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Výchova dětí je zaměstnáním, kde musíme ztrácet čas,
abychom ho v budoucnu ušetřili.
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Kozlovice
Co možná nevíte o naší
základní škole

Základní škola v Kozlovicích, přestože nepatří mezi nejnovější budovy ve vesnici, působí na
kolemjdoucí i nově příchozí velmi příjemně.
Vstoupíte-li do ní, jste překvapeni domácky
působícím prostředím, vkusnou a estetickou
výzdobou, při níž uplatňují své nápady naši
učitelé. Není jednoduché stále vymýšlet nové
a nové způsoby, jak školu vylepšit tak, aby se
v ní všem dobře pracovalo. Škola vždy nebyla
v tak dobrém stavu jako nyní. Velké změny,
které školu zvelebily do současné podoby, proběhly v době, kdy se ve vedení školy vystřídali
dva poslední ředitelé — pan Štěpán Pustka
a pan Jan Tabach. Byla vyměněna okna, škola
byla nově omítnuta, zateplena. K největším
opravám došlo uvnitř budovy (ne vše zde bylo
totiž v pořádku). Byla to spousta nejen dobře
viditelných velkých oprav, ale i spousta maličkostí, které bylo zapotřebí ve škole zařídit a zrealizovat. Později bylo vybudováno tenisové
a volejbalové hřiště, herna stolního tenisu
v půdních prostorách, jedna třída byla upravena v počítačovou učebnu. V loňském roce se
podařilo přebudovat nevyužitou část kotelny
v keramickou dílnu vybavenou keramickou
pecí a hrnčířským kruhem. Nápadů, jak ve škole
pokračovat dále, je spousta. Rádi bychom vybudovali jazykovou učebnu a vytvořili ve škole
jakési informační centrum, který by mělo
dětem sloužit ke splnění jednoho z velkých
úkolů našeho školství — naučit se samostatně
vyhledávat, třídit, zpracovávat informace, kterých je zapotřebí k získávání nových poznatků
nejen ve škole, ale i v běžné praxi. Veškerá práce
školy tedy směřuje k tomu, aby v ní děti našly
vše, co potřebují ke své školní práci a pro svůj
další rozvoj. Počet dětí, které školu navštěvují,
není zanedbatelný — je to v průměru 420 dětí.
Učí se v 19 třídách a jejich vzdělávání zajišťuje
24 učitelů. O úklid, hygienu a teplo se ve škole
stará 6 správních zaměstnanců, ve školní jídelně pracuje 5 zaměstnankyň. Žáci se učí podle
tří výchovně — vzdělávacích projektů — škola
si může vybrat, podle které programu bude
vyučovat. Žáci 1. stupně pracují podle programu Obecná škola, žáci 6. —8. třídy podle programu Základní škola, žáci 9. ročníku podle
programu nazvaného Upravené osnovy ZŠ. Ve
škole funguje jedno oddělení školní družiny,
která kvůli dojíždějícím žákům byla v provozu
i v ranních hodinách. Je opět září. Do školy se

vracejí odpočinutí, opálení žáci, plni elánu
a chuti pustit se do nové práce. Popřejme jim
pro letošní školní rok hodně úspěchů v získávání nových poznatků a vědomostí a jejich rodičům plno trpělivosti. Škole a jejím zaměstnancům přejme žáky, kteří se chtějí učit a vzdělávat,
a také rodiče, kteří pochopili, že škola má jediný cíl a snahu — pomoci jim vychovat z jejich
dětí čestné, slušné, vzdělané mladé lidi, za které
se nikdo nebude muset stydět. Těmto rodičům
už předem děkuji za pochopení naší práce a za
podání vstřícné ruky a velmi se těším na spolupráci s nimi.
Mgr. Hana Ulčáková.

Ze školy
S novým školním rokem dochází ve vedení
základní školy ke změně. Pan Jan Tabach, který
ředitelskou funkci zastával 5 a půl roku, odchází do důchodu (bude dále na částečný úvazek
vypomáhat zejména při výuce tělesné výchovy
chlapců) a do funkce ředitele školy nastupuje
paní Hana Ulčáková. Do funkce byla jmenována na základě výsledku konkurzu, který proběhl letos v květnu. Podle poslední kontroly České
školní inspekce z letošního ledna, která školu
hodnotila podle různých kritérií, patří Základní
škola v Kozlovicích mezi „spíš nadprůměrné“.
Samozřejmě, že je stále co zlepšovat. O tom píše
nová paní ředitelka na jiném místě. Je v zájmu
rodičů, občanů i vedení obce, aby dobrý stav
byl udržen a v mnoha směrech vylepšen. Obecní rada přeje nastupující paní ředitelce v její
práci mnoho zdaru. V průběhu školních prázdnin probíhaly ve škole dvě investiční akce: byla
vyměněna podlaha ve školní kuchyni — hodnota díla cca 200 000 Kč, a dále byla vyměněna
podlaha v tělocvičně (akce se zatím dokončuje).
Hodnota díla činí přibližně 400 000 Kč. Obě tyto
investiční akce provedla v dobré kvalitě stavební skupina pana Kamila Pustky. Celková malba
školy (chodby, třídy) byla odložena kvůli výše
zmíněným akcím na příští rok, avšak opravy
maleb tříd i chodeb provedl kvalitně pan Karel
Bělík, člen pracovní skupiny („rychlé roty“) OÚ
v Kozlovicích.
V minulém školním roce vyvíjelo činnost 13
kroužků, z nichž dva vedli externisté — mimo
učitele. Byli to p. ing. Stanislav Zeman, který
vedl kroužek šachový, a pan Josef Tkáč, který
vedl kroužek včelařský. Oba kroužky jsou pro
školu a hlavně pro žáky velmi užitečné a pro-
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spěšné. Oba jmenovaní tuto činnost vykonávali
bezplatně. Vedení školy jim za tuto činnost
děkuje a očekává další spolupráci.
J. T.

Bývali Čechové
Vzpomínám na první republiku, vyspělý stát,
na jeho prezidenty i celé vedení. Funkce mívali
čestné, málo honorované, ale vybudovali
republiku, na niž jsme mohli být hrdi. I svět to
oceňoval a naši občané bývali známi jako
schopní, pracovití, pilní a poctiví pracovníci.
Stačilo však čtyřicet roků komunismu, abychom se zcela změnili. Velká část naší mladé
inteligence i těch, které jsme si zvolili do vedení
našeho státu, vychovaných v marx-leninismu,
má velkou snahu získat spíše dobře placené
funkce, než pracovat na upevnění našeho právního řádu a rozkvětu republiky. A již začínáme
být ve světě známi jako národ zlodějů, podvodníků a sobců. Mám za to, že jednou z příčin
tohoto zvratu je odbourání křesťanské morálky,
která u nás platila snad téměř tisíc let.

(dopis z Katolických novin)

Vážení spoluobčané,
rozhodl jsem se vyjadřovat se v našem Zpravodaji k některým aktuálním problémům naší
obce. Je těch problémů mnoho a na jejich důležitosti máme asi každý jiný názor. Já jsem si pro
dnešní Zpravodaj vybral dva: jsou to záplavy
a likvidace TDO.
Možná se dá říct, že proti řádění vodního
živlu jsme takřka bezmocní. Také v letošním
roce nám voda nadělala v obci velké škody.
Některým záplavám bychom však byli schopni
zabránit nebo jejich škodlivý účinek omezit my
sami. Většina zatopených zahrad, popřípadě
sklepů při poslední povodni byla způsobena
tím, že vodu nestačily odvést nedostatečné příkopy nebo nedostatečně velké propustky
a potrubí pro odvádění dešťové a povrchové
vody. Nedostatečnost potrubí a příkopů byla ve
většině případů způsobena tím, že jsou tyto
odváděče dešťové a povrchové vody zaneseny.
Tím, že na OÚ nahlásíme souseda, který má
v příkopě osazenou rouru o malém profilu
nebo který zrušil příkopu, nevyřešíme celkem
nic. To jsme přece věděli i předtím a voda nás
topila. Vyřešení problému bychom nesmírně
pomohli tím, že na svém pozemku nebo před
svým pozemkem obnovíme nebo rozšíříme příkopu, která tam před dvaceti nebo čtyřiceti lety
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dobře sloužila a chránila od záplav náš i sousedův majetek.
K druhému problému vám řeknu asi toto.
Pokud nebudeme mít všichni popelnice na
domovní odpad a pokud nepřestaneme
domovní odpad spalovat v kotlích ústředního
topení a nepřestaneme odpad vyvážet na černé
skládky, je zbytečné si myslet, že se naše životní
úroveň jak hmotná, tak duševní bude trvale
a definitivně zlepšovat. Naopak, tímto špatným
jednáním budeme dobu lepších časů jen oddalovat. Jestliže chceme, aby u nás byl pořádek
třeba jako v Německu, Rakousku a jiných
vyspělých státech západní Evropy, musíme se
o to postarat především my sami. Žádné vyhlášky a nařízení nám to nezajistí. Proto zkusme
začít u sebe. A věřte, že se k vám časem přidají
další. Nechceme se přece v Kozlovicích nechat
zničit odpady a škodlivým kouřem z komínů.

Václav Kocián

Zápis ze zasedání Obecního
zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 28. 6. 1999
Přítomno: 12 členů obecního zastupitelstva,
omluven: 1 člen OZ (p. Stanislav Pustka), neomluveni: 2 členové OZ (p. ing. Miroslav Krpec,
p. Tomáš Vyvial)
1. Schválení změn poplatků za užívání veřejného prostranství
Finanční komise dne 14. 4. 1999 a Obecní
rada dne 23. 6. 1999 podaly návrh na zvýšení
poplatků za užívání veřejného prostranství:
Za použití veřejného prostranství k umístění
stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům,
včetně manipulačního prostoru, skládek zboží,
vystaveného zboží
— za krátkodobé používání na místě k tomu
účelu určeném za m2 a den 60 Kč (dosud 10 Kč)
— za vyhrazení trvalého parkovacího místa
ročně za m2 60 Kč (dosud 30 Kč)
— za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných
atrakcí za m2 a den 5 Kč (dosud 2 Kč)
— za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny
týdně za m2 10 Kč (dosud 5 Kč)
měsíčně za m2 80 Kč (dosud 40 Kč)
ročně za m2 200 Kč (dosud 100 Kč)
Dotazy a připomínky členů OZ:
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— pokud bude užívat veřejné prostranství
některý ze spolků v obci, bude muset rovněž
uhradit poplatek z místa?
— v době konání tradičního krmáše by
mohla obec udělit výjimku (snížit poplatek)
— pozemek u družstevních domů č. p. 635 —
638 je ve vlastnictví obce, budou muset nájemníci rovněž platit poplatek z místa za parkování
vozidel?
— pro parkování motorových vozidel —
autobusů, kamionů by bylo vhodné vyhradit
v obci parkoviště, např. v objektu ZD
— obecní rada by měla vypracovat systém
vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství
— o zvýšení poplatků za užívání veřejného
prostranství informovat občany ve Zpravodaji.
Dotazy zodpověděl p. starosta:
— pokud bude užívat některý ze spolků
veřejné prostranství k prodejní činnosti, je
povinen uhradit poplatek
— parkování vozidel na pozemku u družstevních domů č. p. 635 — 638 může být upraveno
(jednání mezi SBD a obcí)
— v minulosti parkovaly kamiony v objektu
ZD, docházelo k případům rozkrádání družstevního majetku, z toho důvodu byla tato možnost zrušena.
Přítomní členové OZ schválili změnu vyhlášky o místních poplatcích.
2. Žádosti o odkoupení obecních pozemků
A) OZ projednalo žádost p. Emilie Ermisové,
Kozlovice 354 o odprodej obecního pozemku
(případně jeho části) parc. č. 2366 k. ú. Kozlovice. OZ doporučuje obecní radě vrátit žádost
stavební komisi k prošetření a objasnění
žádosti.
B) OZ schválilo 12 hlasy žádost p. Věry Hlisnikovské, Kozlovice, část Měrkovice 736 o odprodej obecních pozemků parc. č. 4073/1 — díl b)
ve výměře 137 m2, díl c) o výměře 8 m2, parc. č.
4073/2 o výměře 145 m2, parc. č. 4073/3 díl d)
o výměře 341 m2, parc. č. 4108/1 — díl f)
o výměře 290 m2. Celková výměra pozemku činí
921 m2. Kupní cena činí 70 Kč/m2.
C) OZ projednalo žádost p. Ivanča Minkova,
Pod břehy 365, F–M o odprodej obecního
pozemku parc. č. 1990/24 ve výměře 200 m2.
Stavební komise nedoporučuje prodej obecního pozemku, navrhuje pouze pronájem. Všichni přítomní členové hlasovali proti prodeji

Kozlovice
obecního pozemku parc. č. 1990/24 k. ú. Kozlovice p. Ivanču Minkovu.
D) OZ schválilo 12 hlasy požadavek Sm VaK
Ostrava a. s. o odprodej pozemku na k. ú. Měrkovice, na kterém se nacházejí objekty čistírny
odpadních vod (geometrický plán ze dne 22. 1.
1999). Kupní cena činí 75 Kč/m2.
3. Různé
— OZ projednalo a schválilo 12 hlasy žádost
p. Pavla Sýkory, Kozlovice 678 o změnu územního plánu — dodatečné zařazení pozemku parc.
č. 820/7 k. ú. Kozlovice mezi plochy pro výstavbu RD.
— OZ projednalo a 12 hlasy schválilo žádost
p. Ladislava Závodného ml. a manželů Závodných Ladislava a Anežky, Kozlovice 483 o napojení rodinného domku č. p. 483 na obecní vodovod za podmínek stanovených obecní radou
dne 9. 6. 1999 — obec provede výkopové práce,
žadatelé uhradí materiál. Žadatelé si dále vyřídí
stavební povolení a povolení vstupu na soukromé pozemky.
OZ rovněž schválilo zhotovení vodovodní
přípojky o větším průměru s tím, že rozdíl ceny
mezi potrubím většího a menšího průměru
uhradí obec.
— OZ projednalo a 12 hlasy schválilo žádost
p. Jiřího Tabacha, Kozlovice 123 o napojení
rodinného domku č. p. 123 na obecní vodovod
za podmínek stanovených obecní radou dne 9.
6. 1999 — obec provede výkopové práce, žadatel uhradí materiál. Žadatel si dále vyřídí stavební povolení a povolení vstupu na soukromé
pozemky.
— OZ schválilo 12 hlasy zakoupení dávkovacího čerpadla pro vodojem v Měrkovicích za
cenu cca 15 000 Kč.
— OZ 12 hlasy schválilo žádost p. Petra
Závodného, bytem Lhotka 16 o úhradu nákladů
na zateplení stropu v objektu restaurace Na
koupališti ve výši 34 280,40 Kč.
4. — Pan starosta podal informaci
o škodách na obecním majetku při povodních
dne 18. 6. 1999:
— zničení ocelové lávky přes Ondřejnici, včetně
kamenných podezdívek
— poškození 4 můstků na přítocích Ondřejnice
— zničení dřevěné lávky přes Ondřejnici
— zanesení a poškození stěn a dna náhonu
— poškození a zanesení hlavního melioračního
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potrubí v prostoru škol. zahrady v Měrkovicích
— poškození obecní polní komunikace v délce
cca 1000 m— poškození obecní komunikace ke
skládce ostatního odpadu v délce cca 800 m.
— Pan Mgr. Štěpán Pustka upozornil na poškozenou (podemletou) obecní komunikaci k ZŠ.
— Pan starosta podal informaci, že služebna
Policie ČR v Kozlovicích bude zrušena. Probíhá
ještě jednání o možnosti, aby jednou týdně
Policie ČR vyřizovala požadavky občanů na OÚ.
— Ing. Zeman podal informaci, že obecní počítače budou mít datumové problémy až v roce
2099.
— Pan Libor Král — jak často se schází OZ?
Podle zákona o obcích § 38 se obecní zastupitelstvo schází podle potřeby, nejméně však
jedenkrát za tři měsíce.
— Pan Jiří Peloušek — na základě připomínek
a dotazů občanů žádá vysvětlení, zda bude
dokončena 3. etapa plynofikace.
Vysvětlení podal pan starosta:
Plynofikace obce je rozdělena do 5 etap.
1. etapa je dokončena, byla provedena kolaudace, etapa je v provozu.
2. etapa prozatím nebyla kolaudována, je
nutno provést opravy komunikací v hodnotě
cca 1 mil Kč, je v provozu.
3. etapa je před dokončením, na dokončení
bude třeba cca 2 mil. Kč.
Výstavba 4. a 5. etapy nebude v letošním roce
zahájena.
— Ing. Fojtík — připomínka k plnění nápravných opatření z auditu. Dle jeho názoru měly
být nedostatky důsledněji projednány se zodpovědnými pracovníky OÚ, obecnímu zastupitelstvu měla být podána podrobná zpráva, proč
došlo k jednotlivým chybám, proč nebyly vyčerpány účelové dotace, kolik účelových prostředků musela obec vrátit.
— Pan Jiří Peloušek — jak likvidují prodejny
s použitým textilem odpad? Dle připomínek
občanů tento odpad pálí.
— Pan Jan Prašivka — kanalizace Záhumní —
proč jsou majitelé rodinných domků nuceni
napojit se na kanalizaci, která neodpovídá platné normě? Obec by měla vybudovat nový kanalizační řád.
— proč nemají všichni majitelé rodinných
domků stejnou povinnost napojit se na veřejnou kanalizaci (jedna strana ulice je napojena
na kanalizaci, druhá strana ulice vypouští
odpadní vody do náhonu)?
V části obce Záhumní jsou splaškové vody
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odváděny do stávající kanalizace z betonových
trub nebo jsou zaústěny přímo do vodoteče —
náhonu.
Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci na vybudování nového kanalizačního
řádu v této části obce, výstavba bude prováděna
dle finančních možností.

Víte, že:

•

III. etapa plynofikace obce je po technické
stránce dokončena, zbývá jen opravit narušený
povrch vozovek a vše zaplatit. I. etapa byla
finančně kryta dotací a půjčkou ze Státního
fondu životního prostředí ČR. Podobná, již
schválená pomoc při financování výstavby II.
a III. etapy byla obci postupně pozastavena
a odebrána. Nezbývá než vše uhradit přímo
z obecního rozpočtu na rok 1999. Finanční situace obce není jednoduchá, a proto se nedostává peněz na všechno, na co by bylo třeba.

•

v kontejnerech na třídění plastů vyvážíme
zbytečně až 50 % objemu, který tvoří vzduch. Již
jednou jsem psal o velmi jednoduché úpravě
plastových lahví od nealko nápojů. Před vhozením do kontejneru uvolníme u láhve uzávěr
a sešlápnutím (na plocho) snížíme podstatně
její objem. Takto upravených plastových lahví
vejde dovnitř podstatně více a kontejnery
nebude nutné tak často vyvážet. Ušetříme tím
obecní — tedy naše společné peníze!

•

obecní vyhláška č. 3/98 závazně platná od
listopadu 1998 pro všechny fyzické osoby na
území Kozlovic, při jejichž činnosti vzniká
odpad, vyžaduje od občanů prokázání o zneškodnění odpadu:
a) dokladem o zaplacení úhrady za likvidaci
komunálního odpadu (doklad z obecního
úřadu o zakoupení žetonů na odvoz popelnic)
b) dokladem o předání odpadu na řízenou
skládku nebo oprávněné osobě (doklad ze
skládky v Kozlovicích apod.)
Z toho jasně vyplývá, že na obecním úřadě je
přehled, jak kdo likviduje komunální odpad.
Zbývá ještě citovat dva paragrafy ze zákona
o odpadech:
§ 27 — odstavec 1, písmeno b (obce):
— mohou ukládat pokuty fyzickým osobám
podle zvláštního zákona za nesplnění povinností vyplývajících z obecně závazné vyhlášky
§ 39 — odstavec 5, písmeno b (sankce —
obec uloží pokutu):
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— do výše 10 000 Kč fyzické osobě za nesplnění povinností z obecně závazné vyhlášky
obce, přitom postupuje podle zvláštního zákona (zvláštní zákon = zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích)
— 10 obecních bytů v domě č. p. 350 (stará
školka) bylo přiděleno žadatelům z Kozlovic?

Narození
Naše obec se rozrostla o tyto nové občánky:
Marcel Vyvial, Kozlovice č. 637
Daniela Juřicová, Kozlovice č. 86
Kristýna Lecová, Kozlovice č. 835
Kristýna Olšovská, Kozlovice č. 549
Ondřej Kocián, Kozlovice č. 481
Martin Pustka, Kozlovice č. 575
Vojtěch Krpec, Kozlovice č. 430
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Výročí
Od 1. června do konce srpna oslavili tito naši
spoluobčané svá životní jubilea:
70 let
p. Karel Hořava, Kozlovice č. 723
p. Marie Konečná, Kozlovice č. 767
p. Marta Kozová, Kozlovice č. 453
p. Marie Krpcová, Kozlovice č. 525
p. Vlasta Lakomá, Kozlovice č. 499
p. Anna Laníková, Kozlovice č. 493
p. Růžena Lovásová, Kozlovice č. 494
p. Štěpánka Minksová, Kozlovice č. 41
p. Josef Tkáč, Kozlovice č. 557
75 let
p. Marie Pagačová, Kozlovice č. 423
p. Vlasta Soudková, Kozlovice č. 612
p. Anežka Wirthová, Kozlovice č. 75
80 let
p. Marie Toflová, Kozlovice č. 448
81 let
p. Jindřiška Boháčová, Kozlovice č. 13
p. Adolf Krpec, Kozlovice č. 143
82 let
p. Ludmila Holubová, Kozlovice č. 729
p. Aloisie Ulčáková, Kozlovice č. 488
p. Anna Vašková, Kozlovice č. 200
83 let
p. Anastázie Polachová, Kozlovice č. 417
p. Anežka Ulčáková, Kozlovice č. 496

•

o sobotách a nedělích se můžete autobusem dostat bez přesedání přímo do nemocnice
a zpět?
Autobus odjíždí ve 14.05 hodin od garáží
v Kozlovicích, zpět od nemocnice ve Frýdku–
Místku jede v 17.15 hodin
Jiří Peloušek
84 let
p. Josef Krpec, Kozlovice 314
85 let
p. Marie Hlisnikovská, Kozlovice č. 736
p. Marie Strakošová, Kozlovice č. 757
86 let
p. Jan Boháč, Kozlovice č. 440
p. Jan Tkáč, Kozlovice č. 71
87 let
p. František Chýlek, Kozlovice č. 100
p. Marie Slípková, Kozlovice č. 322
p. Eduard Tobola, Kozlovice č. 376
88 let
p. Matylda Sysalová, Kozlovice č. 327
89 let
p. Ludmila Červenková, Kozlovice č. 101
p. Jan Kocián, Kozlovice č. 455
91 let
p. Julie Kociánová, Kozlovice č. 52
93 let
p. Ludmila Vašendová, Kozlovice č. 228
94 let
p. Juliana Závodná, Kozlovice č. 728
Všem jubilantům přejeme ještě hodně spokojených let.

Úmrtí
V posledním období nás navždy opustili tito
naši spoluobčané:
p. Milan Ermis, Kozlovice č. 536
p. Františka Tkáčová, Kozlovice č. 170
p. Ladislav Holub, Kozlovice č. 722
p. František Štefek, Kozlovice č. 283
p. Štefan Papik, Kozlovice č. 651
p. Ladislav Ugvic, Kozlovice č. 126
p. Emilie Toflová, Kozlovice č. 479
p. Oldřich Bílek, Kozlovice č. 705
p. Vladislav Červenka, Kozlovice č. 125
p. Vojtěch Špaček, Kozlovice č. 759
Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme
tichou účast.
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Kozlovický rodák — oběť
nacizmu v SNP
Slovenské národní povstání, jehož 55. výročí
si v těchto dnech připomínáme, dotýká se do
jisté míry i historie Kozlovic. Zahynul v něm
totiž ing. Robert Gottlieber, který se narodil
v Kozlovicích 5. září 1885. Jako nejmladší ze čtyř
dětí Sigmunda Gottliebera, obchodníka v Kozlovicích č. 155 (naproti kostela). Po maturitě na
reálce vystudoval stavební techniku v Brně.
První světovou válku prožil na italské frontě
a v italském zajetí. Za 1. republiky pracoval jako
inženýr na různých inženýrských stavbách,
naposledy na Slovensku na stavbě hydroelektrárny.
Za SNP uprchl s manželkou Štěpánkou a dcerou Olgou pomocí partyzánů na povstalecké
území, kde vstoupil do 1. Čs. Armádního sboru
a byl nasazen ke stavbě opevňovacích prací
v úseku Liptovská Osada. Po potlačení povstání
uprchl s rodinou do hor v Nízkých Tatrách
(Kalištie u Banské Bystrice). 30. 10. 1944 byl
zatčen i s manželkou hlídkou SS a 5. 11. byli oba
popraveni v Kremničce.
Ing. Robert Gottlieber byl za zásluhy
o povstání poctěn in memoriam Čs. válečným
křížem 1939 a řádem SNP I. třídy.
Dcera Olga strávila zbytek války v ilegalitě
a jediná z celé rodiny přežila. Vystudovala lékařskou fakultu a provdala se za MUDr. Vlastimila
Čapka. Oba provozovali lékařskou praxi
v Německu. V roce 1994 navštívila paní dr. Olga
Čapková–Gottlieberová i s manželem Kozlovice, aby poznala rodné místo i rodný dům svého
otce. Později poslala dopis, z něhož jsou čerpány uvedené pamětihodné skutečnosti.

Jan Boháč

Poradna pro vlastníky lesa č. 9
Výchova lesních porostůV této poradně bych
Vám chtěl nastínit jeden z dalších a důležitých
momentů, které mohou značně ovlivnit vývoj
Vašich lesních porostů. Z praktických důvodů
se soustředíme na ty nejdůležitější — prořezávky a probírky.
Prořezávky (péče o mlazinu)
Přibližně ve věku 10 let se porost mění v mlazinu. Stromky se začínají navzájem dotýkat
a zapojovat. Během dalšího růstu se brzy
navzájem tísní a ovlivňují. Tento proces má za
následek vznik tří vrstev porostu — horní,
střední a dolní.

Kritériem výběru stromků k výřezu v rámci
prořezávky jsou kladné a záporné znaky jednotlivých stromků. K záporným znakům patří
např. choroby, těžší zranění a zlom vrcholku,
větší křivost kmene, šikmý vzrůst, rozdvojený
kmen, rozložitost koruny, silné větve atd. Ke
kladným znakům patří např. naprosté zdraví,
přímý štíhlý kmen, protáhlé jemné větve, svislý
růst atd. U některých druhů stromů se mohou
drobnější vady kmene časem upravit, např.
u dubu.
Probírky
Jako probírky označujeme výchovné zásahy
v tyčovinách a nastávajících kmenovinách od
okamžiku, kdy většina stromů překročí ve výšce
1,30 m nad zemí tloušťku 7 cm, což zpravidla
nastává ve věku porostu 18—25 let. V našich
podmínkách se z převážné části porostů jedná
o probírky ve smrku. Na stanovištích ohrožených sněhem a větrem usilujeme víc o podporu
tloušťkového než výškového přírůstu. Zásahy
jsou proto při prvních probírkách intenzivnější.
Přednostně odstraňujeme z porostu především
poškozené stromy (loupání jelení zvěří), stromy
napadené hnilobou atd. Mladé smrkové porosty jsou často v našich podmínkách napadány
lýkožroutem lesklým, proto stromy jím napadené musíme včas a důsledně odstraňovat. Závěrem bych chtěl napsat, že každý porost vyžaduje zvláštní přístup a vlastník lesa by měl výchovné zásahy konzultovat se svým odborným
lesním hospodářem. Upozorňuji Vás, že za kvalitně provedenou prořezávku nebo probírku
máte nárok na dotaci.

Poradna pro vlastníky lesa č.10
Obnova lesních porostů. Obnovou lesních
porostů rozumíme vytěžení porostu mýtní
(obnovní) těžbou a současně nahrazení tohoto
porostu následnou generací (zalesnění).
Dnes ještě řada vlastníků si neuvědomuje, že
na svých lesních majetcích je nutno v rámci
hospodaření dodržovat určitá pravidla, která
jsou dána lesním zákonem.
Otázkou zůstává, kdy je vhodná doba k těžbě,
kdy započít obnovu. Zákon zakazuje provádět
mýtní těžbu do 80 let věku porostu. Dále nepovoluje překročit velikost holé seče nad 1 ha. Třetím pravidlem, vycházejícím z tohoto zákona, je
nepřekročitelnost šířky holé seče. Maximální
šířka holé seče se rovná dvojnásobku průměrně
výšky stromů v těženém porostu. V některých
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porostech (exponované) se povoluje šířka seče
rovnající se průměrné výšce porostu.
K povolení výjimek ze zákona dochází sporadicky a může je povolit pouze orgán státní správy — okresní úřad.
Pokud dojde k porušení lesního zákona, pak
orgán státní správy může uložit pokutu,
k čemuž v poslední době dochází stále častěji.
Povinností vlastníka lesa je spolupracovat se
svým odborným lesním hospodářem, čímž
prakticky vyloučí protizákonné hospodaření.
Samotná obnova se provádí nejčastěji dvěma
způsoby. Tím prvním je hospodářský způsob
pasečný, kdy dochází k vykácení ucelené části
porostu (nejčastěji se doporučuje v našich podmínkách forma holosečná). Druhým, šetrnějším způsobem je způsob výběrný. Jedná se
prakticky o „probírku“ v porostech v mýtním
věku. V této době již vytěžením jednotlivých
stromů nesledujeme docílení kvality, ale spíše
již zohledňujeme ekonomické hledisko těžby.
Při tomto způsobu těžby je nutno dávat pozor
na to, aby nedošlo k nežádoucímu proředění
porostu.
Příští kapitola — Nekalé praktiky některých
lesnických firem.

Odborný lesní hospodář Ing. Tomáš Svoboda
Kontakt:
Adresa: ul. Podříčí 48, Frenštát p. R. Telefon:
0656/831088 (ráno do 7,30 hodin, večer po
20,00 hodin), mobil: 0603 / 86 74 94. Úřední
hodiny: OÚ Kunčice p. O. — pondělí 15—17
hodin, OÚ Palkovice — středa 15—17 hodin,
Úřední hodiny na OÚ v Kozlovicích každou
středu od 14.00 do 14.45 hodin v místnosti
bývalé pošty.

Oznámení pošty
Jelikož nám velice záleží na neustálém zkvalitňování našich služeb a jejich dostupnosti
a jsme si vědomi problémů s vyzvedáváním
doporučených zásilek do vlastních rukou
zaměstnaným občanům, rozšiřujeme naše
služby ve Vaší obci. Občané si mohou od 1. 9.
1999 po předchozí telefonické dohodě s poštmistrem dohodnout vyzvednutí doporučené
zásilky do vlastních rukou i v sobotu od 07.45
do 08.45 hodin. Zásilka jim bude vydána
zaměstnancem naší pošty v dohodnutou dobu.

Česká pošta, s. p. Frýdek–Místek

ROCK FEST 99
V sobotu 24. července se v Kozlovicích v areálu restaurace „Na koupališti“ uskutečnil první
ročník rockového festivalu ROCK FEST 99. Na
festivalu vystoupilo celkem 6 kapel — DARKWIND, EXORCIZE, INCIDENT, VIRTUAL, VOID,
ACCEPT, REVITAL a IRON MAIDEN REVITAL.
Něco málo přes 200 fanoušků rockové hudby
mělo možnost zhlédnout šest kvalitních
vystoupení. Díky různému stylovému zaměření
jednotlivých kapel (od black metalu přes tharsh
až po klasický heavy metal) si každý fanda rockové hudby přišel na své. Splnil se tak sen několika generací rockových fanoušků o uspořádání
rockového festivalu v Kozlovicích. Nebudu se
rozepisovat o jednotlivých koncertech, jen bych
chtěl upozornit na bezproblémové chování
všech návštěvníků tohoto festivalu. První ročník ROCK FESTU je tedy minulostí a nám
nezbývá nic jiného, než se těšit na ten následující, který by se měl uskutečnit o prázdninách
roku 2000. V plánu jsou mnohá zlepšení a překvapení. Pořadatelé by touto cestou chtěli
poděkovat p. Nezhodovi, p. A. Pustkovi, p. M.
Juřicovi, p. A. Luchecimu, p. L. Nevludové, p. R.
Nevludovi, p. K. Pustkovi, firmě Autodoprava
Roman Froněk, společnosti FLECK — reprografické studio Ostrava, agentuře HOP Frenštát
p. R., rozhlasové stanici Radiožurnál.

Petr Peloušek

Kulturní zpravodajství
Počátkem prázdnin hostovali u nás už
podruhé členové rodiny Havlákových — sólisté
operety Národního divadla v Praze. Vystoupili
s pořadem známých světových operetních
melodií. Téměř plný sál Lidového domu byl
svědkem mimořádného kulturního zážitku.
Kdo přišel — nelitoval.
Rovněž vstoupení členů ostravských a opavských divadel v květnu ve hře Záhada starého
domu mělo vynikající uměleckou úroveň. Ve
vesnici s bohatou ochotnickou tradicí divadla
by mohl být zájem mnohem větší.
J. T.

Divadelní soubor
Na jaře letošního roku předvedli velmi úspěšně členové divadelního souboru u nás v Kozlovicích 3krát divadelní hru F. X. Svobody
„Poslední muž“. Hra byla uvedena i na krajské
přehlídce v Bašce. I když bylo provedení hry
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hodnoceno celkem příznivě, náš soubor nebyl
nominován na národní přehlídku do Vysokého
nad Jizerou.
Členové souboru se po divadelních prázdninách pustili s chutí do nácviku nové hry a chtějí své příznivce potěšit okolo Vánoc hezkou
komedií (v tomto roce vlastně 2 premiéry).
V sobotu 2. října 1999 pro vás divadelní soubor zajišťuje „Krmášovou zábavu“, na kterou
vás srdečně zve.
Ve dnech 22.—23. října 1999 se bude u nás
konat „Kozlovický divadelní podzim“. V přehlídce vystoupí účastníci národních přehlídek
amatérského tradičního i zahraničního divadla.
Jako host přijede soubor z Horní Moštěnice,
který skončil v přehlídce na druhém místě
v republice.
Členové porot doporučili uskutečnit přehlídku u nás v Kozlovicích proto, že členové
našeho divadelního souboru mají mnoho příznivců a že kozlovický divák opravdu divadlu
rozumí. Nenechte si proto ujít příležitost zhlédnout v domácím prostředí 4 hry. Úspěšným
uskutečněním festivalu bychom rádi navázali
na tradice přehlídek v Kozlovicích. Přesný program bude občanům včas oznámen. Na vaši
přízeň se těší divadelní ochotníci.

Za soubor Jan Chýlek

Ze sportu
Kromě fotbalu existují a činnost vyvíjejí další
sporty. O nich dnes budu stručně informovat.
Volejbalová družstva mužů i žen budou hrát
letos v krajských soutěžích. Činnost vykazují
i mládežnická družstva. K tomu, aby nejvýše
hrající družstvo nemělo ve svých soutěžích problémy, je nutno zlepšit práci s mladými a jejich
zařazování do družstev dospělých. Schází
důslednost a systematičnost.
Skoky na lyžích. V závěru června proběhly
tradiční závody na můstku na Táboře. Tam
z našich žáků nejlépe obstál Petr Ermis a Vladimír Struhár. Na závodech se sešla dobrá konkurence a velké úspěchy tam slavili poprvé zde
startující hoši ze Slovinska.
Skupina našich skokanů na lyžích (ať už startují za Sokol Kozlovice, nebo TJ Frenštát) startuje i v létě na nejrůznějších závodech doma
i v zahraničí a dosahuje slušných výsledků. Nej-

lépe si vedou z kozlovických rodáků tito jednotlivci: Vladimír Struhár, Petr Ermis, Pavel Fízek
a mezi dospělými Roman Jalůvka (v současné
době je na 5. místě v Českém poháru). Jmenovat by bylo možné i další — např. Struhár mladší, Erik Kocián apod.
Tenis v Kozlovicích se rozmáhá. Hraje se
hodně na kurtech vedle fotbalového hřiště i na
hřišti u školy. Mohou se zapojit i další. Na kurtech u fotbalového hřiště má to vše na starosti
pan Petr Peloušek a na hřišti u školy pan Jan
Tabach. Je možné se u nich přihlásit. Zatím probíhá pro zájemce dlouhodobý turnaj a po skončení budete s výsledky seznámeni.
Nohejbal se v Kozlovicích hraje pravidelně
téměř 20 let. Hraje se na hřišti v Kovářovém lese.
Hráči se zúčastňují některých turnajů (Baška,
Brušperk). Věkový průměr hráčů je vyšší. Nabízí
se možnost vytvoření družstva mladších hráčů.
Vy, kteří máte o nohejbal zájem a chtěli byste
pravidelně hrát, přijďte se domluvit.
Velmi aktivně si vedou ženy ve cvičení ZRTV.
Cvičily i o prázdninách v nouzových podmínkách a již se těší na cvičení ve školní tělocvičně
s novou podlahou.
Tenisté nabízí svým příznivcům i dalším přátelům přírody zájezd do Vrátné v Malé Fatře.
Zájezd se uskuteční v sobotu 18. září 1999. Bližší informace podá pan Vojtěch Tabach.
J. T.
Tenis. Každou středu od 17 hodin probíhá na
tenisových dvorcích Sokola Kozlovice hodinový
trénink žáků. Případné nové zájemce z řad dětí
ve věku 5—8 let mohou rodiče přihlásit buď
přímo na středečním tréninku, nebo u p. Petra
Pelouška (tel. 69 74 40). V případě nepříznivého
počasí se tréninky nekonají! Pronájem tenisového kurtu na jednu hodinu stojí 30 Kč, za každou další hodinu zájemce zaplatí 20 Kč. Kurt si
lze pronajat denně od 8 do 19 hodin. Možnost
rezervace kurtu jeden či více dní dopředu. Bližší informace podá p.Petr Peloušek(tel. 69 74 40),
p. Aleš Pustka (tel. 69 74 13), p. Ladislav Závodný (tel. 69 74 39), p. Jiří Prokeš (tel. 69 73 55), p.
Zdeněk Koza (tel. 69 70 86).
V červnu se rozběhl druhý ročník Tenisové
ligy. Letošního ročníku se zúčastní rekordní
počet 30 hráčů. Vítěz bude znám 30. září.
S výsledky vás seznámíme v příštím čísle Zpravodaje.
Petr Peloušek
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Jóga začíná…

Zastavte čas, odpočiňte si, načerpejte nových
sil v kursech jógy. Cvičení jógy v Kozlovicích má
již čtyřletou tradici. S cvičitelkou Danou Holubovou můžete relaxovat od 1. září ve dvou kursech pro pokročilé. Bude-li zájem, připravíme
i kurs pro začátečníky od 20 hodin, den zahájení je stejný. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ
v Kozlovicích.

Lední hokej
Již hezkou řádku let parta nadšenců v zimních měsících navštěvuje zimní stadiony ve
Frenštátě p. R. a Kopřivnici. V loňském roce se
tito nadšenci rozhodli založit oficiální hokejový
klub. Požádali o registraci. Žádost byla kladně
vyřízena, a tak od 1. ledna 1999 existuje oficiální hokejový klub HC Kozlovice. Sídlo klubu je
v restauraci „Na koupališti“. Klub má v plánu se
již letos na podzim přihlásit do oficiální soutěže řízení ČSLH. Z tohoto důvodu klub žádá případné zájemce o členství v HC Kozlovice, aby se
přihlásili u p.Petra Závodného (tel.0602 72 62 02
nebo 0658 / 69 71 46), p. Libora Krále (tel.
0658/69 74 25) nebo u p. Vladimíra Žingora.

Podzimní fotbalová sezona
Fotbalisté FC se svědomitě připravovali na
probíhající mistrovské soutěže. Muži se představují pod vedením nového trenéra Ládi
Vaverky posíleni pěti mladíky končícími v dorosteneckém věku. Dorostenci po úspěšných
rocích budou mít těžkou úlohu. Poprvé se hraje
župní přebor se staršími i mladšími dorostenci.
Jsme nesmírně vděčni Mirku Vyvialovi za to, že
nadále trénuje starší dorost. Musel se vyrovnat
s odchodem pěti kluků. Kádr je velice úzký.
Nečekáme zázraky, hlavním cílem je uchování
stávající soutěže. Nově jsme vytvořili mladší
dorost. Jedná se o starší žáky. V mistrovských
utkáních se musí vyrovnat nejen s výškovou
převahou, ale i s věkovou. Vychovat z nich
správné bojovníky se bude snažit jejich nový
trenér Jenda Vyvial z Myslíku. Obrovským zklamáním pro nás bylo nevytvoření okresní soutěže mladších žáků. FC Kozlovice byl jediným fotbalovým oddílem, který přihlásil do fotbalových klání mladší žáky. Okres Frýdek–Místek je
zase jediným okresem v České republice bez
soutěží mladších žáků. Škoda. V okresním přeboru bojují starší žáci. Družstvo pod vedením
Pavla Toboly a Pepíka Rečka tvoří zčásti mladší
dorostenci a mladší žáci. Skloubením zkuše-

nosti a mládí bychom se neměli bát o umístění.
O fotbalový potěr se stará Radek Chýlek. V Brušperské lize máme přihlášena dvě družstva
rváčů s velkým srdcem. Výbor FC si nesmírně
váží práce trenérů a přeje všem veliký kus fotbalového štěstí.
Výbor FC

Výsledky finálového turnaje
8. ročníku „Brušperské ligy“ v minikopané
Hráno v neděli 27. 6. 1999 na hřišti FC Kozlovice
Skupina „A“:
Kozlovice „A“—Hukvaldy „A“
Hukvaldy „A“—Jistebník
Kozlovice „A“—Jistebník
1. Kozlovice „A“
2 0 0
2. Jistebník
1 0 1
3. Hukvaldy „A“
0 0 2

3:0
1:3
3:0
6:0 4b
3:4 2b
1:6 0b

Skupina „B“:
Brušperk „A“—Kateřinice
Kateřinice—Fryčovice „A“
Brušperk „A“—Fryčovice „A“
1. Brušperk „A“
2 0 0
2. Kateřinice
0 1 1
3. Fryčovice „A“
0 1 1

2:1
1:1
5:0
7:1 4b
2:3 1b
1:6 1b

Zápasy o umístění:
o 5. a 6. místo: Hukvaldy „A“—Fryčovice „A“ 2 : 2
3 : 2 na p. k.
o 3. a 4. místo: Jistebník—Kateřinice 1 : 1
4 : 2 na p. k.
finále: Kozlovice „A“—Brušperk „A“ 2 : 2
0 : 3 na p. k.
Konečné umístění na 1.—6. místě:
1. Brušperk „A“
4. Kateřinice
2. Kozlovice „A“
5. Hukvaldy „A“
3. Jistebník
6. Fryčovice „A“

Finanční poradenství
včetně zákonného pojištění
automobilů
Přímý prodej, ne MLM
Informace: 0656 / 83 10 01, 83 55 66
Reiffeisen Stavební spořitelna
Oblastní pracoviště
Náměstí 31, 744 01 Frenštát p. R.
Tel. /fax: 0656 / 83 10 01

Kozlovice
Dovolujeme si Vám nabídnout
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stavební materiály pro Váš rodinný dům:
program — něm. sádro• sádrokartonový
kartonové desky UNIGYP, např. 9,5 mm

•
•
•
•
•
•
•
•

již od 43,60 Kč/m2 bez DPH
tepelné a zvukové izolace G + H ISOVER
izolace do podkroví ISOPHEN 040 např.
tl. 140 mm již od 124,60 Kč/m2 bez DPH,
plsť nekašír. 320 např. tl. 140 mm již od
102,50 Kč/m2 bez DPH
tepelné izolace ROCKWOOL — Prefizol
desky Rockmin např. tl. 140 mm již od
4,40 Kč/m2 bez DPH mnoho variant pro
tuhá i plynná paliva, rychlá montáž.
stavební folie JUTAFOL, DORKEN parozábrany, podstřešní folie na provětrávané střechy, bednění i izolaci, např. parozábrana JUTAFOL N 110 standard již od
13,30 Kč/m2 bez DPH
střešní okna VELUX velmi výrazné slevy
z ceníků!
systémové prvky ACO sklepní světlíky,
sklepní okna, drenážní systémy pro rodinný dům
vnitřní barvy JUPOL — fasádní barvy
MISTRAL
minerální podhledy AMF Thermatex,
Ecomin
polystyrén — Ilgnopor

Dále Vám nabízíme:
veškeré technické poradenství, včetně
výpočtu spotřeb uvedených materiálů
při odběru nad 20 000 Kč bez DPK
dopravu do 20 km zdarma.
Ceny a všechny další informace Vám rádi
sdělíme na tel. č. 0658/22346.
Provádíme montáž
sádrokart.,mineral.podhledů,tepel.izolací
a střešních oken s 5 % DPH
Tel. č. 069/624 20 90, 069/624 21 87.

•
•

LEKOS spol. s r. o.

Na zbytkách Staré Město (u Bašky) areál
zeměděl. zásobování a nákupu ve F–M
Otevírací doba:
Pondělí—pátek 7.00—15.30 hod.

DANA
nabízí tyto služby:

okamžitou fotografii polaroid
expres
rodinné portréty
svatební fotografie
fotografování tabla včetně
nalíčení
svatební oznámení
foto vizitky
dreportáže
a další speciální fotoslužby,
letecké snímky, reklamní foto,
fotografie na porcelán,
foto na billboardy

*
*
*
*
*
*
*

K prodeji nabízím:
fotoalba
rámečky
fotoaparáty s dárkem
keramiku
fotobaterie
Široká nabídka svatebních
oznámení, přání k různým
jubilejním výročím aj.
Zhotovení kalendářů
z vlastních fotografií
i fotografií na zakázku.
Ke každému zakoupenému
filmu album na 36 snímků
zdarma.
Fotografie na porcelán,
hrníčky, talířky aj.
Při náhodném zajetí filmu do
fotoaparátu možno ve
fotoateliéru film vytáhnout.
Frenštát p. R., náměstí Míru 23
(Frencentrum).
Tel: 0601/ 53 15 08.
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Plynofikace, topení, vodoinstalace
i na splátky bez ručitele. První
splátka již od 10 %.

S TA V E B N Í
FIRMA

FIRMA
JAN CARBOL
Sokolovská 1347 (u Mostárny)
Frýdek-Místek,
tel.č. 62 75 27, mobil 0602 74 12 31

Vám nabízí v plném
rozsahu tyto služby
— plynofikaci, topení a vodoinsta
lace i na splátky i bez ručitele.
— opravy, montáže a revize plynových
zařízení, práce vodoinstalaterské
a topenářské
— montážní práce účtujeme s 5% daní
— dodáváme plynové kotle dle výběru
zákazníka.
Dále dodáváme
— plynové sporáky
— plynové ohřívače vody
— plynové podokenní topidla
Montujeme kotelny i nad 50 kW,
zásobníky na zkapalněný plyn
PROPAN od kapacity 1,1 t až 11 t.
Poradenskou službu provádíme
zdarma

Koupím menší rodinný domek
v Kozlovicích, č. tel. : 0658/697 509.

Prodám:
pletací stroj — el. mandl — el. sporák
— ledničku — zlomky mramoru —
zahradní postřikovač — přadénka
ovčí vlny — starožitný nábytek —
kastlíkové okno 120 ´120 cm.
Zdeněk Bárta Kozlovice 760

NABÍZÍ TYTO
PRÁCE:
❉ vodoinstalace – měď a plast
❉ topenářské práce – kov, měď
a plast

❉ klempířské a pokrývačské práce –

❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉

montáž krytin BRAMAC,
KM BETA, BETERNIT, ŠINDEL
a další, střešní okna VELUX,
hydroizolace
tesařské práce
zámečnické práce – výroba
garážových vrat, výloh, schodišť,
zábradlí apod.
plynofikace včetně revizí
elektropráce včetně revizí
zednické práce
renovace bytových jader
malířské a natěračské práce
vedení účetnictví, mzdové
agendy, jednání na úřadech,
daňová přiznání

Firma staví rodinné domky na klíč,
renovuje a přestavuje objekty, půdní
vestavby. Nabízíme materiál za bezkonkurenční ceny a dovoz materiálu
na místo určení. Platby po domluvě
možno i na splátky.
Kontakt: MATTYS Group
tel./fax: 0658 / 40 20 60
tel.: 0658 / 62 28 90, 62 21 25
mobil: 0602 / 57 71 65, 72 47 53
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