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Obecního úřadu v Kozlovicích

K placení poplatků za odpad
V týdeníku Frýdecko–Místecko byl
v úterý 13. února 2001 uveřejněn článek o situaci v oblasti sběru, třídění
a placení poplatků za likvidaci odpadu v Kozlovicích. Informace v tomto
článku uveřejněné jsou slušně řečeno
nepravdivé.
Není pravda, že poplatek je neúměrně vysoký a že se občané Kozlovic proti
placení poplatků bouří a nechtějí platit. Úplný opak je pravdou. Poplatek,
jehož výše byla stanovena zkušebně, je
rozhodně jeden z nejnižších v našem
okrese.
Naprostá většina domácností a podnikatelů s placením souhlasí. Dokladem toho jsou zaplacené poplatky
a uzavřené smlouvy na likvidaci odpadu. Touto skutečností jsou kozlovičtí
občané příkladem občanům obcí
a měst, na které opatření v organizaci,
třídění a likvidaci odpadu uskutečněna
v naší obci teprve čekají. Je skutečností, že několik podnikatelů a asi 10 % občanů s placením poplatku dosud váhá,
ale věříme, že také oni se k našemu
společnému úsilí o likvidaci odpadu
v naší obci nakonec připojí.
Na závěr děkuji všem zodpovědným
občanům naší obce, kteří se již do třídění a likvidace odpadu zapojili a uvědomili si, že pořádek v obci si musíme
udělat sami, nikdo cizí nám jej neudělá.
starosta obce

Odpady obce Kozlovice v číslech
za rok 2000
Zákon o odpadech usiluje o snížení objemu
odpadů jako celku. Pokud již vznikají, pak o snížení podílu nebezpečných odpadů. Dále si
zákon klade za cíl zvýšit procento odpadů, které
lze využívat (činí tak například tím, že stanoví
povinnost odpad třídit, nabízet k využití jako
surovinu. A zneškodnit teprve to, co nelze tímto
způsobem zhodnotit. Zákon se zabývá i některými specifickými odpady (jako jsou např.
obaly, obalové materiály, vybrané výrobky atp.)
s cílem snížit jejich podíl na odpadech, resp. vytvořit lepší podmínky pro jejich pozdější zneškodnění. Souhrnně lze říci, že cílem zákona je
zrealizovat nakládání s odpady při zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí.
Na území obce Kozlovice včetně místní části
Měrkovice jsme vyprodukovali za rok 2000
celkem 570 t odpadů, z toho 5,6 t nebezpečných, 322 t směsného odpadu (včetně všeho, co
uložíme do popelnicových nádob), 138,6 t
ostatního odpadu (uložili jsme na skládce
v Kozlovicích — stavební suť, keramika, eternit,
zemina, nekompostovatelný odpad).
Vytřídili jsme a následně dotřídili 52,2 t
skla, 33,5 t kovu, 13,8 t plastů a 4,6 t papíru.
Celkové finanční náklady za rok 2000 činily
764 113 Kč. Za nebezpečný odpad obec uhradila 101 286 Kč. Největší položkou výdajů je
343 994 Kč za odvoz a uskladnění odpadu z popelnicových nádob (příjem za žetony byl jen
115 288 Kč). Z toho je patrné, že obec silně dotuje tuto oblast. Zbytek výdajů ve výši 318 833
Kč zahrnuje dopravu, pohonné hmoty, činnost
na skládce, mzdy řidičů a obsluhy, opravu strojů, údržbu kontejnerů a náklady na třídění. Obec
vybrala na odpadové hospodářství 407 747 Kč.
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Příjmy jsou složeny z poplatku za odpad ve
výši 182 420 Kč, za žetony 115 288 Kč a příjmy ve
výši 110 039 Kč jsme obdrželi z EKO–KOMu, ze
skládky, za kontejnery a tříděný odpad (kovo,
sklo, plasty).
Z rozdílu výdajů (764 113 Kč) a příjmů
(407 747 Kč) vyplývá, že obec do oblasti zpracování a likvidace odpadů musela v roce 2000
uvolnit z vlastního rozpočtu částku 356 366 Kč.
Dnes již mohou občané Kozlovic odevzdávat všechny druhy odpadů, a proto je nepochopitelné, nezodpovědné a trestuhodné,
hromadí-li se dále odpadky na nepovolených
skládkách v okolí obce.
OÚ Kozlovice

Máte zaplacen poplatek
za odpad za rok 2000?
Vyhláška č. 1/2000 o poplatku občanů za
odpad stanovila s účinností od 1. 7. 2000 poplatek za osobu přihlášenou k trvalému pobytu
150 Kč ročně a za rekreační objekty s číslem evidenčním i za trvale neobydlený dům s číslem
popisným 400 Kč ročně.
Poplatek je splatný dvakrát ročně, a to k 30.
4. a 31. 10.
Obecní úřad dává možnost občanům, kteří
do dnešního dne z různých důvodů nezaplatili,
aby dlužnou částku uhradili do 15. 4. 2001.
V opačném případě OÚ bude přistupovat
k vymáhání rozhodnutím včetně penále a nákladů řízení.
OÚ Kozlovice

Sběr kovového a nebezpečného
odpadu v měsíci dubnu
Obecní úřad v Kozlovicích připravil pro občany sběr kovového šrotu na pátek 6. dubna
a sběr nebezpečného odpadu na sobotu 28.
dubna, vždy od 7.00 hodin.
Sbírá se tento nebezpečný odpad: mazací
a motorové oleje, zářivky a výbojky, barvy, laky
a lepidla, kovové obaly znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, galvanické články,
elektrotechnický odpad — televizory, ledničky,
domácí elektrospotřebiče, olejové filtry, pneumatiky, rozpouštědla a ostatní objemný odpad
(starý nábytek, matrace…).
Kovový i nebezpečný odpad se bude odvážet
od příjezdových komunikací. Připravte si sběr
k odvozu na uvedenou dobu.
OÚ Kozlovice

Krátké zprávy…

✍ 2815 obyvatel měla obec Kozlovice k 1.
12. 2000 — 1159 žen (v zastupitelstvu obce ani
jednu), 1136 mužů a 520 dětí do 15 let.
✍ Z 11 sňatků uzavřených v naší obci v roce
2000 bylo 8 obřadů církevních a 3 občanské
✍ 17 dětí (9 chlapců a 8 děvčat) se narodilo
v roce 2000 — 27 dětí (17 chlapců a 10 děvčat)
v roce 1999
✍ 34 občanů zemřelo v roce 2000 — 27
v roce 1999.
✍ Zvýšení cen vodného v Kozlovicích. Rada
obce Kozlovice Ceníkem č. 12 zvýšila cenu pitné
vody s účinností od 1. 1. 2001 na částku 8 Kč za
1 m3 pro fyzické osoby. Ceníkem č. 13 se částka
pitné vody pro právnické osoby od téhož data
zvýšila na částku 10,50 Kč za 1 m3. OÚ — L. E.,

✍ Ohlédnutí za sčítáním lidu, domů a bytů
v Kozlovicích. Starosta obecního úřadu, revizoři a komisaři děkují všem občanům za vyplnění
tiskopisů určených ke sčítání. Svým odpovědným přístupem ulehčili práci nejen komisařům
a revizorům, ale i Českému statistickému úřadu.
OÚ
✍ Co budeme platit v roce 2001
— poplatek ze psa za rok 2001 — Vyhláškou č.
11/94 o místních poplatcích je stanoveno, že
poplatek je splatný do 31. 3. 2001
— vodné — termín zaplacení vodného za rok
2000 je do 31. 5. 2001
— poplatek občanů za odpad — Vyhláška
č. 1/2000 o poplatku občanů za odpad dává
možnost občanům platit tento poplatek ve
dvou splátkách, a to do 30. 4. a do 31. 10. kalendářního roku.
OÚ
✍ Běh Terryho Foxe se letos v Kozlovicích
uskuteční v sobotu 2. června.
✍ Zpravodaj slaví 10. výročí — 1. května
1991 vyšlo 1. číslo, dnes držíte v rukou již 53.
Evidence skotu
Pro chovatele skotu je od 1. ledna 2001 stanovena povinnost zajišťovat vedení záznamů
v průvodním listu skotu zákonem č. 154/2000
Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Tento průvodní list vydává organizace pověřena vedením ústřední evidence zvířat, t j. Českomoravský svaz chovatelů s. r. o., Hradišťko
pod Medníkem. Zprostředkování mezichovateli

Kozlovice
a touto organizací v okrese Frýdek–Místek provádí plemenářská organizace Genoservis
v Dobré (tel. č. 641 393).
Od data nabytí účinnosti plemenářského zákona, t. j. od 1. 1. 2001, bude možno přemísťovat skot pouze řádně označený identifikačními
čísly (plastová a kovová), která přidělí chovateli
Českomoravský svaz chovatelů (resp. Genoservis), a přemísťování musí být provázeno průvodním listem skotu.
Zvířata, která nebudou mít platná identifikační čísla a průvodní list skotu, nemohou být
přijata na porážku. Pokud se bude jednat o přemístění mezi chovateli, nebude OVS Frýdek–
Místek potvrzovat veterinární osvědčení. OÚ

Vakcinace psů proti vzteklině
v obci Kozlovice a místní části
Měrkovice
Na základě zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči proběhne v sobotu 21. 4. 2001 v obci
Kozlovice a místní části Měrkovice očkování
psů proti vzteklině, a to na těchto svodových
místech:
Měrkovice:
točna
13.00—13.20 hod.
hasičská zbrojnice
13.30—13.40 hod.
dvůr
13.45—14.15 hod.
Kozlovice:
Kolbeřák
14.30—14.45 hod.
u pí Eliášové č. p. 90
15.00—15.30 hod.
horní konec obchod
15.40—16.00 hod.
horní konec garáže
16.10—16.20 hod.
u p. Kociána
16.30—17.00 hod.
Očkování se týká všech psů starších 6 měsíců.
Každý chovatel je povinen zajistit při očkování
veterinárním pracovníkům potřebnou pomoc.
Podle zákona č. 166/1999 Sb. odst. 1 je toto očkování povinné a v případě nesplnění této povinnosti se majitel zvířete vystavuje nebezpečí
uložení pokuty až do výše 10 000 Kč podle § 71.
Vakcinace je plně hrazena chovatelem. Poplatek za naočkování jednoho zvířete činí 80 Kč.
Pokud se majitel nemůže dostavit na očkování v uvedený den, je možno provést vakcinaci na
veterinární ošetřovně dr. Šlachty v Palkovicích
pondělí—pátek 15.00—18.00 hod. nebo na
veterinární klinice na ul. Bruzovské ve F–M
pondělí—pátek
07.00—19.00 hod.
sobota, neděle
13.00—17.00 hod.
MVDr. Šlachta
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Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 21. 12. 2000 v 18.00 hodin
v budově ZŠ Kozlovice
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
52/2000 — Informaci starosty obce o možnostech financování oprav komunikací v roce
2001 a 2002 s tím, že pro rok 2001 jsou finanční
prostředky omezené a v roce 2002 budou pro
opravy finanční zdroje ve větším objemu. Kolik
finančních prostředků bude pro tyto účely vyčleněno, to starosta neuvedl.
53/2000 — Informaci o tom, že jednotliví zastupitelé obce mohou uplatnit požadavky související s rozpočtem obce na rok 2001 u starosty
nebo u předsedy finančního výboru, a to do 15.
ledna 2001.
54/2000 — Informaci starosty o některých
změnách zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Např.
změny v názvech, původně komise–nově „výbor“,
výborům ukládá úkoly zastupitelstvo, nikoliv
rada, občan se může zúčastnit diskuse na veřejných zasedáních zastupitelstva, informace
o konání zastupitelstva původně 10 dnů předem, nově 7 dnů, možnost zřídit osadní výbor.
55/2000 — Ceník č. 12 a 13 za odběr pitné
vody, a to 8 Kč/m3 pro fyzické osoby a 10,50
Kč/m3 pro právnické osoby.
schvaluje:
56/2000 — Jednací řád zastupitelstva obce.
57/2000 — Rozpočtové provizorium obce na
1. čtvrtletí 2001 ve výši 3 045 000 Kč.
58/2000 — Rozpočtové změny 4. čtvrtletí
2000 tak, jak byly předloženy ke schválení v návrhu — beze změn.
59/2000 — Dotaci ČSAD Frýdek–Místek na zajištění provádění dopravní obslužnosti obce o víkendových dnech roku 2001 ve výši 145 000 Kč.
60/2000 — Prodej obecních pozemků manželům ing. Jaroslavu a MUDr. Libuši Dorňákovým, bytem J. Čapka 3097, Frýdek–Místek. Jedná
se o parc. č. 1670/2 o výměře 553 m2 a parc. č.
3969/21 o výměře 105 m2 k. ú. Kozlovice. Celkem 658 m2 za cenu 50 Kč/m2.
61/2000 — Prodej obecního pozemku panu
Miroslavu Bačovi, bytem Kozlovice 403. Jedná
se o parc. č. 3249/3 k. ú. Kozlovice o výměře
3 m2. Cena činí 50 Kč/m2.
62/2000 — Koupi kopírovacího stroje pro ZŠ
Kozlovice. Výběr typu kopírovacího stroje pro-

4

Kozlovice

vede dle svých potřeb ZŠ. Zastupitelstvo schválilo cenový limit do 50 000 Kč.
63/2000 — Odměny neuvolněným členům
zastupitelstva dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
ve výši 930 Kč měsíčně (členové rady, předsedové výborů, komisí) a 310 Kč měsíčně (ostatní
neuvolnění členové zastupitelstva) od 1. 1.
2001.
64/2000 — Finanční příspěvek ve výši 2 000
Kč každému narozenému dítěti, jehož matka
má trvalé bydliště v obci Kozlovice. Tento příspěvek se schvaluje pro rok 2001.
rozhodlo:
65/2000 — O zřízení výboru finančního
a kontrolního na základě zák. č. 128/2000 Sb.,
který nabyl účinnosti dnem voleb do krajských
zastupitelstev. Počet členů výborů stanoví zastupitelstvo obce na příštím zasedání.
zvolilo:
66/2000 — Předsedou výboru finančního
pana Jiřího Pelouška a předsedou výboru kontrolního pana Lumíra Červenku.
ukládá:
67/2000 — Výše uvedeným předsedům výborů, aby na příštím zasedání zastupitelstva obce
podali návrhy na členy výborů.
Václav Kocián
Ing. Jaroslav Tabach
starosta obce

místostarosta obce

Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce Kozlovice
konaného dne 15. 1. 2001 v 19.00 hodin
v místnosti bývalé pošty v budově OÚ
Zastupitelstvo obce
schvaluje:
01/2001 — Upravený rozpočet obce za rok
2000 dle předloženého návrhu (příloha).
provedlo:
02/2001 — Volbu členů výborů zastupitelstva
obce:
členy finančního výboru byli zvoleni
— p. ing. Miroslav Krpec
— p. Tomáš Vyvial
členy kontrolního výboru byli zvoleni
— p. Libor Král
— p. Radim Krpec
Václav Kocián

Ing. Jaroslav Tabach

starosta obce

místostarosta obce

Z nového zákona o obcích
(č. 128 / 2000 Sb.)
Díl 5 — Sankce — § 57
1. Jestliže fyzická osoba neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled
obce, může jí obec uložit pokutu do
10 000 Kč.
2. Jestliže podnikající fyzická osoba při
výkonu podnikatelské činnosti nebo
právnická osoba neudržují čistotu a pořádek na svém pozemku tak, že naruší
vzhled obce, může jí obec uložit pokutu
do 50 000 Kč.
3. Jestliže osoby uvedené v odstavci 2)
znečistí veřejné prostranství nebo odloží
věci mimo vyhrazená místa a neprodleně neodstraní závadný stav, může jim
obec uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 58 — Poruší-li podnikající fyzická
osoba při výkonu podnikatelské činnosti
nebo právnická osoba povinnost stanovenou právním předpisem obce, může jí
obec uložit pokutu do 200 000 Kč.
§ 59 — 5) Výnos pokut je příjmem obce.
Jiří Peloušek

Mnozí lidé berou rádi do rukou
sekeru, pilu a zápalky,
ale neradi rýč a motyku — rádi
boří, a neradi tvoří.
Lípy na místním hřbitově:
NEKÁCET!
Tak odpovědělo 78,5 % účastníků ankety
z minulého čísla Zpravodaje. Na doporučení referátu životního prostředí Okresního úřadu ve
Frýdku– Místku posoudila situaci přímo na
místě odborná pracovnice, která konstatovala,
že lípy svým stavem nikoho neohrožují. Doporučila jen jejich odborné ošetření. Podobný povzbudivý posudek nemohla již vyslovit o stavu
javorů na hřbitově a u zdravotního střediska.
Označila je za zdevastované a doporučila z uvedeného stavu vyvodit odpovídající důsledky.
Jiří Peloušek

Kozlovice

Karel Čapek:
„Ničím se nedá omluvit okno domu, které
ničím nekvete a nežije, leda se to může vysvětlit chudobou mravní. Jenom si vzpomeňte na
okna svých babiček. I ty květiny za oknem jsou
kus národní tradice.“

Mylná pověra
Vypalování staré trávy je zlozvyk, kterého se
nemůžeme zbavit. Přitom vůbec neplatí, že vypálení stařiny — zvláště na jaře — urychlí růst
nové trávy; opak je pravdou. Pokusy ukázaly, že
sežehnuté výhonky rostlin vyrážejí nejméně
s dvoutýdenním zpožděním. Navíc se travní
porost vypálením ochuzuje o choulostivější
druhy. Oheň zároveň vysouší půdu a vystavuje
ji erozi. Jelikož v plamenech také zahyne
mnoho drobných živočichů a jejich vývojových
stádií, je konečný účet značně ztrátový. Navíc
hrozí nebezpečí rozsáhlého požáru.
Jiří Peloušek

Příroda
Ani na prahu 21. století si u nás na nedostatek
přírodních krás stěžovat nemůžeme. Druhá věc
je, nakolik si jich umíme vážit. Ochrana přírody,
ekologie, životní prostředí — to vše jsou pojmy,
s nimiž se sice setkáváme stále častěji, ale jen
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mizivé procento lidí si potřebu souhry s přírodou plně uvědomuje či je ochotno kvůli ní slevit ze svého pohodlí. Přitom zdaleka nejde jen
o záchranu několika druhů rostlin a zvířat, ale
v konečném důsledku o budoucnost samotného člověka, který si pomalu a jistě řeže větev
sám pod sebou.
Nejvíce problémů přinášejí změny prostředí.
Některé jsou celosvětové a musí se řešit na mezinárodní úrovni, jiné ale můžeme ovlivňovat
sami. Osud křovitých mezí, mokřin, potoků
i remízků obvykle závisí na konkrétních lidech,
kteří — někdy záměrně, jindy z neznalosti —
berou rostlinám a živočichům poslední útočiště.
Naše příroda je velmi rozmanitá, ať přijdete
kamkoli, všude je něco k vidění. Zapomeňte na
každodenní shon a dívejte se pozorně kolem
sebe. Příroda má od jara do zimy svoji náruč
otevřenou a všude je stále co pozorovat. Jen člověk dostatečně obeznámený s během přírody
plně chápe hodnoty, které pro něho příroda
představuje. Lhostejnost, se kterou se stále
kolem sebe setkáváme, ukazuje, že ekologická
výchova u nás má — přes znatelný pokrok
v posledním desetiletí — stále co dohánět.
Z knihy Miloše Anděry „Encyklopedie naší přírody“

vybral Jiří Peloušek.
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Kdykoliv se vracím do historie
své rodné dědiny,

Jeho odkaz bude dobře sloužit
i budoucím pokolením

vždy mi obyčejně přijdou na mysl slova prvního
a zároveň nejstaršího dokumentu — zakládací
listiny Kozlovic z 8. září 1294.

Smrt pana učitele Jana Boháče dne 26. 12.
loňského roku v nedožitých 88 letech nebyla
překvapivá pro ty, kteří patřili mezi jeho blízké
a přátele. Její blízkost zřetelně napovídaly choroby projevující se v jeho vysokém věku. Spíše
bylo pozoruhodné, kolik ještě dokázal vyvinout
síly k tomu, aby si udržel duševní aktivitu
a schopnost udržování mezilidských vztahů.
S úctou a vděčností vzpomínáme jeho účasti
na srazu našeho ročníku po 50 letech ukončení
ZŠ, který se konal 8. 9. 2000. Také jeho přítomnost na bohoslužbách v těžké zdravotní situaci
nebyla překvapivá, když si připomeneme, kolik
ústrků musel podstoupit právě pro své náboženské přesvědčení.
Připomeňme si jeho učitelskou dráhu: Začala
na Slovensku — na Oravě, pokračovala na Podkarpatské Rusi, tam byli posíláni především
mladí svobodní učitelé.
Teprve roku 1941 nastoupil do školy v Kozlovicích. V roce 1948 jej AV NF pro jeho náboženské přesvědčení odsoudil na putování po všech
možných místech okresu. Bylo to Baraní ve známém průsmyku na Slovensko, Fryčovice, Staré
Hamry s cestováním 5 hodin denně, Ženklava
(zdlouhavé dojíždění).
Že se udržel jako učitel, to asi způsobily předměty, které vyučoval. Byly to hlavně technické
obory, učitelů této aprobace byl nedostatek.
Jeho schopnosti zvládat tyto předměty a učit
o nových technických objevech zřejmě u něho
také podpořilo chápání zázraků, o kterých učí
víra. Jeho koníčkem především v důchodu se
stala historie. Jeho dílo v oboru poznávání historie naší obce i okolí je skutečně vzácné a ojedinělé. Zveřejňoval je ve zpravodaji okresního
muzea Pobeskydí a v publikaci k 700 létům naší
obce. V jeho pozůstalosti je také shromážděno
množství dalších dokladů a výsledků mnoha
desítek cest do různých moravských archivů.
Jen připomenu, že za tu spoustu vysoce odborné a kvalifikované práce nebyl finančně odměňován, částečně míval uhrazeny jen některé režijní náklady. Jaký to rozdíl oproti těm, kteří se
nestydí, aby byli horentními částkami odmě-

In nomine Domini amen. Labilis est kominum memoria, sed vivit littera, qua vivente vivit et actie litterarum memoriae
commendata.
Ve jménu Páně amen. Paměť lidská je vratká,
chabá, nemá dlouhého trvání, trvale však žijí
písemné záznamy. Jestliže se záznamy uchovají,
žijí také činy, události a skutečnosti, které byly
v těchto záznamech zachyceny a svěřeny jejich
paměti…
Milí kozlovští rodáci a občané, ať se najde
někdo, kdo by zvolil za své životní poslání některý úsek vlastivědy, hlavně historii, a pak pokračoval v získávání dalších poznatků o Kozlovicích. Poznáte-li lépe svou obec, budete ji mít
víc rádi a budete se snažit ji povznést a získat jí
větší vážnost. Váš spoluobčan Jan Boháč.
Tato slova nám odkázal ve sborníku „700 let
Kozlovic — dědiny valašských vojvodů“ pan Jan
Boháč — odborný učitel, regionální historik,
vlastivědný a národopisný pracovník. Smutná
zpráva o jeho úmrtí nás zastihla v době, kdy
jsme očekávali příchod nového tisíciletí, 26.
prosince 2000.
Navždy pro nás zůstane Pan učitel.
Jiří Peloušek redakce

P. uč. Boháč při posledním setkání se svým dlouholetým
přítelem p. ing. Ladislavem Červenkou z Prahy, kozlovickým rodákem, účastníkem zahraničního odboje.

Kozlovice
ňováni za často nekvalitní nebo škodlivou
činnost!
Pro badatelské aktivity dokázal získávat
okruh spolupracovníků tak, že od roku 1967
velmi aktivně pracoval Vlastivědný kroužek
v Kozlovicích. Také za jeho iniciativy a pomoci
došlo v roce 1970 k založení velmi úspěšného
národopisného souboru Valašský Vojvoda. Zasluhuje si také připomenout jeho působení už
od předválečných let v ČSL, spolku Katolický lidový dům a Orlu.

Vánoce ve škole

Ze života školy
Mezinárodní festival dovedností dětíVe
dnech 1.—3. prosince 2000 proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm semifinále Mezinárodního festivalu dovedností dětí — FEDD. Jedním
z hlavních záměrů tohoto festivalu je přispět
k napojení dětí do kulturního dění našeho
regionu.
Velikého úspěchu dosáhl Martin Ševčík, žák
6. třídy ze ZŠ Kozlovice, který dokázal v silné
české i zahraniční konkurenci zvítězit. V oblasti
pěvecké získal s písní od hudební skupiny Buty
krásné 1. místo. Do finále, které proběhne
v květnu 2001, přejeme našemu vítězi hodně
štěstí.
Mgr. Eva Kvapilová
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Účast občanů na jeho pohřbu dne 2. 1. 2001
byla velká. Tam se s ním velmi pěkně rozloučil
Otec děkan J. Maňák, který vedl pohřební obřady spolu s Otcem Damianem Fryszem. Svou
vděčnost také zpěvem a hudbou dojímavě projevili členové národopisného souboru, zvláště
pan Zdeněk Tofel. To vše bylo znamením trvalé
úcty a díků zemřelému za vše, co dobrého ne
pro sebe, ale pro spoluobčany vykonal. Přejme
jeho duši klid a radost věčnou.
Jan Červenka

Jazyková soutěž
Na naší škole se pravidelně na podzim koná
školní kolo soutěže v jazyce německém. Tato
soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Mladší
kategorii tvoří žáci šestých a sedmých tříd, starší kategorii představují třídy osmé a deváté.
Soutěž zahajuje vedení školy. Poté následuje
první část — poslech s porozuměním. Druhou
část tvoří především konverzace žáků a jejich
schopnost reagovat na běžnou životní situaci.
Ve třetí části si každý soutěžící vylosuje konverzační téma, například má rodina, mé záliby, náš
byt… Následně probíhá samostatný projev žáka
s případnými doplňujícími otázkami vyučujícího. Obě kategorie mají témata odlišná. Konverzační okruhy znají žáci předem. Celá soutěž
probíhá v příjemné atmosféře. Školní kolo soutěže je ukončeno slavnostním předáním diplomů a věcných cen za účasti vedení školy.
Žáci, kteří se umístili na prvním místě
(z obou kategorií), postupují do okresního kola,
které probíhá v podobném duchu jako školní
kolo. Úroveň znalostí žáků je rok od roku vyšší,
a proto pro každého soutěžícího je velkou zkušeností zúčastnit se této soutěže.
V letošním roce se v okresním kole Miroslav
Bednář ze třídy 7. B umístil na pěkném třetím
místě.
Jana Kocichová, učitelka NJ

Drakiáda
Pouštění draků neodmyslitelně patří k podzimním radovánkám. Žákovský parlament pod
vedením p. uč. Evy Kvapilové uspořádal v říjnu
DRAKIÁDU na vrchu Tábor. Soutěžilo se v kategorii kupovaných a vlastnoručně vyrobených
draků. Malým diplomem a sladkou odměnou
byli oceněni všichni účastníci závodu.
Žákovský parlament ZŠ Kozlovice
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Kozlovice
Exkurze žáků 8. tříd

Učitelé připravují mimo jiné pro své žáky
také exkurze. V rámci předmětů zeměpis–dějepis–chemie uspořádali pro žáky 8. tříd exkurzi
do oblasti Jeseníků. Podívali jsme se na nádraží
v Ramzové, kde je nejvýše položená rychlíková
stanice u nás. Na programu byla i prohlídka
zámku ve Velkých Losinách (je znám čarodějnickými procesy ze 17. stol.), procházka lázeňským areálem s ochutnávkou sirné minerální
vody a pohledem na plavce v bazénu s termální
vodou, prohlídka místní ruční papírny (poslední ve střední Evropě), návštěva Jeseníku, Karlovy Studánky a hrází přehrad na Moravici Slezské Harty a Kružberku. Žáci se dozvěděli
mnoho zajímavostí.
L. J.

50 let založení školní družiny
V tomto školním roce je tomu 50 let, kdy byly
v naší republice založeny školní družiny. Toto
výročí jsme oslavili vánoční besídkou, která se
konala 8. prosince 2000 v kinosále.
Děti předvedly hru „Štědrý večer“ ing. Františka Čecha, kterou napsal podle kratičké pohádky Václava Rýznera. Poté vystoupily s krátkým vánočním pásmem, popřály družině
všechno nejlepší a těšily se na spoustu her a dobrodružství, kterou jim připravila Stanice mladých turistů z Frýdku–Místku, za což jim děkujeme. Ozdobou této akce byl krásný obrovský

dort, který nám upekla paní Lasaková. Děkujeme jí i všem našim sponzorům, a to jmenovitě:
manželům Tesařovým ze Lhotky, firmě Elektro
Závodný, Pekařství Laník, firmě Bebiko, firmě
Laneta, večerce CVRK, večerce p. Pěluchové
a Radě rodičů. Poděkování patří také p. Vašendovi za ozvučení, všem rodičům, kteří se na
uskutečnění této akce podíleli, ostatním a také
dětem za píli a odvahu.
Vedoucí ŠD

„To je ale kouzlo!“
„To je ale kouzlo“, ozývalo se mezi malými diváky.
Dne 23. ledna zahráli pohádku O Popelce žáci
8. B v mateřské škole. Děvčata (Eva Kovářová,
Barbora Křístková, Markéta Jarotková, Martina
Eliášová, Dagmar Šplíchalová a Michaela Zemanová) odvedla kus práce, když se ve svém
volném čase scházela a nacvičovala pohádku,
která byla proložena hudbou. Děvčata si vytvořila také svou vlastní taneční choreografii
a hrou na flétnu v jejich podání získalo divadelní představení to pravé pohádkové kouzlo. Také
kostýmy vlastnoručně připravené byly velmi
promyšlené a odpovídaly potřebám pohádky.
Milé přivítání a později loučení a poděkování
personálu mateřské školy bylo velmi pěknou
odměnou těmto děvčatům. Největší odměnou
pro ně však byly rozzářené a usměvavé obličeje
malých diváků.
Jana Kocichová, třídní učitelka

DĚTI DĚTEM

Vítězná 4. třída — výherce v podzimní sběrové soutěži

Ve škole v Kozlovicích je veselo. Zástupci žákovského parlamentu ve spolupráci s žáky 9.
ročníků připravili v letošním
školním roce řadu soutěží a překvapení. Po podzimní Drakiádě
proběhla ve škole pěvecká soutěž pro mladší žáky. Na předvánoční soutěž, kterou naši „deváťáci“ nazvali MI KU RE MI, přišel i Mikuláš. Všichni si dobře
zazpívali a samozřejmě nechyběla ani sladká odměna. Koncem ledna překvapili starší žáci
své mladší kamarády maškarním karnevalem a ve škole se
opět soutěžilo, tančilo a zpívalo.
Mgr. Eva Kvapilová

Kozlovice

y a SKANDÁLY z divadla ß

^ StfiípK

V prosinci se Vám náš soubor představil premiérou divadelní hry Carla Goldoniho Mirandolina. Podle účasti diváků na představeních
soudíme, že se hra líbila. V budoucnu bychom
rádi využívali spolupráce s Těšínským divadlem
(zapůjčování kostýmů).
Hru Mirandolina jsme předvedli také v Palkovicích. Diváci byli spokojeni.
V Orlové, v sále pro čtyři sta diváků, naši hru
vidělo pouze třináct lidí. Letos jsme se představili také v drobných vystoupeních na některých
místních akcích, například v únoru na Pochování basy. Chtěl bych se přítomným účastníkům „Pochování“ omluvit, že pro špatnou
akustiku sálu předváděné scénky uprostřed něj
někteří možná špatně slyšeli. Věříme, že nám
zůstanete nakloněni v novém tisíciletí.
Za DS Kozlovice asistent ředitele pro styk
s veřejností Tomáš Machálek

JÓGA v Kozlovicích
Již šestým rokem probíhají v naší obci kurzy
jógy. Zájemců stále přibývá. Není se co divit,
vždyť o józe se říká, že je to jedna z cest, která
vede člověka ke zdraví, pohodě a harmonii.
V září proto bude zahájen nový kurz pro začátečníky vhodný též pro dříve narozené. Proto
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se zamyslete už dnes nad prastarou moudrostí,
která říká, že zdraví není vším, ale bez zdraví je
vše ničím.
Počet zájemců kurzu pro začátečníky je kapacitně omezen, maximálně 18 účastníků.
Danuše Holubová

KULTURNÍ LÉTO 2001
restaurace „Na koupališti“
9. 6. 13 hod. Dětský den
(soutěže, hry, atrakce pro děti
i rodiče)
9. 6. 20 hod.

Jan Nedvěd
(recitál známého folkového
zpěváka, člena legendárních
Brontosaurů)

23. 6.20 hod. Olympic
(vystoupení české rockové
legendy na čele s Petrem Jandou)
18. 8.20 hod. Tublatanka
(koncert populární slovenské
skupiny)
Informace:
restaurace „Na koupališti“ — tel. 69 71 46
P. P.
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Kozlovice

Zimní turnaje FC Kozlovice
Mužstvo dospělých zvítězilo v zimním turnaji O putovní pohár starosty města Příbora.
Muži měli za soupeře Kateřinice, Petřvald,
Příbor, Štramberk, Bašku, Jakubčovice n. O.
a Ostravici.
Nejlepším střelcem Kozlovic byl s šesti brankami Ivo Krpec, který se vrátil z půlročního hostování z Kunčic p. O.
Dorostenci nezklamali a na stejném turnaji
obsadili pěkné druhé místo za účasti Bílovce,
Příbora, Kateřinic (hrálo se dvoukolově).

FC mládeži
Fotbalový klub Kozlovice společně se
Základní školou v Kozlovicích uspořádali
vánoční turnaj v kopané v tělocvičně základní školy.
Zvítězili všichni, ale
velmi potěšující je, že
se turnaje zúčastnilo
165 dívek a chlapců.
O vítězství bojovali
ve třech kategoriích.
Turnaj probíhal
celou sobotu. L. E.

Cc ncvéhc ve fctbale…
❖ od soutěžního ročníku 2000—2001 došlo
k trenérským výměnám, mužstvo dospělých
povede p. Miroslav Vyvial — dlouholetý trenér
mládeže, starší dorost bude kormidlovat Jenda
Vyvial z Myslíku (dříve mladší dorost) a mladší
dorost Josef Němec,
❖ děkujeme odstupujícímu trenérovi panu
Vaverkovi a věříme, že fotbalu bude nadále pomáhat,
❖ na hostování odešli: Radek Chýlek do
Frýdlantu nad Ostravicí, Přemek Krpec do Lichnova, bratři Prokešovi do Válcoven plechu Frýdek–Místek,
❖ samostatnou nevyjasněnou kapitolou zůstává opakovaný přestup Martina Skotáka do
Vlčovic (FC Kozlovice ho uvolnil na hostování
do Frenštátu p. R.)
L. E.

Rozlosování jarních utkání
soutěžního ročníku 2000 / 2001
I. B tř. sk. „D“ podzim 2000 — muži
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne

Ne
So
Ne
So
So
So

25. 3.
1. 4.
8. 4.
15. 4.
21. 4.
29. 4.
5. 5.
13. 5.
19. 5.
27. 5.
2. 6.
10. 6.
17. 6.

16. k
17. k
18. k
19. k
20. k
21. k
22. k
23. k
24. k
25. k
26. k
14. k
15. k

15.00 h
10.00 h
16.00 h
16.30 h
16.30 h
16.30 h
16.30 h
16.30 h
16.30 h
16.30 h
16.30 h
16.30 h
16.30 h

FC : TJ Petřvald
TJ Žilina : FC
FC : FK Tísek
FC : TJ Valašské Meziříčí
TJ Kunín : FC
FC : TJ Metylovice
TJ Štramberk : FC
FC : TJ H. Solanec
TJ Ostravice : FC
FC : TJ Hukvaldy
TJ Odry : FC
FC : SK Brušperk
TJ Kateřinice : FC

ŽP dorostu a juniorů — podzim 2000
18. 3. 17.k 12.45 h D FC Bílovec : FC
10.45 h J
24. 3. 18.k 15.00 h D FC : TJ Stará Bělá
13.00 h J
1. 4. 19.k 13.45 h D TJ Krnov : FC
11.45 h J
7. 4. 20.k 16.00 h D FC : TJ Vigantice
14.00 h J
14. 4. 21.k 16.30 h D FC : FK Havířov
14.30 h J
21. 4. 22.k 14.15 h D TJ Fulnek : FC
12.15 h J

So 28. 4. 23.k 16.30 h D
14.30 h J
Út 1. 5. 16.k 09.00 h D
11.15 h J
Ne 6. 5. 24.k 14.15 h D
12.15 h J
So 12. 5. 25.k 16.30 h D
14.30 h J
So 19. 5. 26.k 14.15 h D
12.30 h J
So 26. 5. 27.k 16.30 h D
14.30 h J

FC : TJ Vratimov
FC : FC Rožnov
TJ Kobeřice : FC
FC : SK Muglinov
TJ ŽD Bohumín : FC
FC : TJ Albrechtice

So 30. 5. 28.k 18.00 h D TJ Vítkovice : FC
16.00 h J
So 9. 6. 29.k 16.30 h D FC : SFC Opava
14.30 h J
So 16. 6. 30.k 16.30 h D SK Kravaře : FC
14.30 h J

Kozlovice
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So

OP žáků — podzim 2000
9.30 h TJ Hrádek : FC
14.30 h FC : TJ Baška
9.30 h TJ Fryčovice : FC
14.30 h FC : SK Bystřice
9.30 h TJ Frýdlant : FC
14.30 h FC : TJ Hukvaldy
10.00 h TJ Smilovice : FC
(v Neborech)
27.5. 14.30 h FC : TJ Písek
2.6. 9.30 h SK Brušperk : FC
10.6. 14.30 h FC : TJ Hnojník
16.6. 10.00 h TJ Kunčice : FC

8.4.
15.4.
21.4.
29.4.
5.5.
13.5.
20.5.

Nabídka prostokořenných
sazenic lesních dřevin pro
výsadbu jaro 2001
Nabízíme k odprodeji prostokořenné
sazenice lesních dřevin:
smrk ztepilý, modřín opadavý,
jedle bělokorá,
javor klen, jasan ztepilý.
Sazenice odpovídají požadované
kvalitě a mají původ beskydské
pěstební oblasti.
Příznivé ceny od 2,50 Kč do 4,50 Kč
podle druhu sazenice a odebraného
množství.
Jsme uznanými pěstiteli sadebního
materiálu s potřebnou licencí.
Naše firma provádí komplexní
zalesňovací práce (práce + sazenice),
včetně následné péče o lesní kultury
(větší zakázky od 0,50 ha).
Naše adresa:
Frenštátská lesní a. s., Místecká 9
7744 11 Frenštát p. R.
Č. telefonu: 0656/83 60 31—3
0604/56 24 29 (p. Gajdušek).
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Pracovní doba
v kadefinictví
Kadeřnictví pánské
Pondělí . . . . . . . . . . . . 10—17 hodin
Kadeřnictví dámské
Úterý . . . . . . . . . . . . . . . 8—14 hodin
Středa . . . . . . . . . . . . . 11—18 hodin
Čtvrtek . . . . . . . . . . . . 11—19 hodin
Pátek . . . . . . . . . . . . . . 11—18 hodin
Sobota . . . . . . . . . . . . . . objednávky
Objednat se můžete telefonicky
i v ostatních pracovních dnech na tel.:
0603/57 95 00 — M. Štefková
0604/17 79 14 — T. Wesleyová

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a. s.

Změna provozní doby
pro rok 2001
Jednatelství České pojišťovny a. s. v Kozlovicích bude otevřeno každé 1. pondělí v měsíci od
12.00—16.00 hodin.
Tato změna platí od 1. dubna 2001.
Michaela Valášková, jednatel Č. P.

Čerpací stanice a restaurace
fa BEBIKO

oznamuje obãanÛm,
že od měsíce dubna 2001

roz‰ifiuje své sluÏby
o sběrnu sazky a sportky
ON LINE
a prodej losů

Prodám levnû
nábytek a náfiadí.
Zdeněk Bárta, Kozlovice č. 760
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Zdraví není vše, ale bez zdraví je vše ničím.

A. Schopenhauer

Den zdraví a krásy
v Kozlovicích

v úterý 28. března 2001 — 9 až 17 hodin v budově obecního úřadu
Nabídka pro každého:

❤ měření cholesterolu ❤
❤ měření krevního cukru ❤
❤ měření krevního tlaku ❤
❤ poradna pro výživu, diety ❤
❤ komplexní potravinové doplňky s ochutnávkou ❤
❤ kosmetická poradna a líčení ❤
❤ ozdobné lakování nehtů ❤
❤ přírodní kosmetika ❤
❤ dekorativní kosmetika ❤
zdravotní
prádlo a punčochové zboží ❤
❤
Vstup zdarma.
Srdečně Vás zvou členové klubu „Projekt zdraví GTM“.

P LY N O S E R V I S
Opravy plynových kotlů, bojlerů, sporáků – Atoma,
Ariston, Dakon, Destila, Fais, Feroli, Junkers, MCN
Karma, Radiant, Termona,
Proterm, Odra, Oceán, Nord Gas
Jiří Kovalský, Veřovice 361
Telefon: 0603 81 68 47, 0656 85 72 44

Kozlovice
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A jsme zase tady!
STŘECHY 2001 A SPOUSTA SPOKOJENÝCH
ZÁKAZNÍKŮ V ROCE 2000
Provádíme: — zpracování střešního systému, následná dodávka
a montáž
— demontáže původních střešních krytin, tesařské výměny
neodpovídajícího bednění, krovů
— havarijní opravy střech i v zimním období
— předchozí opravy na pozdější rekonstrukci střechy
— poradenství ke krytinám, stavu střechy, vhodnosti
materiálu
Krytiny: — montáž vzorkových střešních šablon Rannila, Lindab,
pozink, hliník, Cembrit, Ondule, šindele, aj.
— velmi oblíbené plastové šablony SK 1, vhodné i na
obklad
— Hydroizolace plochých střech kvalitními kaučukovými
pásy s minerálními posypy
Střešní okna: Velux, Fakro, Prima Renestra i klasické komínové výlezy
Okapové systémy: Satjamplast, Lindab, titanzinek, pozink, aj.
Kontaktujte nás na telefonních číslech: 0603/74 43 64, 0602/83 45 47
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Koupím rodinný dům
v okrese Frýdek–Místek.
Platím hotově. Děkuji za nabídku. — Volejte na: 0602 55 65 34.

Koupím dřevěnici nebo chatu
v Beskydech nebo okolí Frýdku-Místku.
Platím hotově. Nabídněte.
Kontakt: 0602 5566142, e–mail: kusy@seznam.cz

Kozlovice
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STAVEBNÍ FIRMA

nabízí tyto práce
❒ zateplování budov ❑
❒ zednické práce ❑
❒ střechy, pláště, izolace – dodávka a montáž různých druhů krytin ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ malířské a natěračské práce ❑
❒ zámečnické práce — výroba garážových vrat, výloh,
schodišť, zábradlí apod. ❑
❒ tesařské práce — včetně dodávky řeziva ❑
Kontakt: Mattys Group — Jiří Fluksa, Příborská 12/1585
(areál bývalého Řempa v Místku)
Tel./fax: 0658 / 64 75 55 nebo tel.: 0658 / 62 28 90 — večer
Mobil: 0608 / 87 71 65, 0608 / 63 72 65, e–mail: mattys.group@quick.cz
Možnost financování ze stavebního spoření

Kozlovice
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PVC ❚ PARKETY ❚ KORKY ❚ JEKORY ❚ KOBERCE
ZÁMEČNICKÉ – ZEDNICKÉ – OBLÁDAČSKÉ A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

FA PAVEL ·ILBACH
IČO: 12090905 • DIČ: 362–451108427

Sadová 606, 738 01 Frýdeck–Místek,
tel.: 0658/631464. • Euro: 0602/720425, 0602/579690
Vážení spoluobčané, Naše firma Vám může poskytnout následující služby:
➧ pokládání PVC a jejich opravy
➧ pokládání koberců, zátěžových i bytových
➧ svařování koberců speciální technologií
➧ pokládání a opravy schodišť pokrytých PVC a koberci
➧ pokládání a opravu parket, jejich broušení moderním bezprašným
strojem „HUML“ a lakování
➧ lepení korků
➧ pokládání plovoucí podlahy dřevěné, laminátové bez lepení – rozebíratelné
➧ lepení antistatiky a čtverců
Prodej: soklíků, schodových hran, PVC — velký výběr.
Zajišťujeme komplexní služby včetně zajištění materiálů a dopravy.
Účtujeme smluvní ceny, které vychází orientačně z ceníkových položek. Při větších akcích možnost uplatnění množstevních slev.
Věříme, že posoudíte potřeby a možnosti a pokud budete mít zájem, napíšete
svůj požadavek na výše uvedenou adresu, případně se s námi telefonicky spojíte a osobním jednáním Vaše požadavky dohodneme.
Pavel Šilbach, majitel firmy
Plovoucí dřevěné podlahy TARKET
Jedná se o druhou největší firmu na světě, která se zabývá výrobou dřevěných
parket. Tyto třívrstvé parkety o síle: 10 mm — možno přebrousit 3´14 mm —
obrusné dřevo 3,6 mm, možnost přebroušení 5 ´ 20 mm — obrusná vrstva 6 mm,
možnost přebroušení 10 ´ .
Všechny tyto parkety jsou opatřeny nejkvalitnějším lakem na světě, který je
vytvrzován UV zářením.
Je možno použít na podlahové vytápění.
Laminové podlahy — zámkové
Norma zátěže V3, výhodou těchto podlah je, že se nelepí, pouze skládají,
snadná výměna jednotlivých lamel, rychlá montáž, možnost 3´ rozebrat, popř.
montáž do jiných prostorů. Tato technologie se používá zhruba 1 rok. Praxe
firmy s tímto materiálem je 20 měsíců. Je zaručená přesnost lamel, naprosto
pevný spoj, omezení vzniku spár, rozměrová tolerance lamel.
Korky
Dodávají se v rozměru 30 ´ 30 cm, 30 ´ 60 cm, v různých tloušťkách. Rozdělují
se na obkladové a podlahové, lesklé, matné a voskované. Materiál je tepelně
izolační, slouží zároveň k odhlučnění stěn a stropů. Při pokládce je nutno mít
absolutně rovný podklad.
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PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY
BEZ RUČITELE. — PLATBA V HOTOVOSTI OD 10%.

FIRMA JAN CARBOL
Provozovna Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek–Místek
tel. 0658/627527 — mobil 0602/741231

Vám nabízí v plném rozsahu tyto sluÏby:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

opravy, montáže a revize plynových zařízení
práce vodoinstalatérské a topenářské
montážní práce účtujeme s 5% daní
dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka
dále dodáváme — plynové sporáky (i kombinované)
plynové ohřívače vody
plynová 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
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