl. Začátek utkání je v 18 hodin.

AUTOPLYN IVAN ŠKAPA
Přestavba vozidel na propan–butan

se zápisem do TP.
Železniční 147 Frýdek–Místek
tel. 62 17 85, 0603 349 10 69
Vozidla přestavěná u naší firmy budou mít
slevu při čerpání LPG na naší čerpací stanici.
LPG na ulici Palkovická (vedle autosalonu
Daewo), která bude během měsíce června
uvedena do provozu.

Rychlá půjčka

Kozlovice
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peníze ihned!
krátkodobé půjčky k jakémukoli účelu
až do výše 30 000 Kč
doba splácení je 14—50 týdnů
do 2 dnů doručíme peníze až domů
nepožadujeme ručitele.
PROVIDENT FINANCIAL s. r. o. 28. října 59B, 702 00 Ostrava 2
Volejte zdarma 0800 160 150.

FIRMA TOMÁŠ LUKASZCZYK NABÍZÍ:
nátěry střech a fasád * pokrývání lepenkových střech
Tel.: 0603 21 24 84
PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE
I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE.
PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10 %

Firma JAN CARBOL
Sídlo: Sokolská 1347 (u Mostárny)
Frýdek–Místek
tel. 0658 / 62 75 27 — tel.mobil 0602 / 74 12 31
Vám nabízí v plném rozsahu tyto služby:
— opravy, montáže a revize plynových zařízení, vodoinstalatérské
práce a topenářské práce
— montážní práce účtujeme s 5 % daní
— dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka
— dále dodáváme — plynové sporáky (i kombinované)
— plynové ohřívače vody
— plynové podokenní topidla
— montujeme kotelny i nad 50 kW, zásobníky na zkapalněný plyn
— PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t
PORADENSKOU SLUŽBU POSKYTNEME ZDARMA

JoŽa plastik
výroba technických nádrží ❖ septiků,
vodoměrných šachet ❖ jímek atd.
❖ výroba z plastu
tel./fax: 0656 / 74 50 94,
mobil: 0602 / 55 66 89, 76 01 30

*
*
*
*
*

zahradní a interiérové
bazény
příslušenství
zastřešení bazénů
sauny
prodej na splátky

VLADIMÍR ŽÁRSKÝ
Sedlnice 179, 742 56 Sedlnice
tel./fax: 0656/745094, mobil: 0602/760130
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Kozlovice

Při zakoupení nové pračky
u nás odkoupíme vaši
starou pračku a další
výhody zákazníkům.

Dovoz a zprovoznění
zdarma
❖
BKB — servis, obchod,
Bobek Jan
tel.: 0656/83 55 88
Mobil: 0602/50 61 94

P R O D Á V Á M E :
automatické pračky, myčky nádobí, sušičky, mikrovlnné trouby,
sporáky a další spotřebičezn. Fagor, Whirlpool, Aspes,
Romo Zerowatt, Tatramat, IAR Siltal, Mora, Ardo.
Vestavné kuchyňské spotřebiče těchto a jiných značek.
❖ prodej nových zlevněných výrobků až o 40 %
❖ prodej náhradních dílů

P R O V Á D Í M E :
❖ záruční a pozáruční servis
❖ generální opravy automatických praček
Sídlo firmy: 744 01 Frenštát p. R., Horní 121,
tel./fax, záznamník: 0656 / 83 55 88 — e-mail: bkb@applet.cz
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Kozlovice
sídlo firmy: Mírová 87,
739 31 Řepiště (točna U kříže)
tel. 0658 / 333 83, tel./zázn.: 0658 / 67 26 66
mobil: 0603 85 48 52, 0603 47 24 90
e-mail: a.sedlarik@iol.cz, l.sedlarik@iol.cz

Nabídka sluÏeb
P R O

R O K

2 0 0 0

❖ nátěry plechových a lepenkových střech ❖
❖ opravy a nátěry fasád ❖
❖ čištění a nátěry eternitových, cihlových aj. střech ❖
❖ opravy a stavby komínových těles ❖
❖ půjčování autoplošin pro práci ve výškách: ❖
Lias MP–20 (výška 20 m), Viza terénní (výška 15 m),
PP 15 T (výška 15 m)

K VA L I T A – Z Á R U K A – S P O K O J E N O S T
opravy komínů
nátěry střech

nátěry fasád
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