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Červen 2002
ZDARMA

Obecního úřadu v Kozlovicích

Trvalá udržitelnost
Neměli bychom zapomínat na to, že jsme zdědili tuto zem od svých rodičů a máme ji zapůjčenou
od našich dětí.
Nejvíce problémů v přírodě způsobuje svým
bezohledným chováním člověk. „Sám jsem před
léty dostal lekci, na niž nikdy nezapomenu. Když
jsme na chalupě se starousedlíkem sváželi koňským potahem dřevo z lesa, nechal plně naložený
vůz na svažité cestě v blátě hluboké koleje odvádějící potůček, či spíš stružku, mimo původní koryto.
Sedmdesátiletý vozka si toho všiml, neváhal zasta-

vit, slezl z kozlíku, vzal suchou větev a vše uvedl do
původního stavu. Tehdy jsem se zastyděl, že mne
to nenapadlo samotného — tím spíš, že jsem šel
kolem vozu a mohl jsem to zpozorovat dřív. Pochopil jsem, že kdybychom si všichni vážili přírody tolik jako prostý horal, byla by v mnohem lepším stavu, než je dnes…“ (Miloš Anděra — Encyklopedie naší přírody).
A jak se chováme my, v obci s nádherným okolím, které nám kdekdo závidí. Pokračujeme v zažitém stylu — cesta necesta, příkopa sem, příkopa
tam, potok — žádný potok. Nedá se po stávající
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cestě jezdit, uděláme novou, druhou, třetí… Podle
představy tvůrců zákonů na ochranu přírody má
být zemědělec spolutvůrcem krajiny, lesník pak architektem polesí. Realita je však bohužel značně
odlišná. Při „hospodářské“ činnosti mnohdy v krajině vznikají škody, jejichž náprava potrvá i několik let. Necitlivé, bezohledné a hlavně pohodlné řešení často u mnohých občanů vítězí nad zdravým
rozumem.
Jiří Peloušek

Rodinný domek č. p. 121 patří do okrsku č. 2.
Součástí okrsku č. 2 je i Bahenná.
Zapisovatelkou komise je paní Marie Hlisnikovská.

Volby

Okrsek č. 3 — dolní konec
Místem konání voleb v okrsku č. 3 je místnost
pohostinství „Ve Dvoře“ pro voliče bydlící v úseku
od státní silnice na Lhotku směr Frýdek-Místek
a za řekou je rozhraní mezi rodinnými domky č. p.
121 a č. p. 387. Rodinný domek č. p. 387 náleží okrsku č. 3. Součástí okrsku č. 3 jsou i rodinné domky
z místní části Měrkovice a z Tělacího.
Zapisovatelkou komise je paní Kateřina Fojtíková.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se konají ve dvou dnech, a to v pátek 14. června
2002 a v sobotu 15. června 2002.
V prvním dni voleb začíná hlasování ve 14.00
hodin a končí ve 22.00 hodin. V druhém dni voleb
začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00
hodin.

Upozorňujeme občany, že obecní úřad může
předat občanu voličský průkaz nejdříve od 30.
května (chce-li někdo volit mimo místo svého trvalého bydliště).
Hlasovací lístky musí voliči obdržet nejpozději
dne 11. června.
OÚ Kozlovice

V obci Kozlovice budou pracovat tři okrskové
volební komise.
Okrsek č. 1 — horní konec
Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost
pohostinství „Na Uhrách“ pro voliče bydlící
v úseku od státní silnice na Frenštát p. R. až pod
Ondřejník, za řekou je dělicí čárou místní komunikace vedoucí okolo rodinných domků č. p. 85, č. p.
620 a č. p. 414, včetně těchto domků.
Zapisovatelkou komise je paní Lenka Eliášová.
Okrsek č. 2 — střed
Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost
bývalé pošty v budově Obecního úřadu v Kozlovicích pro voliče bydlící v úseku od státní silnice na
Frenštát p. R. směrem k obecnímu úřadu, za řekou
je dělicí čárou místní komunikace vedoucí okolo
rodinných domků č. p. 85, č. p. 620 a č. p. 414 —
mimo tyto domky, směr k obecnímu úřadu.
Z druhé strany je okrsek ohraničen státní silnicí
do Lhotky a za řekou je rozhraní mezi rodinnými
domky č. p. 121 a č. p. 387, v obou případech směr
k obecnímu úřadu.

Zajímáte se, jak obec hospodaří
s vašimi daněmi?
Obec musí zajistit bezproblémový provoz v nejširším spektru své působnosti, od místních komunikací přes veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, vodohospodářství, školu, školku až po místní
správu — provoz obecního úřadu.
Těžištěm příjmů obecního rozpočtu jsou daně.
Jak s touto částí našich daní nakládá zastupitelstvo
obce, může občan (volič) částečně ovlivnit, má
totiž podle zákona o obcích právo k návrhu rozpočtu vznášet připomínky a náměty, a to jak písemně, tak ústně přímo při jeho projednávání.
V zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice z 26. 3. 2002 je mimo jiné uvedeno:
Jednání zastupitelstva se nezúčastnil nikdo
z občanů. Výsledek hospodaření—závěrečný účet
obce za rok 2001 byl 11 hlasy schválen. Vyrovnaný
rozpočet obce na rok 2002 ve výši 18 506 000 Kč byl
11 hlasy schválen (při neúčasti 2 omluvených a 2
neomluvených členů zastupitelstva).

TABULKA PŘÍJMŮ — výsledek hospodaření za rok 2001
§, položka
§1111
§1112

Text
Daň z příjmů FO záv.činnost
Daň z př. FO sam.vyděl.čin.

Skutečnost
2 294 771,00 Kč
757 278,00 Kč

Rozpočet
schválený

upravený

%

2664,4
3100

2294,80
757,30

100,00
100,00

Kozlovice
§1113
§1121
§1122
§1211
§1311
§1337
§1335
§1341
§1343
§1344
§1347
§1511
§2451
§2460
§4111
§4112
§4116
§4121
§4152
§4213
§1031
§2310
§3111
§3113
§3141
§3141
§3141
§3314
§3314
§3319
§3341
§3349
§3519
§3612
§3632
§3633
§3639
§3722
§4314
§5512
§6171
§6171
§6310
§6409

Daň z př. FO z kapitál.výnosů
Daň z př. právnických osob
Daň z př. práv.osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatek za komunál. odpad
Popl. za odnětí lesní půdy
Poplatek ze psů
Popl. z veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Popl. za výherní automat
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od přisp.org.
Splátky půjček od obyvatel
Neinvestiční přijaté dotace
Neinvestiční dotace ze SR
Ostatní přijaté dotace neinv.
Neinv. dotace od obcí na žáky
Nein.dotace od mezinárod.org
Dotace ze stát.fondů invest.
Lesní hospodářství
Vodní hospodářství
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna — svačiny
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ
Knihovna Kozlovice
Knihovna Měrkovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostř.
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Výstavba a údržba inž.sítí
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz komunál.odpadu
Pečovatelská služba
Hasiči Kozlovice
Činnost místní správy
Sociální fond
Př. z úroků a ost.nedaň.příjmy
Neidentifikované příjmy
PŘÍJMY CELKEM
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226 721,00 Kč
2 496 475,00 Kč
44 638,00 Kč
4 594 445,00 Kč
19 025,00 Kč
425 704,00 Kč
3,00 Kč
20 360,00 Kč
28 990,00 Kč
3 200,00 Kč
4 500,00 Kč
518 554,00 Kč
550 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1 400,00 Kč
616 500,00 Kč
4 535 698,00 Kč
48 955,50 Kč
45 385,03 Kč
285 498,00 Kč
53 243,00 Kč
556 829,80 Kč
87 428,40 Kč
48 431,00 Kč
133 527,00 Kč
149 397,50 Kč
573 956,70 Kč
6 890,00 Kč
900,00 Kč
38 513,10 Kč
1 345,00 Kč
3 020,00 Kč
176 830,50 Kč
200 061,00 Kč
23 179,00 Kč
2,00 Kč
453 885,80 Kč
217 315,70 Kč
44 039,20 Kč
25 693,30 Kč
148 195,70 Kč
92 041,90 Kč
170 545,34 Kč
987,00 Kč
20 729 358,47 Kč

100
3600
450
1900
60
400
0
20
50
5
20
400
0
0
0
591
200
0
0
0
50
500,6
100
50
150
160
1000
5
1
10
1
4
140
500
30
0
50
300
60
25
170
0
0
0
16867

226,73
2496,48
44,64
4594,45
19,03
425,70
0
20,36
29,00
3,20
4,50
518,55
550,00
5,00
1,40
616,50
4535,70
48,96
45,39
285,50
53,24
557,43
87,43
48,43
133,53
149,40
574,00
6,90
0,90
38,7
1,35
3,02
176,83
200,10
23,18
0
453,9
217,32
44,04
25,70
148,2
92,04
170,54
0
20729,37

100,00
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00
0
100,00
99,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
99,99
100,00
100,01
99,89
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
99,86
100,00
99,52
99,63
100,00
100,00
99,98
100,00
0
100,00
100,00
100,00
99,97
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
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Za leden — prosinec 2001 dosáhly příjmy výše
20 729 358,47 Kč.
Položka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé
činnosti — rozpočet schválen ve výši 2 664,4 tis.
Kč, během roku snížen vlastním rozpočtovým
opatřením o 369,6 tis. Kč, protože skutečné příjmy
dosáhly výše jen 2 294 771 Kč.
Položka 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti — rozpočet schválený
ve výši 3,1mil. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 2 342,7 tis. Kč. Skutečné příjmy 757 278 Kč.
Položka 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových
výnosů — rozpočet schválen ve výši 100 tis. Kč,
upraven vlastním rozpočt. opatřením o 126,73 tis.
Kč, protože došlo k vyššímu plnění příjmů, než se
předpokládalo při sestavování rozpočtu. Skutečné
příjmy 226 721 Kč.
Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob —
schválený rozpočet 3600 tis. Kč, snížen vlastním
rozpočt. opatřením o 1 103,52 Kč. Skutečné příjmy
2 496 475 Kč.
Položka 1122 Daň z příjmů právnických osob
za obec — schválený rozpočet 450 tis. Kč, snížen
vlastním rozpočt. opatřením o 405,36 tis. Kč. Skutečné příjmy 44 638 Kč.
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty — rozpočet schválen 1 900 tis. Kč, upraven vlastním rozpočt. opatřením o 2 694,45 tis. Kč. Skutečné příjmy
4 594 445 Kč.
Položka 1311 Správní poplatky — schválený
rozpočet 60 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 40,97 tis. Kč. Skutečné příjmy 19 025 Kč.
Patří zde příjmy za ověřování podpisů a opisů, vydání rybářských lístků, osvědčení samostatně hospodařícího rolníka, hrací automaty apod.
Položka 1337 Poplatek za komunální odpad —
schválený rozpočet 400 tis. Kč, upraven vlastním
rozpočtovým opatřením o 25,7 tis. Kč. Skutečné
příjmy 425 704 Kč. Jde o poplatek vybíraný obcí na
základě místní vyhlášky o odpadech (zmocnění
podle zákona 125/1997 Sb. § 10 o odpadech).
Položka 1335 Poplatek za odnětí lesní půdy —
rozpočet nebyl schválen. Skutečné příjmy dosáhly
výše 3 Kč.
Položka 1341 Poplatek ze psů — rozpočet
schválený 20 tis. Kč, upraven vlastním rozpočt.
opatřením o 360 Kč. Skutečné příjmy 20 360 Kč.
Položka 1343 Poplatek z veřejného prostranství — rozpočet schválen 50 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 21 tis. Kč. Skutečné příjmy 28 990 Kč.

Položka 1344 Poplatek ze vstupného — rozpočet schválen ve výši 5 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 1,8 tis. Kč. Skutečné příjmy
3 200 Kč.
Položka 1347 Poplatek za výherní automaty —
rozpočet schválen 20 tis. Kč, snížen o 15,5 tis. Kč.
Skutečné příjmy 4 500 Kč. Jedná se místní poplatek
z hracích automatů.
Položka 1511 Daň z nemovitosí — schválený
rozpočet 400 tis. Kč, upraven vlastním rozpočt.
opatřením o 118,55 tis. Kč. Skutečné příjmy
518 554 Kč.
Položka 2451 Splátky půjček od příspěvkových
organizací — rozpočet nebyl schválen, upraven
vlast. rozpočtovým opatřením o 550 tis. Kč. Jedná
se o splátku návratné finanční výpomoci, poskytnuté ZŠ v Kozlovicích na překlenutí období přechodného nedostatku finančních prostředků na
mzdy. Skutečná výše splátky je 550 000, upraven
vlastním rozpočt. opatřením o 5 tis. Kč. Jde
o splátky půjček zaměstnanců obce, poskytnutých
ze sociálního fondu. Skutečná výše splátky 5 000 Kč.
Položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace —
rozpočet nebyl schválen, upraven o účelovou dotaci ve výši 1,4 tis. Kč na zabezpečení sčítání lidu,
domů a bytů. Skutečnost 1 400 Kč.
Položka 4112 Neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu — rozpočet schválen ve výši 591 tis.Kč,
upraven o účelovou dotaci ve výši 25,5 tis. Kč určenou na částečnou úhradu neinvestičních výdajů
jednotek sboru dobrovolných hasičů (školení velitelů, strojníků, nákup výstroje a výzbroje pro výjezdovou jednotku, oprava techniky, STK, zásahy
mimo území obce).
Položka 4116 Ostatní přijaté neinvestiční dotace — schválený rozpočet 200 tis. Kč, upraven
o účelovou dotaci z Ministerstva zemědělství
F–M na obnovu lesního porostu ve výši 4 950 Kč,
na přibližování dříví koňmi 2 980 Kč. Dále upraven
o neinvestiční dotaci z Okres. úřadu F–M, školský
referát ve výši 65 987 Kč — náklady na školní potřeby žákům 1.tříd a integrovaným žákům ZŠ, náklady na učební pomůcky MŠ ve výši 3 800 Kč. Neinvestiční dotace ZŠ s právní subjektivitou na
mzdy, včetně odvodů od 1. 7.—31. 12. 2001 ve výši
4 089 000 Kč. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci „Programu obnovy venkova“ na
krytí části úroku z úvěru Plynofikace I. etapa ve
výši 72 000 Kč.
Také zde zahrnujeme příjmy na refundaci mezd
pracovníků veřejně prospěšných prací z Úřadu
práce ve F–M, kde byl rozpočet upraven vlastním
rozpočtovým opatřením o 96,98 tis. Kč. Skutečné
příjmy na této položce činí 4 535 698 Kč.
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Položka 4121 Neinvestiční dotace od obcí —
rozpočet nebyl schválen, upraven vlastním rozpočtovým opatřením o 48,96 tis. Kč. Skutečné příjmy
48 955,60 Kč. Patří zde příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě
přijetí dětí z těchto obcí do školy na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., ve
znění pozdějších úprav.
Položka 4152 Neinvestiční dotace od mezinárodních organizací — rozpočet nebyl schválen,
upraven o účelovou dotaci ze Společného fondu
malých projektů (PHARE) na zajištění projektu 13.
ročníku polsko–českého turné 7 můstků skoku na
lyžích žáků ve výši 45,39 tis. Kč. Skutečnost
45 385,03 Kč.
Položka 4213 Investiční dotace ze státních
fondů — rozpočet nebyl schválen, upraven o účelovou dotaci ze Státního fondu životního prostředí
Praha určenou na dokončení plynofikace kotelen
ZŠ, MŠ a Zdravotního střediska (definitivní přiznání dotace doplatek) ve výši 285,50 tis. Kč. Skutečnost 285 498 Kč.
§ 1031 Lesní hospodářství — schválený rozpočet 50 tis. Kč, upraven vlastním rozpočt. opatřením o 3,24 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty příjmy z prodeje jehličnatých tyčí, kulatiny a vlákniny. Skutečné příjmy 53 243 Kč.
§ 2310 Vodní hospodářství — rozpočet schválen ve výši 500,6 tis. Kč, upraven vlastním rozpočtovým opatřením o 56,83 tis. Kč, z důvodu úhrady
nedoplatků z minulých let. Skutečné příjmy
556 829,80 Kč.
§ 3111 Mateřská škola — rozpočet schválen ve
výši 100 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 12,57 tis. Kč, z důvodu menšího počtu dětí
docházejících do MŠ. Patří zde příjmy z výběru poplatků na provozní náklady a platby za nájem bytu
MŠ. Skutečné příjmy 87 428,40 Kč.
§ 3113 Základní škola — schválený rozpočet 50
tis. Kč, snížen vlast. rozpočt. opatřením o 1,57 tis.
Kč. Jsou zde zahrnuty příjmy z družiny při ZŠ na
provozní náklady a z nájmu tělocvičny. Skutečné
příjmy 48 431 Kč.
§ 3141 Školní jídelna — svačiny — rozpočet
schválen ve výši 150 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 16,47 tis. Kč, z důvodu zrušení svačin a převedení na příspěvkovou organizaci ZŠ
Kozlovice s právní subjektivitou (od 1. 7. 2001).
Skutečné příjmy 133 527 Kč.
§ 3141 Školní jídelna MŠ — schválený rozpočet
160 tis. Kč, snížen vlast. rozpočtovým opatřením
o 10,6 tis. Kč, z důvodu menšího počtu dětí docházejících do MŠ. Skutečné příjmy činí 149 397,50 Kč.
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§ 3141 Školní jídelna ZŠ — schválený rozpočet
1 mil. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 426
tis. Kč, z důvodu převedení jídelny příspěvkové organizaci ZŠ Kozlovice s právní subjektivitou. Skutečné příjmy do 30. 6. 2001 činily 573 956,70 Kč.
§ 3314 Knihovna Kozlovice — schválený rozpočet 5 tis. Kč, upraven vlastním rozpočt. opatřením
o 1,9 tis. Kč. Jedná se především o příjmy z registračních poplatků. Skutečnost 6 890 Kč.
§ 3314 Knihovna Měrkovice — schválený rozpočet 1 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením
o 100 Kč. Skutečné příjmy 900 Kč.
§ 3319 Záležitosti kultury — schválený rozpočet 10 tis. Kč, upraven vlastním rozpočt. opatřením o 28,7 tis. Kč. Zahrnujeme zde příjmy z vystoupení a členských příspěvků dětského souboru
Valášek, prodej pohledů, publikací, odznaků apod.
Skutečné příjmy 38 513,10 Kč.
§ 3341 Místní rozhlas — rozpočet schválen
1 tis. Kč, upraven vlastním rozpočt. opatřením
o 350 Kč. Jedná se o výběr poplatků za hlášení
v místním rozhlasu. Skutečné příjmy činí 1 345 Kč
§ 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků —
schválený rozpočet 4 tis. Kč, snížen vlast. rozpočt.
opatřením o 980 Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše
3 020 Kč — příjmy z poplatků za uveřejnění inzerátů v místním zpravodaji.
§ 3519 Zdravotnictví — schválený rozpočet 140
tis. Kč, upraven vlastním rozpočtovým opatřením
o 36,83 tis. Kč. Patří zde příjmy z nájmů a služeb
zdravotního střediska. Skutečnost činí 176 830,50 Kč.
§ 3612 Bytové hospodářství — schválený rozpočet 500 tis. Kč, snížen vlastním rozpočtovým
opatřením o 299,9 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty příjmy z nájmů a služeb bytů. Skutečné příjmy celkem
200 061 Kč.
§ 3632 Pohřebnictví — schválený rozpočet 30
tis. Kč, snížen vlastním rozpočtovým opatřením
o 6,82 tis. Kč. Jedná se o poplatky za hrobové
místo. Skutečnost 23 179 Kč.
§ 3633 Výstavba a údržba inž. sítí — rozpočet
nebyl schválen, skutečné příjmy 2 Kč. Jedná se
o úhradu nájmu plynárenského zařízení za r. 2000
a r. 2001.
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj —
schválený rozpočet 50 tis. Kč, upraven vlastním
rozpočtovým opatřením o 403,9 tis. Kč. Patří zde
příjmy z prodeje a pronájmů pozemků, pronájmů
movitých věcí, nájmů nebytových prostorů, úhrady z vydobytého prostoru, výplata dividend Čs.
Spořitelny apod. Skutečnost 453 885,80 Kč.
§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu —
rozpočet schválen 300 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 82,68 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty
příjmy z prodeje žetonů na odvoz popela, za sbě-
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Kozlovice

rové sklo a kovový odpad, uložení odpadu na
skládku apod. Skutečné příjmy činí 217 315,70 Kč.
§ 4314 Pečovatelská služba — schválený rozpočet 60 tis. Kč, snížen vlast. rozpočtovým opatřením
o 15,96 tis. Kč. Převážnou část příjmů tvoří úhrady
na rozvoz obědů důchodcům. Skutečnost
44 039,20 Kč.
§ 5512 Požární ochrana Kozlovice — schválený
rozpočet 25 tis. Kč, upraven vlastním rozpočt.
opatřením o 700 Kč. Jedná se o příjmy z nájmu
a služeb bytu hasičské zbrojnice. Skutečné příjmy
25 693,30 Kč.
§ 6171 Činnost místní správy — rozpočet
schválen 170 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt.
opatřením o 21,8 tis. Kč. Spadají zde příjmy z pronájmu sálu, kopírování, odeslání faxu, za soukro-

mé telefonní hovory, prodej neinvest. majetku
(materiál), doprava IFA apod. Skutečné příjmy činí
148 195,70 Kč.
§ 6171 Správa–sociální fond — rozpočet nebyl
stanoven, upraven vlast. rozpočt. opatřením
o 92,04 tis. Kč — tvorba 3,5 % hrubých mezd. Skutečnost 92 041,90 Kč.
§ 6310 Ostatní nedaňové příjmy — rozpočet
nebyl schválen, upraven vlastním rozpočt. opatřením o 170,54 tis. Kč. Jedná se o úroky z běžných
účtů, vrácení penále sociální dávky r. 1999 z FÚ
F–M ( 10 244 Kč), vrácení penále r. 1999 Mendlova
zdravotní pojišťovna Praha (2857 Kč). Skutečné
příjmy dosáhly výše 170 545,34 Kč.
§ 6409 Neidentifikovatelné příjmy — rozpočet
nebyl stanoven, skutečnost 987 Kč.

TABULKA VÝDAJŮ — výsledek hospodaření za rok 2001
paragraf
1031
2140
2212
2221
2310
2310
2321
3111
3113
3141
3141
3141
3311
3314
3314
3319
3341
3330
3349
3399
3419
3421
3519
3612
3631
3632
3633

Text
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, turizmus
Silnice
Provoz veřejné silnič. dopravy
Vodní hospodářství
Vodojem
Odvádění a čištění odpad. vod
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelna — svačiny
Školní jídelna MŠ
Školní jídelna ZŠ
Divadelní činnost
Knihovna Kozlovice
Knihovna Měrkovice
Záležitosti kultury
Místní rozhlas
Činnost registr. církví a náb.
Záležitosti sdělovacích prostř.
Občanská komise
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a ml.
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba inž. sítí

Skutečnost
66 949,10 Kč
— Kč
2 318 025,30 Kč
294 565,00 Kč
630 576,20 Kč
4 482,60 Kč
9 002,00 Kč
218 377,70 Kč
6 187 652,50 Kč
148 887,30 Kč
165 620,40 Kč
902 811,01 Kč
5 000,00 Kč
60 525,40 Kč
9 903,20 Kč
67 069,60 Kč
— Kč
100 000,00 Kč
23 278,50 Kč
80 112,30 Kč
98 585,20 Kč
50 885,10 Kč
135 109,68 Kč
509 943,19 Kč
236 139,50 Kč
68 097,60 Kč
149 047,70 Kč

Rozpočet
schválený

upravený

%

50
5
2657
310
1110
4
50
380
3100
210
200
1300
0
70
12
70
10
0
50
60
0
200
200
800
300
130
480

66,95
0
2318,03
294,57
630,54
4,49
9,00
218,42
6187,66
148,89
165,62
902,81
5
60,53
9,91
67,07
0
100,00
23,30
80,12
98,59
50,89
135,11
509,95
236,14
68,10
149,05

100,00
0,00
100,00
100,00
100,01
99,84
100,02
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
99,93
100,00
0,00
100,00
99,91
99,99
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Kozlovice
3639
3721
3722
3725
3745
4179
4180
4314
4319
5512
5512
6112
6171
6171
6219
6221
6399
6402
6409
6409

Komunální služby a úz. rozvoj
Sběr a svoz nebezp. odpadu
Sběr a svoz komunál. odpadu
Zneškod. odpadu–skládka TDO
Veřejná zeleň
Dávky sociální pomoci
Dávky zdravotně postiženým
Pečovatelská služba
Klub důchodců
Požární ochrana Kozlovice
Požární ochrana Měrkovice
Místní zastupitelstvo
Činnost místní správy
Sociální fond
Sčítání lidu
Humanitární zahranič.pomoc
Daň z př. práv. osob za obec
Finanční vypořádání min. let
Ostatní činnosti j.n.
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM
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416 693,83 Kč
87 608,70 Kč
703 529,00 Kč
6 000,00 Kč
25 200,60 Kč
3 500,00 Kč
28 949,00 Kč
154 761,00 Kč
12 700,00 Kč
232 774,55 Kč
37 054,40 Kč
1 005 116,00 Kč
3 356 677,41 Kč
139 241,94 Kč
1 400,00 Kč
939,00 Kč
44 638,00 Kč
15 909,00 Kč
22 222,00 Kč
—Kč
18 835 560,51 Kč

VÝDAJE
Za období leden — prosinec 2001 činily výdaje
18 835 560,51 Kč.
§ 1031 Lesní hospodářství — schválený rozpočet 50 tis. Kč, upraven o účelovou dotaci z Ministerstva zemědělství, F–M na obnovu lesního porostu (ÚZ 29014) v částce 4,95 tis. Kč a na přibližování dříví koňmi (ÚZ 29015) v částce 2,98 tis. Kč. Dále
byl upraven vlastním rozpočt. opatřením o 9,02 tis.
Kč. Patří zde náklady na těžbu dřeva, pořez smrkové kulatiny, ožínání křovinořezem, nátěr stromů
proti okusu, přibližování dříví koňmi, obnova les.
porostu. Skutečné výdaje činí 66 949,10 Kč.
§ 2140 Vnitřní obchod a turismus — schválený
rozpočet 5 tis. Kč, snížen vlastním rozpočtovým
opatřením o 5 tis. Kč — nebyly žádné výdaje.
§ 2212 Silnice — rozpočet schválen 2657 tis. Kč,
snížen vlastním rozpočt. opatřením o 338,97 tis.
Kč. Zahrnujeme zde výdaje za úklid a rozhrnování
sněhu (47 tis. Kč), vypracování projektu mostu
u paní Walerové, nákup strusky, včetně dopravy,
opravy místních komunikací:
MK ke skokanským můstkům (98 817,60 Kč),
MK Dráhy (397 669,70 Kč), MK Bahenná
(1 109 613,80 Kč), MK u skladu CO (53 655 Kč), MK
u Váhy (171 279,20 Kč), oprava ostatních komunikací tryskovou metodou (257 040 Kč), odstranění

1575
100
900
6
20
8
20
250
10
200
40
1050
3650
70
0
0
450
0
0
0
20107

416,70
87,61
703,50
6,00
25,20
3,50
28,95
154,76
12,70
232,78
37,06
1005,11
3356,60
139,24
1,40
0,94
44,65
15,90
22,23
1893,80
20729,37

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
99,89
99,97
100,06
99,96
0,00
100,00

povodňových škod na MK (81 900 Kč). Skutečné
celkové výdaje činí 2 318 025,30 Kč.
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy —
schválený rozpočet 310 tis. Kč, snížen vlastním
rozpočt. opatřením o 15,43 tis. Kč. Jedná se o dotace na ztrátovost autobusových linek ČSAD
F–M a Ostrava. Skutečnost 294 565 Kč.
§ 2310 Vodní hospodářství — schválený rozpočet 1 110 tis. Kč, snížen vlast. rozpočt. opatřením
o 479,46 tis. Kč, z důvodu neprovedení částečné
výměny vodovodního řádu, jak se předpokládalo
při schvalování rozpočtu. Patří zde výdaje za materiál na údržbu a opravu vodovodního řádu, platby
za odběr pitné vody, nákup a oprava vodoměrů,
spotřeba pohonných hmot, elektrické energie, zákonné pojistné motor. vozidel, mzdy, rozbory
vody, zemní práce vodovod Kunčice p. O., rozšíření vodovodního řádu Tichá. Skutečné výdaje činí
630 576,20 Kč.
§ 2310 Vodojem — schválený rozpočet 4 tis. Kč,
upraven vlast. rozpočtovým opatřením o 490 Kč.
Náklady na elektrickou energii a poplatky za telefon. Skutečné výdaje 4 482,60 Kč.
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod —
schválený rozpočet 50 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 41 tis. Kč. Náklady na odvoz
kalu SmVak Karviná, nákup materiálu, spotřeba el.
energie. Skutečné výdaje 9 002 Kč.

8
§ 3111 Mateřská škola — schválený rozpočet
380 tis. Kč, upraven o účelovou neinvest. dotaci na
učební pomůcky (ÚZ 33150) ve výši 3,8 tis. Kč
a snížen vlastním rozpočt. opatřením o 165,38 tis.
Kč. Patří zde výdaje za spotřebu plynu, el. energie,
telefonní poplatky, oprava kopírovacího stroje,
mandlu, servis výtahu, malba sklepů, nátěr oplechování budovy, oprava zahradního vybavení,
projektová dokumentace–regulace vytápění MŠ.
Skutečné výdaje 218 377,70 Kč.
§ 3113 Základní škola — schválený rozpočet
3 100 tis. Kč, (v tom 1 100 tis. Kč na běžné provozní výdaje ZŠ a 2 mil. Kč příprava výstavba tělocvičny, zateplení střechy), upraven o účelovou neinvest. dotaci z Okresního úřadu, školský referát,
F–M — náklady na školní potřeby žákům 1. tříd
a integrovaným žákům ZŠ ve výši 65 987 Kč a neinvest. dotaci na mzdy, včetně odvodů ve výši 4
089 000 Kč (z důvodu převedení ZŠ na příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou od 1. 7.
2001). Dále byl rozpočet upraven o krátkodobou
finanční výpomoc na překlenutí období přechodného nedostatku finančních prostředků na mzdy
o 550 tis. Kč a snížen vlastním rozpoč. opatřením
o 1617,33 tis. Kč.
Největší náklady tvoří spotřeba el. energie,
plynu, nákup kopírovacího stroje, obklady stěn tělocvičny, programové vybavení (účetnictví, evidence majetku), tepelná izolace střechy uhelna,
rekonstrukce koupelny ZŠ, oprava malby, telefonní poplatky, signalizace poruchy kotelny, vodné,
stočné, učební pomůcky. Skutečné výdaje činí 6
187 652,50 Kč.
§ 3141 Školní jídelna — svačiny — schválený
rozpočet 210 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt.
opatřením o 61,11 tis. Kč, z důvodu zrušení svačin
a převedení na příspěvkovou organizaci ZŠ s právní subjektivitou (od 1. 7. 2001). Jedná se o nákup
potravin a mzdy. Skutečné výdaje činí 148 887,30 Kč.
§ 3141 Školní jídelna MŠ — schválený rozpočet
200 tis. Kč, snížen vlastním rozpočtovým opatřením o 34,38 tis. Kč. Nákup potravin, spotřeba el.
energie. Skutečné výdaje činí 165 620,40 Kč.
§ 3141 Školní jídelna ZŠ — schválený rozpočet
1 300 tis. Kč, snížen vlastním rozpočtovým opatřením o 397,19 tis. Kč, z důvodu převedení na příspěvkovou organizaci ZŠ s právní subjektivitou.
Největší náklady — nákup potravin, spotřeba el.
energie, odvod za cizí strávníky. Skutečné výdaje
902 811,01 Kč.
§ 3311 Divadelní společnost — rozpočet nebyl
schválen, upraven vlastním rozpočt. opatřením
o 5 tis. Kč. Skutečnost 5 000 Kč — příspěvek na činnost divadelního souboru Kozlovice.

Kozlovice
§ 3314 Knihovna Kozlovice — rozpočet schválen 70 tis. Kč, snížen o 9,47 Kč. Nákup knih, mzda
knihovnice. Skutečné náklady 60 525,40 Kč.
§ 3314 Knihovna Měrkovice — schválený rozpočet 12 tis. Kč, snížen o 2,09 tis Kč. Nákup knih,
mzda. Skutečné výdaje 9 903,20 Kč.
§ 3319 Záležitosti kultury — rozpočet schválený 70 tis. Kč, snížen vlastním rozpočtovým opatřením o 2,93 tis. Kč. Zahrnujeme zde výdaje dětského souboru Valášek, nákup folklorních map, odznaky Kozlovice, brožury SMOPO, CD Valašský
Vojvoda, mzda — kurz anglického jazyka. Skutečné výdaje činí 67 069,60 Kč.
§ 3341 Místní rozhlas — rozpočet schválený 10
tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 10 tis.
Kč — nebylo čerpáno.
§ 3330 Činnost registr. církví a náboženských
společností — rozpočet nebyl schválen, upraven
vlastním rozpočtovým opatřením o 100 tis. Kč —
finanční příspěvek na opravu fasády kostela.
§ 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků —
schválený rozpočet 50 tis. Kč, snížen vlastním rozpočtovým opatřením o 26,7 tis. Kč. Patří zde náklady na tisk místního zpravodaje a mzdy členů redakční rady. Skutečné výdaje činí 23 278,50 Kč.
§ 3399 Občanská komise — schválený rozpočet
60 tis. Kč, upravený rozpočet o 20,12 tis. Kč. Jedná
se o nákup balíčků a kytiček k výročím narození,
zlaté svatby, vítání občánků (vkladní knížky). Skutečné výdaje 80 112,30 Kč.
§ 3419 Tělovýchovná činnost — rozpočet nebyl
schválený, upraven o účelovou dotaci ze Společného fondu malých projektů, program PHARE ve výši
45 385 Kč. Dále byl upraven vlastním rozpočtovým
opatření o 53,2 tis. Kč (zbytek dotace poskytne
fond po předložení závěrečného vyúčtování akce
v r. 2002). Patří zde náklady na zajištění projektu
13. ročníku polsko–českého turné 7 můstku skoku
na lyžích žáků. Skutečné výdaje činí 98 585,20 Kč.
§ 3421 Volného času dětí a mládeže — rozpočet
schválený 200 tis. Kč, rozpočet snížen o 149,11 tis.
Kč. Jsou zde zahrnuty příspěvky mentálně postiženým dětem, příspěvek oddílu tenisu na dětský
den, oddílu odbíjené soustředění žaček, oddílu tenisu, turnaj žáků v kopané, hasičská pohárová
soutěž, Junák příspěvek na činnost, příspěvky
dětem na Mikulášskou nadílku. Skutečné výdaje
činí 50 885,10 Kč.
§ 3519 Zdravotnictví — schválený rozpočet 200
tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 64,89
tis. Kč. Zahrnujeme výdaje za spotřebu plynu,
elektrické energie, vodné, poplatek za telefon,
mzda topiče. Skutečné výdaje 135 109,68 Kč.

Kozlovice
§ 3612 Bytové hospodářství — rozpočet schválený 800 tis. Kč, snížen vlastním rozpočtovým
opatřením o 290,05 tis. Kč. Jedná se o výdaje na
projektovou dokumentaci „Nádstavba domu čp.
356,“ včetně rekonstrukce střechy, montáže plastových oken, spotřeba plynu a elektrické energie
v sociálních bytech. Skutečné výdaje 509 943,19 Kč.
§ 3631 Veřejné osvětlení — schválený rozpočet
300 tis. Kč, snížen vlastním rozpočtovým opatřením o 63,86 tis. Kč. Patří zde výdaje na údržbu veřejného osvětlení — nákup svítidel, pojistek, úhrada spotřeby el. energie, zákonného pojistného
motor. vozidel, mzda. Skutečné výdaje činí
236 139,50 Kč.
§ 3632 Pohřebnictví — schválený rozpočet 130
tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 61,9
tis. Kč. Jedná se o výdaje na údržbu hřbitova, spotřebu el. energie, mzdu, opravu izolace střechy,
oplechování, nátěr žlabu a malování obřadní smuteční síně. Skutečné výdaje 68 097,60 Kč.
§ 3633 Výstavba a údržba inž. sítí — schválený
rozpočet 480 tis. Kč, upraven o účelovou dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Program obnovy venkova) na splátky úroků z půjčky SFŽP
Praha — Plynofikace I. etapa o 72 tis. Kč. Dále byl
snížen rozpočet vlastním rozpočtovým opatřením
o 402,95 tis. Kč. Zahrnujeme zde výdaje na splátky
úroků z půjčky a z úvěru Plynofikace I. etapa. Skutečnost 149 047,70 Kč.
§ 3639 Komunální služby a územ. rozvoj —
rozpočet schválený 1 575 tis. Kč, snížen vlastním
rozpočtovým opatřením o 1 158,3 tis. Kč, z důvodu
neprovedení částečné opravy koupaliště. Zahrnujeme zde výdaje za znalecké posudky, geometrické
plány, nájmy pozemků, daně z převodu nemovitosti, kupní smlouva převod pozemku, el. přípojku
„Skokanské můstky,“ úhradu úroků z půjčky plynofikace kotelen ZŠ, MŠ, Zdravotní středisko, vypracování zastínění akce „Tělocvična ZŠ,“ oprava
drenážního systému na škvárovém fotbal. hřišti,
vybudování sociálního zařízení „Základna,“ finanční příspěvek Muzejní vlastivědné společnosti,
Slezskému klubu stomiků Ostrava, aktualizace pasportu MK, platba JUDr. Vymětalíkovi za soudní
spor s Hutním projektem, úhrada el. energie —
nebytové prostory apod. Skutečné výdaje činí
416 693,83 Kč.
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu —
schválený rozpočet 100 tis. Kč, snížen vlastním
rozpočtovým opatřením o 12,39 tis. Kč. Skutečné
výdaje 87 608,70 Kč.
§ 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu —
schválený rozpočet 900 tis. Kč, snížen vlastním
rozpočtovým opatřením o 196,5 Kč. Převážnou

9
část výdajů tvoří náklady na odvoz popela a tříděného odpadu, náklady na pohonné hmoty, úhrada
silniční daně a zákonného pojištění motorových
vozidel, technické prohlídky a emise automobilu
IFA, nákup paketovacího lisu, kontejnerů a stojanů na plasty. Skutečné výdaje 703 529 Kč.
§ 3725 Zneškodňování odpadu — skládka TDO
— schválený rozpočet 6 tis. Kč, skutečnost 6 000
Kč. Jedná se o vázaný účet u Komerční banky F–M,
který bude sloužit
§ 3745 Veřejná zeleň — schválený rozpočet 20
tis. Kč, upraven o 25,2 tis. Kč. Zahrnujeme zde výdaje na nákup pohonných hmot do sekaček, křovinořezů a zahradního traktoru, mzdu. Skutečné výdaje činí 25 200,60 Kč.
§ 4179 Dávky sociální pomoci — schválený
rozpočet 8 tis. Kč, během roku byly finanční prostředky ve výši 4,5 tis. Kč převedeny na § 4180
Dávky zdravotně postiženým. Jedná se o jednorázové příspěvky vyplacené důchodcům (např. náklady na topení). Skutečné výdaje činí 3 500 Kč.
§ 4180 Dávky zdravotně postiženým — schválený rozpočet 20 tis. Kč, snížen o 4,5 tis. Kč — převedeno z § 4179 a upraven vlastním rozpočtovým
opatřením o 4,45 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na
individuální dopravu. Skutečnost 28 949 Kč.
§ 4314 Pečovatelská služba — schválený rozpočet 250 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením
o 95,24 tis. Kč, z důvodu zrušení pracovního místa
pečovatelek z povolání od 1. 7. 2001, které chystaly a rozvážely obědy (nyní chystání obědů zajišťuje ZŠ a rozvoz obědů zajišťuje pracovník vykonávající civilní službu). Patří zde náklady na dopravu
obědů důchodcům, údržba a oprava automobilu
VAZ, včetně nákupu pohonných hmot, mzdy pečovatelek.
§ 4319 Klub důchodců — schválený rozpočet
10 tis. Kč, upraven vlastním rozpočtovým opatřením o 2,7 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na činnost
místního klubu důchodců. Skutečné výdaje činí
12 700 Kč.
§ 5512 Požární ochrana Kozlovice — schválený
rozpočet 200 tis. Kč, upraven o účelovou dotaci ze
stát. rozpočtu ve výši 25,5 tis. Kč určenou na školení, zásahy výjezdové jednotky mimo obec, výzbroj,
výstroj, náklady na opravu techniky, STK. Dále
upraven vlastním rozpočtovým opatřením o 7,28
tis. Kč. Výdaje na spotřebu el. energie, zálohy na
plyn, nákup pohonných hmot, technické prohlídky motor. vozidel, měření emisí, nákup ochranných přileb, ochranných masek, ochranných kabátů FIREMAN V, savic, autobaterie apod. Skutečné výdaje činí 232 774,55 Kč.
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§ 5512 Požární ochrana Měrkovice — schválený rozpočet 40 tis. Kč, snížen o 2,94 tis. Kč. Výdaje
na spotřebu el. energie, pohonné hmoty, zákonné
pojištění motor.vozidla, technické prohlídky a měření emisí, nákup hadic B, savic a proudnic. Skutečné výdaje 37 054,40 Kč.
§ 6112 Místní zastupitelské orgány — schválený rozpočet 1 050 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt.
opatřením o 44,89 tis. Kč. Zahrnujeme zde mzdy,
odvod zdravotního a sociálního pojištění, provoz
mobilních telefonů. Skutečné výdaje 1 005 116 Kč.
§ 6171 Činnost místní správy — schválený rozpočet 3 650 tis. Kč, snížen vlastním rozpočt. opatřením o 293,4 tis. Kč. Patří zde výdaje na nákup paliva, spotřeba el. energie, poštovní a telefonní poplatky, mzdy zaměstnanců, včetně mezd zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích a civilní
služby, odvod zdravotního a sociálního pojištění,
nájem kopírovacího stroje, poplatky za údržbu výpočetní techniky a programů, semináře, náklady
na údržbu budovy (zásuvková instalace bufet, sál),
nákup počítače, tiskárny, ledničky, židlí a stolů (sál
OÚ), kancelářských potřeb, pohonných hmot,
technická prohlídka motor. vozidla, měření emisí,
oprava automobilu FELICIE Combi apod. Skutečné výdaje činí 3 356 677,41 Kč.
§ 6171 Správa — sociální fond — rozpočet
schválený ve výši 70 tis. Kč, upraven vlastním rozpočtovým opatřením o 69,24 tis. Kč. Patří zde příspěvek na stravování, rekreaci, výročí životního jubilea, pracovního výročí, bezúročné půjčky zaměstnanců OÚ. Skutečné výdaje činí 139 241,94 Kč.
§ 6219 Sčítání lidu — rozpočet nebyl schválený,
upraven o účelovou dotaci z Okresního úřadu
F–M ve výši 1 400 Kč. Náklady na zabezpečení sčítání lidu, domů a bytů.
§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc — rozpočet nebyl schválen, upraven vlastním rozpočt.
opatřením o 940 Kč. Jedná se o výdaje na nákup
čisticích prostředků — povodně Polsko. Skutečnost 939 Kč.
§ 6399 Daň z příjmu právnických osob za obec
— schválený rozpočet 450 tis. Kč, snížen vlastním
rozpočtovým opatřením o 405,35 tis. Kč. Jde o přiznání daně za r. 2000. Skutečné výdaje 44 638 Kč.
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let —
rozpočet nebyl schválen, upraven vlastním rozpočtovým opatřením o 15,9 tis. Kč. Vrácení části dotace z r. 2000 školství — snížení počtu žáků. Skutečnost 15 909 Kč.
§ 6409 Ostatní činnosti j.n. — rozpočet není
schválen, upraven vlastním rozpočtovým opatřením o 22,23 tis. Kč. Výdaje na spoluúčast financování „Strategie rozvoje mikroregionu povodí Ondřejnice.“ Skutečné výdaje činí 22 222 Kč.

Kozlovice
§ 6409 Nespecifikované rezervy — rozpočet
nebyl schválen, upraven vlastním rozpočtovým
opatřením o 1 893,8 tis. Kč. Byla zde zahrnuta také
dotace ze SFŽP Praha (závěrečné vyúčtování ÚZ
90578, ÚZ 90103) ve výši 285 498 Kč, určená na
plynofikaci kotelen ZŠ, MŠ a Zdravotního střediska, protože stavba byla dokončena již v roce 2000
z vlastních zdrojů a nebylo možné dotaci obdrženou v r. 2001 přidělit na příslušné paragrafy.

Plán příjmů na rok 2002
§
1 111
1 112
1 113
1 121
1 122
1 211
1 311
1 337
1 341
1 343
1 344
1 347
1 511
2 460
4 112
4 116
4 121
1 031
2 310
3 111
3 141
3 314
3 314
3 319
3 341
3 349
3 519
3 612
3 632
3 639
3 722
4 314
5 512
6 171
6 310
8 115
8 124

PŘÍJMY CELKEM
18 506 000
Popis
Kč
Daň z příjmů FO záv. činnosti
2 300 000
Daň z příjmů FO sam. vyděl. čin.
800 000
Daň z př. FO z kapitál. výnosů
200 000
Daň z př. právnických osob
2 500 000
Daň z př. práv. osob za obec
50 000
Daň z přidané hodnoty
4 500 000
Správní poplatky
20 000
Poplatek za komunál. odpad
580 000
Poplatek ze psů
30 000
Popl. z veřejného prostranství
30 000
Poplatek ze vstupného
5 000
Popl. za výherní automat
5 000
Daň z nemovitostí
520 000
Splátky půjček od obyvatel
30 000
Neinvestiční dotace ze SR
589 000
Ostatní přijaté dotace neinv.
200 000
Neinv. dotace od obcí na žáky
49 000
Lesní hospodářství
50 000
Vodní hospodářství
700 000
Mateřská škola
0
Školní jídelna MŠ
150 000
Knihovna Kozlovice
9 000
Knihovna Měrkovice
1 000
Záležitosti kultury
15 000
Místní rozhlas
1 000
Záležitosti sdělovacích prostř.
3 000
Zdravotnictví
180 000
Bytové hospodářství
200 000
Pohřebnictví
25 000
Komunální služby a úz. rozvoj
450 000
Sběr a svoz komunál. odpadu
170 000
Pečovatelská služba
40 000
Hasiči Kozlovice
25 000
Činnost místní správy
150 000
Př. z úroků a ost. nedaň. příjmy
100 000
FINANCOVÁNÍ
Přebytek fin.pr. roku 2001
5 184 000
Splátky dlouhodobých půjček
-1 445 000
PŘÍJMY CELKEM
18 506 000

Kozlovice
Plán výdajů na rok 2002
§
1 031
2 140
2 212
2 221
2 310
2 310
2 321
3 111
3 113
3 141
3 311
3 314
3 314
3 319
3 341
3 330
3 349
3 399
3 421
3 519
3 612
3 631
3 632
3 633
3 639
3 721
3 722
3 725
3 745
4 180
4 314
4 319
5 512
5 512
6 112
6 171
6 399
6 409

Popis
Kč
Pěstební činnost
50 000
Vnitřní obchod, turismus
10 000
Silnice
3 000 000
Provoz veřejné silnič. dopravy
350 000
Vodní hospodářství
1 000 000
Vodojem
5 000
Odvádění a čištění odpad. vod
50 000
Mateřská škola
450 000
Základní škola
1 700 000
Školní jídelna MŠ
170 000
Divadelní činnost
5 000
Knihovna Kozlovice
70 000
Knihovna Měrkovice
10 000
Záležitosti kultury
70 000
Místní rozhlas
10 000
Činnost registr. církví a náb.
50 000
Záležitosti sdělovacích prostř.
25 000
Občanská komise
80 000
Využití volného času dětí a ml.
200 000
Zdravotnictví
200 000
Bytové hospodářství
800 000
Veřejné osvětlení
300 000
Pohřebnictví
70 000
Výstavba a údržba inž. sítí
50 000
Komunální služby a úz. rozvoj
500 000
Sběr a svoz nebezp. odpadu
100 000
Sběr a svoz komunál. odpadu
800 000
Zneškod. odpadu – skládka TDO
150 000
Veřejná zeleň
30 000
Dávky zdravotně postiženým
30 000
Pečovatelská služba
70 000
Klub důchodců
10 000
Požární ochrana Kozlovice
500 000
Požární ochrana Měrkovice
50 000
Místní zastupitelstvo
1 200 000
Činnost místní správy
3 650 000
Daň z př. práv. osob za obec
50 000
Nespecifikované rezervy
2 641 000
VÝDAJE CELKEM
18 506 000

Dlužníci — stálý problém
Zdá se vám to jako maličkost, když nemáte zaplacen poplatek za psa, za vodu, za odpad apod.?
V rámci obce to však činí 611 337,65 Kč, které neplatiči dluží ostatním poctivě platícím občanům.
S největšími dlužníky se podařilo uzavřít smlouvy
o splátkovém kalendáři, které se až na jednu výjimku plní. A co vy ostatní? Dlužné částky nejsou
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tak velké, aby jejich uhrazení ohrozilo vaše rodinné rozpočty — spíše jde o to, že několikastránkové
jmenné seznamy dlužníků jsou trapnou záležitostí při každoroční kontrole hospodaření obce auditory okresního úřadu.
Informace o hospodaření obce za spolupráce
paní Boženy Krpcové připravil Jiří Peloušek, předseda finančního výboru.

Náklady na odpadové
hospodářství v roce 2001
mzdy + ochranné pomůcky
silniční daň + pohonné hmoty,
opravy
nebezpečný odpad
skládka Kozlovice
Frymes Frýdlant n. O.
Zemědělské družstvo
materiál
kontejnery + lis
Skladeko Staříč
Frýdecká skládka
Celkem výdaje
na odpadové hospodářství

105 056,—
87 106,10
91 691,10
10 912,50
223 818,90
62 803,50
15 907,10
85 925,—
100 000,—
13 917,50
797 137,70

Příjmy na úseku odpadů
v roce 2001
právnické osoby (smlouvy)
poplatek za odpad r. 2001
poplatek za odpad r. 2000
EKO–KOM
Frýdecká skládka — sklo, plast
skládka Kozlovice
kovo
žetony
Celkem příjmy

16 000,—
387 762,—
21 942,—
70 538,10
25 107,40
15 224,—
21 921,20
84 525,—
643 019,70

Jaké komodity jsme vytřídili, uložili a předali
k zneškodnění v roce 2001
Plasty
18,439 t
Sklo
67,450 t
Kovo
19,400 t
Zbytkový komunální odpad
(odpad z popelnicových nádob
uložený na skládce ve Staříči
312,676 t
Papír
5,940 t
Skládka Kozlovice
165,820 t
Nebezpečný odpad
7,167 t
Pneu
2,125 t
Celkem
599,017 t
Průměr na 1 obyvatele v obci Kozlovice činí 212 kg.
OÚ Kozlovice
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Kozlovice

Vývoj v odpadovém hospodářství

Zprávy z radnice

Podle předběžných zjištění se objem odváženého domovního odpadu (v popelnicích) zvýšil přibližně na dvojnásobek, přitom objem tříděného
odpadu neklesl, naopak se mírně zvýšil. Zvýšený
odvoz odpadků by se mohl příznivě projevit
v okolí obce úbytkem nepovolených skládek. Dá se
předpokládat, že se po počátečním náporu (po vyčerpání „zásob“) objem komunálního odpadu
ustálí a postupně i sníží. Bylo by určitě potěšující,
kdyby se dalo po definitivním pololetním vyhodnocení konstatovat, že v naší obci přistupujeme
k likvidaci komunálního odpadu odpovědně.
Zbývá ještě tlumočit prosbu pracovníků provádějících odvoz odpadků:
NEUKLÁDEJTE DO POPELNIC provazy, dráty,
kably, dlouhé kusy textilu a podobně dlouhé
a objemné předměty, které se namotají na zařízení uvnitř popelářských vozů a způsobí jeho totální zablokování. Pak nezbývá, než jen zčásti naplněný vůz odvézt k vyprázdnění na skládku do
Staříče. Je to jízda navíc a zbytečné náklady.
Jiří Peloušek

— Knihovna v Kozlovicích obdržela dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 70 000 Kč na základě
projektu „Přístup k informacím v obci Kozlovice.“
Přidělená dotace je přednostně určena na napojení knihovny na internet.

Co projednalo Zastupitelstvo obce
Kozlovice dne 26. 3. 2002
Zastupitelstvo obce schválilo:
— Výsledek hospodaření — závěrečný účet
obce za rok 2001.
— Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2002 ve výši
18 506 000 Kč.
— Příspěvek ve výši 2 000 Kč na dítě narozené
v roce 2002 za podmínky, že matka má trvalé bydliště v Kozlovicích.
— Dohodu o splácení dluhu ve výši 115 443 Kč
v měsíčních splátkách 1 000 Kč od 1. 1. 2002.
— Dotaci na částečné pokrytí ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti na linkách 910 900, 910
911, 910 914 firmě Connex Morava, a. s., Vítkovická 3056, Ostrava, v roce 2002 ve výši 180 000 Kč.
— Prodej kamery ULTRASONIC za cenu 15 000 Kč.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
— Žádost o změnu územního plánu u pozemků
na k. ú. Kozlovice (parc. č. 4041/1, PK parc. č. 2885,
PK parc. č. 2887, PK parc. č. 2888, PK parc. č.
2890/1, PK parc. č. 4041/1, PK parc. č. 2890/2, PK
parc. č. 2892, PK parc. č. 2896, PK parc. č. 2894/1,
PK parc. č. 2895) pro účely výstavby rodinných
domků.
— Prodej pásového traktoru značky DT.

— V souvislosti s ukončením činnosti okresních
úřadů připravujeme návrh na sloučení ZŠ a MŠ
v Kozlovicích od 1. 1. 2003.
— Kromě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nás čekají na podzim volby do Senátu,
a to 25. a 26. října, do zastupitelstev obcí budeme
volit své zástupce 1. a 2. listopadu.
— Neopomněli jste zaplatit místní poplatky,
hřbitovní poplatek nebo vodné?

Noví občánci Kozlovic
V sobotu 11. května jsme přivítali mezi občany
Kozlovic 14 dětí, včetně dvojčat Jakuba a Matěje
Lepíkových.
Soubor Valášek s cimbálovou muzičkou dodal
sobotnímu odpoledni nezapomenutelnou atmosféru. Stává se tradicí, že děti vítá na Obecním
úřadě v Kozlovicích starosta p. Václav Kocián.
Rodiče narozených dětí obdrželi od OÚ 2 000 Kč,
malý dárek a kytičku.
Tento slavnostní akt je mezi rodiči velmi oblíben.
OÚ Kozlovice

„Powiat bez granic“ —
„Přátelství bez hranic“
Obec Kozlovice obdržela milé pozvání na setkání obcí Těšínska ve Skoczowě na sobotu 25. května.
Naši polští přátelé pořádají každoročně společensko–sportovní akci, tento rok poprvé za účasti
Kozlovic.
Jeli jsme na zkušenou. Překvapila nás velká
účast mládeže i dospělých (funkcionářů obecních
radnic). Soutěžilo se v různých sportovních disciplínách. Zajímavý byl štafetový běh 20 ī 200 m. Na
prvním úseku reprezentovali jednotlivé obce radní
či členové zastupitelstev.
Po sprintérském souboji „dospěláků“ přebírali
štafetový kolík na druhém úseku nejmladší běžci
— šestileté děti. Pokračovaly sedmileté, osmileté
děti… a závěr na dvacátém úseku obstarali dvacetičtyřletí běžci.

Kozlovice
Tuto netradiční disciplínu obsadilo všech 12
obcí Těšínska.
Úžasná atmosféra, povzbuzování, smysl pro
spolupráci a čestné soutěžení provázely nejen štafetový běh, ale vše, co se v sobotu odehrávalo ve
Skoczowě.
Kozlovice bojovaly ve dvou disciplínách, ve volejbale děvčat jsme byli čtvrtí, rovněž fotbalisté zůstali pod stupni vítězů s bramborovou medailí.
Smyslem celého sobotního dne nebylo zvítězit
za každou cenu, ale ukázat, že se dovedeme bavit
a soutěžit.
Polští přátelé jsou pro nás příkladem. Máme se
od nich co učit.
Věříme, že první nesmělé krůčky k přihraniční
spolupráci povedou k prohlubování spolupráce
mezi Skoczowem a Kozlovicemi.
Za účastníky setkání ve Skoczowě L. Eliášová
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vadel — tak to opravdu vypovídá o „vysoké úrovni“ některých našich spoluobčanů. Proč to dělají?
Z nouze, šetrnosti nebo jen z pocitu, že ještě stále
platí: „Ten, kdo nekrade ze společného, okrádá
svoji rodinu.“

Zákaz vjezdu do potoka.
2. Stále se opakují případy zničených poštovních schránek, dopravních značek, laviček, autobusových zastávek, informačních tabulí a skříněk.
Za odstranění vzniklých škod po těchto „spanilých
jízdách“ nebo snad „hrátkách“ zbytečně každoročně zaplatíme z obecní pokladny (z peněz daňových poplatníků — tedy nás všech) několik desítek
tisíc korun, které pak chybějí na jiné, mnohem potřebnější věci. Není to počínání „siláků a hrdinů,“
jak si myslí oni, nýbrž vandalů a opilců, jak si myslí
ostatní. Počítají s tím, že nikdo nic neviděl, nic se
nevyšetří a nikdo je nepotrestá. Tuto nedůslednost
chápou jako projev slabosti a příště půjdou ještě
o krok dál. Jde tu o podstatnou věc. Buď si oni vynutí respekt společnosti, která sice vznešeně
mluví, ale nic moc nedělá, nebo si společnost vynutí jejich respekt tím, že jim „spanilé jízdy“ nebude tolerovat.

3 ´ PROČ?
1. V loňském roce „obec“ provedla nákladnou
opravu WC v objektu smuteční síně na hřbitově.
Po dvou měsících byla velká část obnoveného zařízení rozkradena. Znovu bylo vše doplněno a opět
rozkradeno. Krást na hřbitovních toaletách papír,
papírové ručníky, tekuté mýdlo i s dávkovačem,
odpadkové koše, různé díly ze splachovačů a umy-

Lesní zátiší s WC.
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Kozlovice

3. Lesy, křoviny, příkopy, potoky a doliny plné
odpadků všeho druhu. Tak to vypadá v okolí obce,
která zajišťuje pravidelné svozy odpadu všeho
druhu (komunálního, objemného, nebezpečného,
kovového atd.), kde jsou vytvořeny podmínky pro
třídění domovního odpadu, kde je pravidelně provozována sběrna druhotných surovin a obecní
skládka zeminy a stavebního odpadu. Toto všechno představuje systém, který nám závidí mnohé
obce i města. A tak se ptám, proč se najdou mezi
námi lidé, kteří nelení a ujdou (nebo ujedou) kus
cesty jen proto, aby mohli na okraji lesa či potoka
vyhodit pneumatiku, starý sporák, kastrol, střešní
eternit, kusy polystyrenu, nepotřebné křeslo, židli,
WC, umyvadlo, obkládačky, cihly, ale i láhve všeho
druhu, boty a šaty. Je to nezájem, bezohlednost,
pohodlnost nebo snad schválnost? Opravdu
„vzorný“ přístup k životnímu prostředí. Již nyní
připravujeme svým nezodpovědným a pohodlným způsobem života problémy následujícím generacím — našim dětem, vnukům, pravnukům…
Nezáleží nám na nich, nevadí nám, v jakém prostředí budou žít, nemáme je snad rádi?
Jiří Peloušek

zeminy, kamenů a písku, ukládáním pneumatik,
stavebního odpadu, popela a jiných odpadků
(vodní zákon č. 254/2001 Sb.). Podle sdělení Lesů
ČR — správce potoků v naší obci, patříme k nejhorším v okrese.
Jiný zákon (o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.)
hovoří také o záležitostech, které se slušným lidem
nemusí připomínat. Např. že v otevřených ohništích (zahradních krbech a grilovacích zařízeních)
lze spalovat jen suché dřevo nebo jiný suchý rostlinný materiál (případně paliva určená jejich výrobcem, dřevěné uhlí, plyny) — tedy žádné polosuché plesnivé seno, trávu, plastové obaly a jiné
odpadky.
Tento zákon mimo jiné umožňuje obci na svém
území nařízením zakázat provozovatelům malých
topných zdrojů (do 200 kW) používání některých
paliv (lignitu, uhelných kalů, proplastků a energet.
hnědého uhlí), které obtěžují osoby (v obydlené
oblasti) a okolí kouřem a zápachem. Nedodržení
tohoto zákazu je považováno za přestupek a je zde
postupováno (včetně ukládání pokut) v souladu
s navazujícími zákony (např. zákon č. 200/1990 Sb.
o přestupcích).
Další zajímavostí tohoto zákona je povinnost
stavebníka nového (případně přestavěného) rodinného domku — pokud je v obci zavedeno centrální topení nebo jiný zdroj (např. plyn) připojit se
na tento způsob vytápění. Zákon o ochraně
ovzduší nabývá účinnosti 1. června 2002.
Podobně definovaná povinnost – neobtěžovat
své sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem,
plyny, parami, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním atd. je v občanském zákoníku.
Připravil Jiří Peloušek

Pneuservis v lese.

Čisté životní prostředí
vytváříme v první řadě pro sebe a své blízké, a ne
proto, že to po nás někdo chce nebo nám to nařizuje (obec, stát). Určité zvyky v této oblasti se předávají z generace na generaci (např. v Anglii je na
nich založeno tzv. zvykové právo závazné i pro
soudy). Vedle dobrých zvyků však přetrvávají
i zvyky špatné, které je pak třeba „ošetřit“ zákonem. Bohužel mezi ty špatné zvyky u nás patří
v první řadě ne jak zákon plnit, ale jak ho obejít.
Je vůbec smutné, že nám musí zákon připomínat
takové samozřejmé věci, že nemáme poškozovat
vodní toky a jejich břehy kácením stromů, těžbou

Pozdrav z Říček

Kozlovice
Ukliďme svět
Dne 18. 5. 2002 se skauti z Kozlovic (17 lidí),
z Kunčic p. O. (4) a z Frýdku–Místku (2) zúčastnili
celosvětové akce Clean up the world (Ukliďme
svět). Naším cílem bylo zlikvidovat černou skládku u kapličky sv. Maří Magdalény. Velkým množstvím odpadků se nám podařilo zaplnit 4 menší
traktorové vlečky.
Za spolupráci a odvoz odpadků děkujeme panu
Vlčkovi, panu Novákovi a OÚ Kozlovice.
Pevně doufáme, že tuto akci již nikdy nebudeme muset dělat na stejném místě.
Skauti Kozlovice

Pes — přítel člověka
V minulém čísle Zpravodaje jste byli informováni o činnosti kynologického klubu v Kozlovicích.
Tam jsme se zmínili o tom, že chov psů se velmi
rozšířil, stal se téměř módní záležitostí. Chov psů
však nepřináší jen radosti, je s tím spojeno též
mnoho problémů. Zmíním se o jednom z nich.
V novinách i ve sdělovacích prostředcích se teď
stále častěji dovídáme o tom, kde nějaký pes někoho pokousal. Je hloupé vyvolávat špatné atmosféry i vůči dobrým majitelům psů.
Nechci rozhodně bagatelizovat nešťastné události! Neštěstí se však bohužel stávají i v jiných oblastech života. Nechci se zastávat nezodpovědných majitelů psů, kteří se nechovají k svému okolí
odpovídajícím způsobem. Pro rodiče i učitele platí
povinnost děti vychovávat k lásce ke zvířatům.
Věřím ve slušné lidi, kteří se dokážou řídit svým
rozumem a citem. Nebojme se ukázat pravého
skutečného viníka. Plná odpovědnost majitele za
svého psa je přece naprosto logická věc, stejně
tak povinnost majitele psa je svého psa vychovávat a plně socializovat.
V případě neštěstí pokousání psem je nutné vyšetřit všechny pravdivé příčiny do konečných důsledků daného případu. Važme si dobrých psů,
vždyť psi dělají mnoho pro člověka a společnost.
Karel Havel,
předseda Klubu kynologů v Kozlovicích

Co víme o klíštěti?
Vývoj klíštěte obecného probíhá přes několik
hostitelů. Samička před kladením vajíček a později i larva před proměnou ve vyšší stadium se musí
napít krve. Larva zpočátku napadá drobné savce
— ještěrky, myši, ptáky a později pak veverky a zajíce. Poslední obětí krvežíznivých dospělých klíšťat
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se vedle lišky, psa, vlka, srnce, jelena a skotu stáváme i my, lidé. Celý tento vývojový cyklus probíhá
po dobu 2 až 6 let.
Vyvrcholením výskytu klíštěte obecného bývají
jarní a potom podzimní měsíce.
Jak se proti klíštěti bránit? Nejlépe prevencí —
dostatečným oblečením a obzvláště častí návštěvníci lesa mohou použít některý z dostupných sprejových repelentů (a to nejen na pokožku, ale i na
oděv) nebo se nechat očkovat.
Když už klíště na těle objevíme, je třeba se ho co
nejrychleji zbavit. Není správné nutit klíště
k tomu, aby se uvolnilo olejem nebo mastí. Klíště
se začíná dusit a vyvrhovat obsah trávicího traktu,
čímž se zvyšuje možnost nákazy. Stačí ho jemně
vyviklat a ranku zdezinfikovat jodovou tinkturou
nebo jinou dezinfekcí. V případě pozdního objevení nebo zanícení raději navštivte lékaře.
Jiří Peloušek

Valašský vojvoda opět ve světě
Po úspěchu v polském Zakopaném se naše zahraniční zájezdy množí jako houby po dešti. Míříme na Ukrajinu, kde se
v městě Rovno koná 8. mezinárodní slovanský folklorní
festival Koljada. Zde sklízíme
ovace, získáváme prvenství
a odjíždíme ověnčeni titulem
„laureát festivalu.“
Další zájezd na sebe nenechal dlouho čekat, a proto od
16. — 19. března 2002 trávíme
čas v Maďarsku. U příležitosti
spolupráce zemí Višegradské
čtyřky bylo v hlavním městě —
Budapešti uspořádáno setkání folklorních souborů všech čtyř členských zemí. Za Českou republiku
byli vysláni Vycpálkovci, Kunovjan a Valašský vojvoda, za Slovenskou republiku Ekonóm, Lúčnica
a Zámutovčan, za Polsko Koniaków, Polanistze,
Tutki a domácí zemi reprezentovaly soubory Magyar Állami Népi Egyuttes, Szinvavolgyi Néptónce
— gyuttes a Szatmári Hagyományorzok. Soubory
mohly pobývat v Budapešti týden. Od pondělí do
čtvrtka probíhala výuka tanců z různých částí Maďarska — bylo nám umožněno zhlédnout archivní
filmové záběry rodilých gomorských tanečníků.
Pro muzikanty byl připraven workstop se starými
mistry lidové hudby.
Každý večer probíhaly v Domě tradic Hagyomá-
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nyok Háza „národní večery lidového umění“ jednotlivých zemí. Náš večer se konal už v pondělí.
Z českých souborů jsme vystupovali jako první
s pásmem Helička, Stromečku březovy, Hospoda
U Harabiša a chlapci předvedli Skok. Po nás pokračovali Kunovjan a Vycpálkovci. Celé večerní
pásmo zakončil Kunovjan svým žertovným pásmem Čerti a ježibaby.
Celkově české soubory v Budapešti rozhodně
neudělaly ostudu. K dobrému výsledku určitě přispěla i celková atmosféra v sále. Slastně jsme si vychutnali opakované vytleskání a potom už jen sbalit kufry a hurá domů.
Ale čekala nás ještě spousta práce, protože před
námi byl další festival. Valašský vojvoda opět míří
do světa. Tentokrát nás čeká Holandsko.
Vyjíždíme v úterý 7. 5. večer. Naším cílem je Gellen, kde se setkáváme se svou průvodkyní a poté
míříme na ubytovnu, která je však v Belgii. Ubytovali jsme se spolu se souborem z Rumunska a Moldávie a unavení po cestě jdeme spát.
Další den opět míříme do Gellena, kde se vlastně po celou dobu našeho pobytu konají všechna
vystoupení.
Své turné zahajujeme pěveckým vystoupením
v kostele, odkud potom v průvodu procházíme
městem. Po obědě tancujeme na náměstí. Pod
širým holandským nebem sklízíme potlesk
a úsměvy. Zůstává nám pár hodin volna, které věnujeme odpočinku a procházkám po městě.

Kozlovice
Završením tohoto dne je koncert v sále budovy
Hanenhof Gellen společně s ostatními soubory
(Porolissum — Rumunsko, Razvitie — Bulharsko,
Univerziteitensemble „Dame Gruev“ —Makedonie, The Irish Club Dancers — Irsko, Ozan — Holandsko, Zorbades uit Genk — Belgie). Kolem půlnoci míříme zpět na ubytovnu do Belgie.
Třetí den zájezdu zahajujeme dopoledne zkouškou připravených pásem, ale na oběd jsme už opět
v Gellenu. Na stejném místě jako v předchozí večer
vystupujeme i dnes odpoledne a po večeři se sem
opět vracíme, abychom předvedli další z řady připravených pásem. Holandským divákům i ostatním
souborům se český folklor líbí, a proto se i po vystoupení dobře baví při volné zábavě s naší muzikou.
Noc byla dlouhá a sobotní ráno se nese v duchu
ospalých pohledů a balení kufrů. Čeká nás cesta
domů. Gellen nás však propouští až po dalším průvodu městem, kde na třech místech vystupujeme
s patnáctiminutovými čísly. Vpodvečer si ještě naposledy zatancujeme na pódiu Hanenhof Gellen
a pak už jen bouřlivé loučení, dárky, poděkování od
velice milého prezidenta festivalu a jedeme domů.
Co tedy říci závěrem? S naším folklorem jsme za
posledních pár měsíců projeli kus světa. Nikde
jsme se neukázali ve špatném světle a naše písničky a tance chytají za srdce i tamní zaryté patrioty.
Krásu Valašska hodláme hned v červenci předvést
i ve Francii. Tak nám držte pěsti…
Gabriela Hrubešová — Valašský vojvoda

Kozlovice
Vzpomínka spoluvězně
na našeho kněze
Z vyšetřovací vazby z Bartolomějské jsem
v lednu 1949 předán na Pankrác, oddělení III.,
blok B, cela 196. Cela je pro jednu osobu, ale obyčejně jsme tam tři, někdy i pět osob. Já sám nejsem vězněn za církev, ale jako velezrádce.
Toužebně říkám, kdybych tu byl s knězem, to by
bylo prima. Mohli bychom si o mnohém povídat,
modlit se spolu… A byla to jen náhoda? Otevírají
se dveře a Bohoušek Kozel. Pane veliteli, cela 196,
hlášení podává… ale nedomluvil, dozorce strčil
do cely dalšího „cuvakse“ a hned zabouchl dveře
za sebou.
Zůstal jsem jako přimrazen — další náš kamarád je kněz a docela, abychom měli jistotu, je
v klerice, tak jak ho asi sebrali. Představuje se
nám, je to P. Stanislav Dubina z Ostravska, farář
z Kozlovic. Vždycky je seznámení provázeno otázkou, za co jsi tady? Proč se bylo třeba zbavit jeho?
Protože byl oblíbený a velmi agilní, byl i ve funkci
poslance ONV ve zdravotní komisi u tehdejšího
ONV ve Frenštátě pod Radhoštěm. A funkci dělal
příkladně. Znám byl jako lidumil, při každém neštěstí pomáhal, konal to jako povinnost ze své
funkce na ONV, ale i jako farář. Když například
někdo „vyhořel,“ ujal se celé záležitosti. Pojišťovna zaplatila, ale bylo třeba i znovu postavit! Dubina byl na takové události připraven. Sestavil sběrací listinu…, proč říkám sestavil? Byl to spíš seznam dárců, ale měli už obyčejně určeno, kolik
dají. „Ty jsi bohatý, ty můžeš dát víc.“ To říkával
těm, kdo se k tomu darování moc neměli a chtěli
dát jen almužnu, jak říkal. „Jsi přece křesťan, tak
pomoci musíš ne almužnou, ale přece musíme
tomu postiženému znovu postavit! …Až ty vyhoříš, tak zase postavíme tobě!“
Všichni ho znali, měli ho rádi, ale také věděli, že
se nedá odbýt. Předsedovi KSČ vytýkal, proč nechodí do kostela. „Co jsem ti udělal?“ „Jako funkcionář strany nemohu chodit do kostela!“ Taková
je odpověď předsedy. „A proč bys nemohl, vždyť
jsi katolík a já tam přece nic špatného neříkám!“
Soudruzi se uradili, že musí zakročit. Důvod se
hledal těžko…
Na místním hřbitově byl provizorní hrob rudoarmějce stranou u zdi. P. Dubina namítá a spíše
vytýká: „Tento hrdinný voják si zaslouží být pohřben na důstojném místě.“ Není námitek, ale
kdo to zařídí? Dubina je vždy ochoten k činu, a tak
nařizuje. To se stalo důvodem obžaloby, že „odstranil…“ atd. Bránil ho i předseda KSČ, ale nepomohlo to.
Stáňo, Edo, Bohoušku… tak jsme si říkali a zpí-
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vali, samozřejmě i takové kriminální písničky jako
třeba známou Máňu — i když Stáňa říká: „No, to
není moc zbožná písnička, ale když budu zpívat
s vámi, tak i vy zpívejte se mnou.“ A tak zpěv byla
i modlitba. Večer rozjímal a já mu k tomu také
slabě zpíval náboženskou píseň. Že může být člověk i v base šťasten? Já skutečně byl. To se přece
nepovede každému být s přítelem knězem společně v cele. Společná modlitba, při vycházkách a při
koupeli pod sprchami dával rozhřešení. Bůh provází své věrné v každém prostředí, stále je s nimi.
Po propuštění z vězení jsme se dvakrát sešli ve
Vizovicích. Byl to stále on. Novému předsedovi
ONV povídá: „Ty jsi tu nový, tak já se jdu představit
jako místní farář. Když bude třeba něco, zařídím to
z kazatelny.“ Dívali se na něj překvapeně. A v kostele říká: „To nestačí se modlit, také musíte něco
pro to udělat, aby silnice kolem kostela byly v pořádku, aby se tu nestalo neštěstí.“ A tak zorganizoval opravy silnic hodně daleko. Také mne požádal,
abych provedl s novými vedoucími skautů slib
v kostele. Uvedl to slovy: „Tady budou slib skládat
skauti, to jsou rytíři naší doby!“

Foto J. Boháče zachycuje setkání našich farníků
s P. S. Dubinou na nádvoří v kněžském domově na
Moravci 16. 5. 1981 při zájezdu MO ČSL.
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Takto vzpomíná spoluvězeň pan Eduard Marek
z Prahy. Jeho výpověď byla uveřejněna v nedávno
vydané publikaci Kamínky — 3. díl mezi mnoha
desítkami příběhů pronásledovaných křesťanů
v době komunistické totalitní moci. Pro upřesnění
dodávám, že na Pankráci se toto odehrálo v roce
1950, na hřbitově se jednalo jen o malé posunutí
dřevěného pomníku.
P. Stanislav Dubina zemřel 9. července 1986 ve
věku 80 let, pochován je na našem hřbitově v Kozlovicích.
Jan Červenka

Internet ve škole
Naše škola byla vybrána v první vlně projektu
„Internet do škol“ mezi dalšími 540 školami. Obdrží počítače, které budou propojeny do nově budované školské sítě, tzv. Školského internetu,
a připojeny k Internetu.
Projekt „Internet do škol“ (INDOŠ) je jedním ze
tří projektů zahájených v rámci Státní informační
politiky ve vzdělání, jejímž cílem je zvyšování gramotnosti v oblasti informačních technologií.
INDOŠ by měl být prostředkem, jak zajistit provoz a přístup k službám moderních a informačních technologií všem žákům.
V rámci standardní dodávky bude ve škole vybudována síť LAN s 11 pracovišti, serverem a tiskárnou. Rychlost připojení k Internetu bude 64
kbps.
Poplatky za připojení budou hrazeny do roku
2005 z rozpočtu MŠMT. Ovšem je dobré si uvědomit, že oproti obecně proklamovanému, že „Internet bude zadarmo,“ znamená projekt INDOŠ
i značné dodatečné zatížení rozpočtu naší školy,
vždyť vybudování nové elektroinstalace, stolů
splňujících hygienické nároky a nových dveří
podle požadavků pojišťovny se bude blížit 100 000
Kč.
Kvalitní výuka spolu se smysluplným využitím
Internetu jistě povede k tomu, že žáci získají kvalitní vzdělání (potřebné pro přijetí na střední
školy) a budou chodit do školy rádi. Vždyť inspirující informační prostředí, počítačová gramotnost a studium cizích jazyků dává dětem možnost
zapojovat se do mezinárodních vzdělávacích projektů a soutěží. Děti tím získají nejen nové znalosti a vědomosti, ale i kultivovaná komunikace podpoří jejich zdravé sebevědomí.
Další informace o projektu INDOŠ:
www.indos.cz — oficiální stránka
www.ceskaškola.cz — kritické připomínky
lk

Přijímací zkoušky
V letošním školním roce ukončí v naší škole povinnou školní docházku 50 žáků devátých tříd,
z toho 24 dívek a 26 chlapců.
Již v průběhu školního roku měli možnost se
všichni žáci na přijímací zkoušky na střední školy
připravovat. Jednak v rozvrhu hodin měli jednu
hodinu volitelného předmětu s názvem „cvičení
z jazyka českého a matematiky,“ jehož náplň byla
zaměřena na přijímací zkoušky, jednak od ledna
mohli navštěvovat navíc hodiny doučování z jazyka českého a matematiky, které pro ně připravovaly učitelky těchto předmětů v ranních nebo odpoledních hodinách. Tuto činnost vykonávali vyučující ve svém volném čase a bez nároku na mzdu.
Ne všichni žáci však této možnosti využívali od začátku a začali tyto hodiny navštěvovat až těsně
před přijímacími zkouškami, když už bylo skoro
pozdě.
Přijímací zkoušky na střední školy a SOU se
letos konaly ve dnech 22. 4. a 9. 5. 2002. V příštím
školním roce nastoupí 36 žáků (72 %) na 4leté studijní obory s maturitou a 13 žáků
(26 %) na 3leté učební obory ukončené výučním
listem. Jedna žákyně bude navštěvovat uměleckou
školu.
Všem žákům blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí této první životní zkoušky a přejeme jim
hodně pracovních úspěchů a vytrvalosti v nové
škole.
ZK

Loutnička
V únoru proběhl na základních školách další
ročník žákovské soutěže ve zpěvu lidových písní
pod názvem Loutnička. Po školní soutěži ve čtyřech věkových kategoriích postoupili 20. 3. 2002
do obvodního kola ve Frýdku–Místku tito žáci:
Ondřej Tabach, 3. tř.
Aneta Tichavská, 5. tř.
Lenka Smolíková, 6. tř.
Gabriela Petrová, 8. tř.
Největšího úspěchu tak jako loni dosáhl Ondřej
Tabach, který obsadil ve své kategorii 1. místo. Tím
si zajistil účast na slavnostním koncertu mladých
interpretů na frýdeckém zámku.
Iva Hrušková

Upozornění
Součástí naší výchovně vzdělávací soustavy je
i účast žáků na kulturních a jiných vzdělávacích
akcích pořádaných školou. Stále častěji se nám

Kozlovice
ovšem stává, že žáci nechtějí jet na exkurzi nebo
na divadelní představení. Neuvědomují si, že i tyto
akce jsou nedílnou součástí povinné školní docházky a povinností žáků je účastnit se jich.
Prostřednictvím těchto akcí získávají nové vědomosti, návyky v oblasti slušného chování, osvojují si nové dovednosti a v neposlední řadě získávají vztah ke kultuře. Názorné vyučování a spojení
školy s praxí hraje ve výchovně vzdělávacím procesu velmi důležitou roli. Je tedy i na vás, rodičích,
abyste svým dětem tyto metody výuky umožnili
a přesvědčili je o jejich důležitosti.
Mgr. Zdenka Krpcová, vých. poradce

Ohlédnutí
za „Velikonočním jarmarkem“
Dne 25. března jsme uspořádali v naší škole již
podruhé „Velikonoční jarmark.“
Hlavním záměrem této akce bylo pozvat do naší
školy spoluobčany, abychom se společně s nimi
podělili o radost z pěkného odpoledne. Každou
celou hodinu všem přítomným zazpívali žáci z našeho školního sboru pod vedením paní uč. Evy
Kvapilové.
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Návštěvníci mohli zhlédnout a také si zakoupit
mnoho pěkných drobností z papíru, z textilu,
z kůže, které pro ně vyrobili naši žáci a učitelé.
Mohli se zastavit u keramického krámku, prohlédnout si předměty z proutí, velikonoční kraslice, obrázky na skle aj. Naše nejmladší paní učitelky Jana Fojtíková a Markéta Vašendová napekly
opravdu velké množství kouzelných perníčků, po
kterých se jen „zaprášilo,“ takže asi za hodinu
zbyly už jen „vzorky.“ „Příště peče celá škola,“ povzdechla si u prázdného stolu naše paní ředitelka.
Zpestřením našeho „jarmarku“ byla výstava
prací naší bývalé žákyně Adély Kuchové, která nyní
studuje s úspěchem na Střední umělecké škole
v Ostravě.
Příjemným překvapením byl pro nás výtěžek
z celé akce, který bude použit na nákup výtvarného materiálu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu pěkného odpoledne, a hlavně všem, kteří přišli
k nám do školy, protože jen tak naše práce nebyla
marná.
Vaši návštěvu, milí spoluobčané, vnímáme jako
podporu naší školy.
Zdeňka Machovcová
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V neděli 12. května slavily svátek
všechny maminky
Žáci 3. B si pro své maminky připravili překvapení — Odpoledne pro maminky — s bohatým
programem. A takto popsali odpoledne samotní
žáci:
Na odpoledne jsme se připravovali dlouho. Vyráběli jsme pozvánky, vymýšleli soutěže, taneční
vystoupení, vybírali moderátory, vyráběli dárky
a medaile pro maminky. Moc jsme se těšili na
pátek 10. 5. 2002, kdy všechno mělo vypuknout. Po
vyučování jsme připravili a nazdobili třídu a čekali na 15.30 hodin. Maminky přišly všechny, kromě
dvou nemocných. Každá z nich dostala kartičku
na body — razítka za soutěže. Např. počítání geometrických tvarů, poznávání svého dítka poslepu,
překážková dráha, hádanky, kuželky a hádání písniček. Některé maminky ale byly neukázněné a vykřikovaly. Asi se už zapomněly hlásit. U kávy, cukroví a chlebíčků pak mohly sledovat vystoupení
skupiny Holki, tanec Oliver Twist a operního
umělce ze 3. B. Maminky taky odpovídaly našim
novinářům na různé otázky. Myslíme, že se jim odpoledne líbilo. A která z nich se stala nejlepší maminkou?
No přece: KAŽDÁ MAMINKA!! Žáci 3. B třídy

Zeměpisná olympiáda
Školní kolo proběhlo v polovině února za účasti
62 žáků 6.—9. ročníku ve třech kategoriích. V okresním kole dosáhla výborného umístění žákyně
6. A Magdaléna Nováková — 2. místo. Postoupila
do krajského kola, kde se umístila na 12. místě.
L. J.

Poděkování
Panu L. Blablovi, který se pravidelně věnuje
našim mladým hráčům stolního tenisu v tenisovém kroužku a vypomáhá tak zároveň škole s efektivním využitím školní herny, p. J. Tkáčovi za vedení sice malé, ale nadšeně pracující skupinky dětí
ve včelařském kroužku a za jejich výchovu k lásce
k přírodě a včelám, ing. St. Zemanovi, který ve
škole obětavě vede stále se rozrůstající šachistický
kroužek, jehož členové dosahují výborné výsledky
i v okresních soutěžích.
Dále děkuji všem jednotlivcům a vedoucím zájmových spolků za čas, který věnují v odpoledních
hodinách a o víkendech žákům ZŠ bez ohledu na
svůj vlastní volný čas.

Upozornění — tělocvična školy
Do tělocvičny školy mají v odpoledních a večerních hodinách, o sobotách a nedělích povolen
vstup pouze členové spolků, které mají se školou
sepsanou smlouvu o pronájmu tělocvičny. Dalším
není vstup do tělocvičny bez vědomí vedení školy
nebo správce tělocvičny povolen.
Totéž platí o školních kurtech. Během hlavních
prázdnin bude tělocvična z provozních důvodů
uzavřena.
H. Ulčáková

Umístění našich žáků ve školních
sportovních soutěžích
1. stolní tenis, chlapci — okresní kolo
3. místo
2. košíková, chlapci — okrskové kolo
3. místo
3. odbíjená, dívky — okrskové kolo
1. místo
— okresní kolo
4. místo
3. smíšená družstva, Vánoční turnaj
4. místo
3. smíšená družstva, Velikonoční turnaj 3. místo
4. malá kopaná — okrskové kolo
1. místo
— okresní kolo
3. místo
5. Šplh, chlapci — okrskové kolo
4. místo
děvčata — okrskové kolo
5. místo
Zdeněk Tománek — okresní kolo 6. místo
6. vybíjená — chlapci — okrskové kolo 1. místo
— okresní kolo
4. místo
— děvčata — okrskové kolo 1. místo
— okresní kolo
3. místo
7. přehazovaná — děvčata — okrskové kolo 1. místo
— okresní kolo 3. místo
8. dopravní soutěž cyklistů — okrskové kolo 3. místo
L. J. + M. B.
Stravenky na měsíc září se budou prodávat poslední týden v srpnu 26. 8.—30. 8. 2002 od 8.00 do
12.00 u vedoucí školní jídelny.

U dětí zůstanou nadále
Nominace nových trenérů reprezentačních skokanů nebude mít vliv na skokanskou mládež
v Kozlovicích. Po olympijském neúspěchu se hlavním trenérem reprezentace stal Pavel Mikeska,
který trénuje kozlovickou mládež a za asistenta si
zvolil šéfa místního oddílu Pavla Fizka.
„S Pavlem Mikeskou od dětí rozhodně neodejdeme a budeme na výchově mládeže v Kozlovicích pracovat nadále,“ slíbil Pavel Fizek, který se
po krátké odmlce opět vrací k reprezentaci.
Frýdecko-Místecko

Kozlovice
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Šipky

Jedeme do Kozlovic

V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že probíhá 3. ročník turnaje družstev v šipkách — KNAJPA TOUR. V tomto čísle vám již můžeme prozradit konečné pořadí. Vítězem letošního
ročníku se stalo družstvo MOROŘI, které hrálo ve
složení Z. Pavlát, P .Krpec, I. Krpec, P. Peloušek,
R. Rozehnal, J. Krpec, T. Machálek a L. Krpec. Na 2. místě
skončil loňský vítěz ŠK Kováček, 3. místo obsadili hráči ŠK
Felčar a na nováčka soutěže
družstvo Piraně zbylo 4. místo.
Petr Peloušek

Ano, Fotbalový klub navštíví naše přátele v Kozlovicích u Přerova v sobotu 13. července.
Poprvé v historii našeho „kamarádství“ se setkají nejen družstva dospělých, ale i nejmenší fotbalisté. Benjamínci, žáci a dorostenci se vydají na
družební setkání již ráno, dospěláci odcestují v poledne.
V Kozlovicích u Přerova nás čeká překrásný
sportovní areál s dvěma travnatými hřišti, tenisovými kurty a koupalištěm. Tato sportoviště budou
mít k dispozici mládežnická družstva po celý den.
Zveme i rodiče nejmenších fotbalistů, aby nám
pomohli s organizací zájezdu.
L. E.

Tenis

Fotbal

Od 11. května jsou opět v provozu tenisové
kurty Sokola Kozlovice (vedle fotbalového hřiště).
Pronájem jednoho kurtu je 40 Kč/hod. Je zde možnost objednání kurtu na určitou hodinu či den.
Zájemci o pronájem kurtu, případně o členství
v tenisovém oddíle (členské výhody) se mohou informovat na tel. čísle 0658/69 74 40 nebo 0776
25 12 69.
Tenisový oddíl Sokol Kozlovice pořádá ve dnech
4. 7.—6. 7. 2002 tenisový turnaj mužů (amatérů) ve
dvouhře. Hraje se klasický pavouk. Zájemci o účast
na tomto turnaji se mohou buď přihlásit na tel.
čísle 0776 251269 (zde je možno získat podrobnější informace o turnaji), nebo se dostaví dne 4. 7.
2002 v 16 hodin na tenisové kurty Sokola Kozlovice.
Petr Peloušek

V sobotu 29. června 2002 pořádá fotbalový tým
Flamengo na fotbalovém hřišti FC Kozlovice 1.
ročník fotbalového turnaje COPA FLAMENGO.
Turnaje se zúčastní mužstva — Flamengo, FC Radegast, Žraloci Koupaliště, Devil’s Kozl, Bučina, FC
Felčar, FC Myslík a Měrkovice.
Začátek je v 10 hodin. Občerstvení zajištěno.

Přijďte s námi oslavit
60 let fotbalu v Kozlovicích
Program šedesátin fotbalu v Kozlovicích dostává konkrétní podobu.
Ve čtvrtek 4. července zahájíme oslavy slavnostní vzpomínkovou schůzí. V pátek budou oslavy
probíhat po celý den. Dopoledne je zadáno
žákům, benjamínkům, bývalým aktivním fotbalistům a „B“ mužstvu.
Odpoledne se představí muži „A“ a dorostenci.
Sportovní soutěže se budou střídat s vystoupením
dětí naší obce včetně doprovodné hudby.
Přejme si, ať nám vydrží počasí. Všichni jste
zváni a vítáni na našich oslavách.
Lenka Eliášová, FC

Nohejbalisté z Kozlovic pořádají

Nohejbalový turnaj trojic (XI. ročník).
Uskuteční se v Kovářovém lese
v sobotu 15. června od 8.30 hodin.
Zájemce zveme k účasti.
J. T.

Kozlovice
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Za leskem

historick˘ch
automobilů
Píše se rok 1850. V zaprášené
kůlně na kopřivnickém Fojtsví
se něco začíná dít. Mladý Ignác
Šustala zde tráví celé dny. Pod
rukama se mu, jako zázrakem,
rodí jeho první bryčka.
Čas rychle ubíhá. Na řadu
přicházejí luxusní kočáry i železniční vagóny. Je tady rok 1897
a sláva Šustalovy dílny dosahuje
samotného vrcholu.
V ulicích se objevuje nablýskaný stroj. Na první pohled se
od předchozích Šustalových kočárů moc neliší. Ale vůz se pohybuje, aniž by byla využita síla
koňského spřežení. Hlas jeho
motoru oznamuje celému
světu: „Vláda bryček a kočárů je
u konce! Už se nikdy nevrátí
zpět!“ Na scénu právě přijíždí

„Präsident“ — první automobil
v Rakousko–Uhersku, „zrozený“
v městě Kopřivnici.
Ignác Šustala věnoval výrobě
kočárů celý svůj život. Přesto, že
umírá 29. ledna 1891, jeho hlas
nás stále zve do rodného města
— do Kopřivnice, které nám ve

Nově otevřená prodejna krmiv, osiv
a zahrádkářských potřeb
Kde?
Trojanovice „U kříže,“ směr Ráztoka.

svých muzeích poodkryje roušku tajemství z dávné i nedávné
historie našich čtyřkolých miláčků.
Informační centrum
Kopřivnice
Tel.: 0656/82 16 00
http://www.kdk.cz

Úvûry
Nabízíme velmi levné úvûry na stavební
a bytové úãely, rekonstrukce.
âíslo tel.: 0737 35 73 43.

Prodejní doba:
Po
Út
St
Čt
Pá
So

8.00—12.00
8.00—12.00
8.00—12.00
8.00—12.00
8.00—12.00
8.00—11.00

13.00—15.30
13.00—15.30
13.00—15.30
13.00—16.00

Nabídka:
Obiloviny: pšenice, ječmen, oves, šroty
Granule pro: slepice, králíky, psy, kočky
Substráty: 10 l, 20 l, 50 l, 80 l, hnojiva, truhlíky
apod.
Informace na tel. čísle: 0656/83 06 66,
0603/18 93 91.

Využijte všech výhod stavebního spoření
s Hypo stavební spořitelnou a. s.
Podrobné informace vám poskytne
na tel. čísle 0605 27 79 05
Magdaléna Janková.

Prodám pomník z ãervené ‰védské
Ïuly i s místem.
Zdenûk Bárta, Kozlovice 760

Kozlovice
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Prodám:
❐ osobní auto Škoda MB 1000 ❐ pračku ROMO s ohřevem, bez ždímačky
❐ vanovou baterii – nová, rozteč 110 mm ❐ komínová vrátka ocelolitinová 4 ks
❐ stavební kolečka plechová podšťavovač hliníkový
❐ vařič 2 plot. MEVAR CAMP na PB, včetně 2 kg bomby
❐ vařič 3 plot. plochý, bílý smalt na PB ❐ pájecí soupravu MEVA —PRAKTIK na PB
❐ garnýž — nová, 2 m, dvoukolejná ❐ drtič ovoce tovární výroby
❐ lis na ovoce 20 l ❐ demižony různých velikostí (10, 20, 25, 50 l)
❐ dětský kočárek p matrace 60 x 90 — 3 ks
❐ diaprojektor značky MALICOLOR a 117 ks diarámečků
❐ fotoaparát zn. PETRI EF 35 poloautomat.
❐ TV – ČB — úhlopříčka 60 cm ❐ TV – ČB — úhlopříčka 60 cm s novou obrazovkou
❐ plastiku na dřevě s motivem „RYBY“ o rozměrech 33 x 104 cm
❐ osvětlovací lampu kloubovou na prac. stůl – nová
❐ toustovač – opékač topinek něm. výroby zn. LAVA
❐ 2 ks křesel s lůžkovou úpravou
❐ 20 ks zasklených okenních křídel vhodných na pařeniště
❐ karosářské ND na Š – MB 1000 — kapoty, čela, dveře, blatníky — mimo PP blatník
❐ kancelářský psací stůl ❐ ledničku CALEX 100 l/20 l mrazící box

Stanislav Holub, Kozlovice 423

Firma Rex Visual Studio R — Fr˘dek–Místek,
provozovatel mikrovlnné sítû BRUNET R a BUNET + R
vám nabízí moÏnost pfiipojení k síti Internet mikrovlnnou technologií.
To znamená, Ïe nepotfiebujete telefonní linku ani modem!
Zdarma provedeme mûfiení dostupnosti signálu v místû va‰eho bydli‰tû,
navrhneme optimální fie‰ení, nejvhodnûj‰í tarifní program,
provedeme instalaci a samotné zapojení internetu.
Nonstop pfiístup k internetu jen za jedny peníze,
nepotfiebujete telefon, neplatíte nic navíc.
Rychlost pfiipojení 128 kb/s, webov˘ prostor pro va‰e stránky, e-mail,
sms upozorÀování o novém e-mailu.
Zájemci o toto fie‰ení se mohou obrátit se sv˘mi dotazy na pana Luká‰e Hrnãárka,
Kozlovice 848, mobil: 0605 81 96 38,
nebo pfiímo na e-mail adresu REX Visual studia —
technické oddûlení p. Jan Hájek: root@ekos.cz.
Kompletní informace mÛÏete ãerpat z na‰eho webu na adrese: http://rex.virt.cz.
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA
nabízí
❒ zateplování budov ❑
❒ zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ renovace bytových jader ❑
❒ malířské a natěračské práce ❑
❒ tesařské práce ❑
❒ pokrývačské práce ❑
❒ klempířské práce ❑
Kontakt: Jiří Fluksa — Mattys group
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku)
Tel./fax: 0658/64 75 55 nebo tel.: 0658/62 28 90 — večer
Mobil: 0608/87 71 65, e–mail: mattys.group@quick.cz

Kozlovice
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KOZLOVICE
OPEN 2002
Rozpis XIV. ročníku Beskydského poháru žáků ve skoku
na lyžích Kozlovice Open 2002
Pořadatel: TJ Sokol Kozlovice — oddíl lyžování — skoky

Datum: Neděle 23. června 2002
Místo:
Skokanský areál Kozlovice
Kategorie: žáci starší
žáci mladší
předžáci

ročníky narození:
1989—1990
1991—1992
1993 a mladší

Zařízení: Můstek K 18 s keramickou nájezdovou stopou (Žml + Žst)
Můstek K 9 se stopou z nerezového plechu (předžáci)

08.30—09.00
09.00—11.00
09.00—13.00
09.00—14.00
09.00—15.00

Časový pořad:
Prezentace závodníků a výdej startovních čísel
Trénink podle startovních čísel
Závod předžáků na K 9 (bez zkušebního kola)
Závod mladších žáků na K 18 (bez zkušebního kola)
Závod starších žáků na K 18 (bez zkušebního kola)

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 — předseda lyž. oddílu
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