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Slovo starosty
* Od červencového čísla Zpravodaje proběhla 4 zasedání Rady obce
a jedno zasedání Zastupitelstva obce
— informace uvnitř Zpravodaje.
* Co se dělo? Kromě běžných
oprav poruch vodovodu, kanalizací,
odvodnění, úprav terénu, oprav autobusových zastávek atd., bylo dokončeno několik plánovaných akcí:
— asfaltový chodník v prostoru Prašivka — most u p. Krpce vč. části
zábradlí
— zábradlí kolem chodníku od Váhy
po most (osvětlení bude provedeno dodatečně)
— nátěry zábradlí a železných konstrukcí všech mostů a lávek v majetku obce
— vybudování odstavné parkovací
plochy u obecních bytů (stará
školka)
— opravy místních komunikací (v 7
lokalitách — za cca 1,5 mil. Kč)
— dokončena rekonstrukce části obecního vodovodu na horním konci (garáže)
— provedeno odvodnění povrchových vod na místní komunikaci (horní konec)
— oprava všech sprchovacích koutů v obecních bytech s následnou opravou opadaných vnitřních omítek (dokončuje se)
— byla instalována první část dopravního značení místních komunikací podle zpracovaného pasportu. Věřím, že se ke značkám budeme chovat jako k vlastním — není to levná záležitost (nutnost dopravního značení místních komunikací je nařízena zákonem).
Rád bych vás požádal, aby „veřejné“ hodnocení prováděných akcí probíhalo až po jejich úplném
dokončení. Je možné, že na pohled od některých prací nesmyslně odbíháme, ale je to způsobeno
především tím, že je nutné řešit některé havárie a počet našich pracovníků je konečný. Co se týče
firem — ty mají smlouvou daný termín a dokud práci nepřebereme považujeme ji za nedokončenou.
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* Co nás čeká? Především oprava (rekonstrukce) WC v budově OÚ. Termín — nejpozději do zahájení plesové sezóny. Dále opravy v restauraci Na koupališti — splnění nových hygienických norem.
* Už po několikáté letos nacházíme ráno
(naposled v neděli 28. 9. 2003) rozházené odpadkové koše, převrácené kontejnery na tříděný odpad, lavičky naházené v potoce. Nechce se
mi věřit, že tuto spoušť páchají někteří naši
spoluobčané. Pokud tomu ovšem tak je, zvu „siláky“ na OÚ. Pan místostarosta pro ně jistě
najde odpovídající uplatnění — sekání betonu,
kopání odpadů… To jsou mimo jiné ty okamžiky, kdy musíme odejít od rozdělané práce!
* Pomalu, ale jistě nám začíná topná sezóna.
Když jsme jednoho občana viděli řezat gumové

Zápisy a usnesení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 26. 6. 2003
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluven: 1 člen zastupitelstva (Ing. Milan
Hanzelka)
Veřejného zasedání zastupitelstva obce se
zúčastnilo 6 občanů.
Pan starosta konstatoval, že zápis z minulého
zasedání zastupitelstva ze dne 9. 4. 2003 byl
uložen na OÚ k nahlédnutí. Nebyly k němu
vzneseny žádné námitky, proto se považuje za
schválený.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Besedy s občany — celkem bylo uspořádáno
5 besed, občané vznesli různé připomínky a požadavky (opravy komunikací, kanalizace, zřízení veřejného osvětlení, umístění kontejnerů na
tříděný odpad…). Požadavky a připomínky
budou dle finančních možností realizovány.
— Rehabilitace Kozlovice — Krajský úřad vyhlásil výběrové řízení na poskytování zdravotní
ambulantní péče v oboru rehabilitační pracovník — pro území Kozlovice a okolí. Služby by za-

dopravníkové pásy a ukládat je k hranici dříví —
chytla nás hrůza!
* Občany Měrkovic chci informovat, že svou
práci zahájil osadní výbor. Jeho první náměty,
jako zlepšení informovanosti prostřednictví vývěsky a zřízení schránky „důvěry“ (pro ty méně
průbojné) budeme v dohledné době realizovat.
Jinak děkuji hasičům a skautům za zorganizování hezkého odpoledne (dětského dne) pro
místní děti.
* Jednu prosbu na závěr. Pokud se vám zdá,
že někde něco nefunguje tak, jak má (myslím
tím věci ve správě obce) budeme rádi, když nás
upozorníte. Kozlovice mají rozlohu 21 km2 a při
nejlepší vůli všude být nemůžeme. Děkuji.
napsáno: 28. 9. 2003
starosta obce

jišťovala firma Rehabilitace Revita se sídlem ve
Frenštátě p. R. v domě č. p. 356 — obec požádá
o změnu užívání na nebytové prostory. Vznikne
jedno pracovní místo — rehabilitační pracovnice s praxí.
— Zpracovávají se podklady pro vypracování
plánu rozvoje obce na delší časové období
(obec musí mít připraveny podklady v případě
vyhlášení dotačních titulů). Byly zpracovány
projektové záměry — stručný popis, odhad nákladů (opravy komunikací, opravy vodovodu,
kanalizace, parkovací plochy…). Projektové záměry budou předány zastupitelům na CD.
— Byly rozeslány platební výměry na úhradu
nedoplatků za uložení odpadu za rok 2000
a 2001 (asi 350 ks) — celková výše pohledávek
činí asi 70 tis. Kč. Dále obec rozeslala smlouvy
na dodávku pitné vody z obecního vodovodu —
občané postupně vracejí podepsané smlouvy.
— Obec obdržela informaci České spořitelny,
a. s., že bude vyplácet dividendy ve výši 20
Kč/akcii — obec vlastní 3200 ks prioritních
akcií České spořitelny. Obec podala žádost o vyplácení příslušné částky — daň činí 15 %.
2. Osadní výbor Měrkovice
— Zastupitelstvo obce schvaluje osadní výbor
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Měrkovice ve složení — předseda: pan Stanislav Žabenský, členové — pan Tomáš Nezhoda,
pan Lukáš Vašenda.
3. Závěrečný účet obce
— Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2002 a schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2002 bez výhrad.
4. Rozpočtová opatření
Na základě objektivních skutečností, které
nebyly známy při sestavování rozpočtu na rok
2003, je nutno doplnit rozpočtovou skladbu
o nové paragrafy a položky jak na straně příjmů,
tak na straně výdajů. Zastupitelstvo obce schvaluje vlastní rozpočtová opatření dle návrhu
předloženého starostou (rozpočtová opatření
jsou přílohou zápisu).
5. Stavby na cizích pozemcích
Na základě zpracovaných projektových přehledů bude obec postupně (dle finančních
možností) zajišťovat realizaci jednotlivých záměrů (opravy komunikací, opravy chodníků na
hřbitově, víceúčelová plocha u hřiště…). V některých případech se bude jednat o stavby na
cizích pozemcích. K provedení stavebních
úprav na cizích pozemcích musí mít obec souhlas zastupitelstva obce. Na rok 2003 je v rozpočtu vyčleněna částka na tyto akce ve výši asi 3
mil. Kč. Tato částka pokryje asi 80 % všech požadavků na opravy. Zastupitelstvo obce schvaluje opravy komunikací na cizích pozemcích
(cesta Harabiš — obora — Lesy ČR; chodník —
Prašivka Milan; komunikace Benová — Benišová Ludmila, Fryčovice; vybudování víceúčelové
sportovní plochy u hřiště FC Kozlovice — TJ
Sokol Kozlovice).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednat
s majiteli o možnosti odkoupení pozemků.
6. Různé
6.1 Územní plán
Proběhlo veřejné projednání návrhu změny č. 2
územního plánu obce. Dne 30. 6. 2003 proběhne na Krajském úřadu v Ostravě jednání v této
věci. V případě kladného posouzení bude návrh
předložen zastupitelstvu ke schválení.
6.2 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Dnem 22. 1. 2003 vešlo v platnost nové nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. Podle tohoto nařízení zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši:
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— 1080 Kč měsíčně za výkon funkce člena rady
— 930 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy
výboru nebo komise rady
— 370 Kč měsíčně za výkon funkce člena zastupitelstva obce.
Odměna bude vyplácena od 1. 1. 2003, odměna
předsedy osadního výboru Měrkovice od 1. 7.
2003. V případě vykonávání více funkcí budou
odměny sčítány.
6.3 Stavební pozemky
Ve schváleném územním plánu obce jsou zahrnuty lokality pro výstavbu rodinných domků
bez vybudovaných inženýrských sítí. Pozemky
jsou ve vlastnictví fyzických osob. O výstavbu
v Kozlovicích je značný zájem. Rada navrhuje
vykoupit pozemky obcí, vybudovat inženýrské
sítě a nabídnout k prodeji zájemcům (v kupní
ceně se promítnou vynaložené náklady na vybudování inženýrských sítí). Na vybudování inženýrských sítí má obec možnost získat dotaci.
Obec nevlastní žádné pozemky vhodné pro výstavbu. Dotazy a připomínky:
Mgr. Minksová — může fyzická osoba pozemek
prodat bez souhlasu obce? Odpověděl pan starosta — fyzická osoba může prodat pozemek
bez souhlasu obce, obec však nemá povinnost
budovat inženýrské sítě.
Zastupitelstvo obce schvaluje vytypování pozemků dle územního plánu vhodných pro výstavbu rodinných domků a pověřuje starostu
a místostarostu provést vstupní jednání s majiteli příslušných pozemků.
6.4 Žádost o stavbu čerpací stanice
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr výstavby čerpací stanice firmou SEFIN leasing, s. r. o.
na obecních pozemcích parc. č. 231 a 3132/2
k. ú. Kozlovice.
6.5 Žádost o odkoupení obecního pozemku
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2000/1 k. ú. Kozlovice ve
výměře 1202 m2.
6.6 Projekční práce pro obec
Pan starosta informoval, že člen zastupitelstva
obce pan Ing. arch. Václav Cviček provádí pro
obec projekční práce (zná poměry v obci, je
schopen během krátké doby vypracovat dokumentaci — v případě vyhlášení dotačních titulů, kdy je krátký čas na podání žádosti o dotaci).
Z toho důvodu žádá zastupitelstvo o vyslovení
souhlasu, aby nedošlo ke střetu zájmů podle zákona o obcích. Zastupitelstvo obce souhlasí
s tím, aby člen zastupitelstva Ing. arch. Václav
Cviček mohl vykonávat projekční práce pro
obec.
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6.7 Rozhledna Kubánkov — Palkovské hůrky
Z jednání SMOPO vzešel návrh obcí Palkovice,
Hukvaldy a Kozlovice vybudovat rozhlednu Kubánkov — Palkovské hůrky. Je nutno vypracovat
vstupní studii, finanční prostředky na výstavbu
budou získány formou dotací. Zastupitelstvo
obce podporuje záměr výstavby rozhledny Kubánkov a souhlasí s tím, aby se obec účastnila
vstupních jednání a schvaluje finanční částku
do 10 000 Kč na vypracování vstupní studie.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 3. 7. 2003
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
Kontrola usnesení — jednotlivé body jsou
splněny nebo průběžně plněny.
Radě byla předložena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1800 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů na výdaje za uskutečněný zásah
a smlouva o poskytnutí dotace ve výši 78 000 Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zakoupení 6 ks zásahových obleků FIREMAN III. Rada
souhlasí s podpisem smluv.
Radě byla předložena žádost o odvodnění asfaltové komunikace p. č. 2901/3 k. ú. Kozlovice vedoucí u bytových domů SBD Kozlovice č. p. 635
až 638. Rada schvaluje provedení.
Radě byla předložena žádost o opravu příjezdové komunikace k RD č. p. 428. Rada bere na vědomí a doporučuje zařadit do plánu oprav
obecních komunikací.
Radě byla předložena žádost Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě p. Radh. o příspěvek na vydání vlastivědného časopisu Hlasy
muzea. Spoluúčast na vydání bude uvedena
v tiráži. Rada schvaluje příspěvek ve výši 1200
Kč.
Radě byla předložena žádost občanů o prověření vodovodního potrubí a tlaku vody z vodojemu Strážnice. Podepsáno 8 občanů. Firma Voding Hranice, s. r. o. bude pro obec zpracovávat
Provozní řád vodovodu — v rámci zpracování
budou provedeny kontroly a zřejmě i upraven
způsob provozování, což by mělo tlakové poměry zlepšit. Žadatelům bude zaslán dopis s vysvětlením situace.
Rada schvaluje předložené odpisové plány MŠ.

Kozlovice
Starosta předložil návrh smlouvy s fy DIGIS,
spol. s r. o. o doplnění prohlížeče GIS o další
prvky (aktualizace údajů katastru, č. p., zakreslení vodovodního řádu a veřejného osvětlení).
Jedná se o SW, který obec v minulosti zakoupila. Cena 76 650 Kč. V budoucnu bude vhodné
SW doplnit o zakreslení všech sítí. Rada s podpisem smlouvy souhlasí.
Starosta radě předložil nabídku TS, a. s. (cca
7000 Kč) na rozšíření veřejného osvětlení na
točně u pily (dolní konec) — osvětlení chodníku kolem Ondřejnice. Rada schvaluje.
Rada schvaluje následující plán akcí do konce
tohoto roku — opravy místních komunikací
v lokalitách (Benová, Žáčková Ludmila, Škodík
— jen kanalizaci, nákupní středisko — Prašivka,
Cibulec — Valašská cesta, Bužek Jos., hospoda
Harabiš — obora, zabradlí u chodníku Vašendová — Váha, chodník Prašivka Milan — lávka
Krpec), veřejné WC na OÚ, zpevněná plocha
u soc. bytů, vybavení kanceláře starosty.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 30. 7. 2003
Přítomno:
11 členů zastupitelstva
Nepřítomno: 4 členové zastupitelstva (p. Petr
Tichavský, p. Ing. Milan Hanzelka, p. Mgr. Štěpán Pustka, p.
Lumír Červenka — všichni
omluveni)
Zasedání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané — členové osadního výboru.
Pan starosta konstatoval, že zápis č. 3 — 2003
z jednání dne 26. 6. 2003 byl uložen na OÚ k nahlédnutí. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky a považuje se za schválený.
1. Kontrola plnění usnesení
Na minulém zasedání dne 26. 6. 2003 bylo uloženo starostovi obce jednat s majiteli pozemků,
na kterých se nacházejí komunikace, o možnosti odkoupení těchto pozemků.
— Komunikace Harabiš — obora: Uskutečnilo
se vstupní jednání s Lesy ČR, Frenštát p. R. Nemají zájem komunikaci opravovat ani se finančně podílet na opravě, naopak požadují
nájem za užívání komunikace. Jednání se nemohl zúčastnit ředitel — proběhne další jednání.
— Chodník Prašivka: Vlastník pozemku nemá
zájem nemovitost prodat.
— Víceúčelová plocha u hřiště: Vlastník pozem-
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ku TJ Sokol Kozlovice uzavře s obcí nájemní
smlouvu za účelem užívání pozemku.
— Komunikace Benová: Byla zaslána žádost
o souhlas s provedením úprav komunikace.
Na opravu komunikací bylo vyhlášeno výběrové řízení, výzva k podání nabídky byla zaslána
čtyřem firmám (Lesostavby Frýdek–Místek,
Skanska DS, a. s., Prostějov, KOREKT DIPS Brno,
ALPINE stavební společnost Frýdek–Místek).
Dále bylo uloženo jednat s vlastníky pozemků,
které jsou v územním plánu určeny pro výstavbu rodinných domků, o případném prodeji
obci. Tato jednání prozatím neproběhla.
2. Změna č. 2 územního plánu
Dne 18. 7. 2003 obec obdržela stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování — t. j. Krajského úřadu v Ostravě, odboru územního plánování a stavebního úřadu, se závěrem, že souhlasí s předložením změny č. 2 ke schválení zastupitelstvu obce.
Dotazy, připomínky:
— pan Pavel Strakoš — podle územního plánu
nelze stavět chaty?
Odpověděl pan Stanislav Pustka, předs. stavební komise — je uzávěra výstavby chat, územní
plán obce musí být v souladu s územním plánem vyššího územního celku.
Pan Ing. arch. Václav Cviček — v současné době
je zbytečné diskutovat o podmínkách stanovených v územním plánu, v této fázi se už nedá
nic měnit.
Starosta obce — jednotlivé požadavky občanů
na změnu územního plánu obce se shromažďují na OÚ, na každou žádost obdrží žadatel písemné sdělení. Změny územního plánu nelze z finančních důvodů provádět jednotlivě u každého požadavku. Pokud by měl některý z žadatelů
zájem a provedl by si sám úhradu nákladů na
pořízení změny územního plánu, obec bude
souhlasit.
Zastupitelstvo obce ukládá členům Zastupitelstva obce Kozlovice minimálně 1 ´ za dva roky
vyhodnocovat stav schváleného územního
plánu včetně jeho změn č. 1 a č. 2.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce průběžně kontrolovat dodržování
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 obce Kozlovice ze dne 30. července 2003, kterou se vyhlašuje změna č. 2 závazné části územního plánu
obce Kozlovice a kterou se mění vyhláška č.
13/1997 obce Kozlovice o regulativech územního rozvoje obce Kozlovice ve znění pozdějších
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změn a doplňků provedených vyhláškou č.
2/2000 obce Kozlovice.
3. Různé
3.1 Členové zastupitelstva obdrželi CD ROM
s projektovými návrhy (fiche), na základě kterých bude zpracován plán rozvoje obce. K projektovým návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. Na CD ROMu budou postupně doplňovány další návrhy, případně zápisy z rady, ze
zastupitelstva.
3.2 Projektový návrh — Parkoviště u ZŠ
Ing. arch. Václav Cviček — projektový návrh řeší
dopravní situaci v úseku pomník padlých — zastávka U váhy (směr Frenštát p. R.). Záměr řeší:
— vybudování chodníku v tomto úseku (je
nutno jednat s majiteli pozemků)
— vybudování parkovacích míst u ZŠ (11 parkovacích míst)
Předběžně byl záměr projednán s Policií ČR.
Ing. Vlastimil Fojtík navrhl řešit zároveň parkovací místa i na druhé straně silnice (pozemek
pan Vlček).
Pan Petr Chýlek vznesl dotaz, zda se uskuteční
výstavba tělocvičny u ZŠ.
Odpověděl pan starosta — na stavbu tělocvičny
bylo vydáno územní rozhodnutí, bude probíhat
jednání s vlastníky sousedního pozemku —
panem Jalůvkou, paní Kociánovou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci
o záměru obce vybudovat chodník v úseku pomník padlých — zastávka U Váhy a parkoviště
u ZŠ a ukládá starostovi obce zahájit jednání
s vlastníky pozemků o případném prodeji obci.
3.3 Předseda osadního výboru Měrkovice pan
Stanislav Žabenský se obrátil na obec s dotazem, zda do působnosti osadního výboru patří
rovněž část Tělací a další rodinné domky na
k. ú. Kozlovice, které se spíše přičleňují k Měrkovicím.
Bude upřesněno do příštího zasedání zastupitelstva.
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Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 18. 8. 2003
Jednání se zúčastnili 4 členové rady (omluvena paní Mgr. Hana Ulčáková).
Kontrola usnesení — jednotlivé body jsou
splněny nebo průběžně plněny.
SLPT Valašský vojvoda Kozlovice provedl práce
v obecním lese v Rybím (0,8 ha). Rada schvaluje příspěvek na činnost SLPT Valašský vojvoda
Kozlovice ve výši 4000 Kč.
Rada schvaluje prodej staré multikáry a žebříku
zájemci s nejvyšší nabídkou (i jednotlivě). Informace o prodeji bude vyvěšena na úřední
desce, na vývěsce u kostela a na internetu.
Rada schvaluje prodej 50 ks dlaždic z areálu
koupaliště za cenu 500 Kč (10 Kč/ks) pro FC
Kozlovice.
Rada bere na vědomí zápis 3—2003 sociální
a zdravotní komise.
Rada schvaluje na doporučení soc. a zdrav. komise příspěvek ve výši 2000 Kč Nadačnímu
fondu Betlém nenarozeným v Dobré s tím, že ve
smlouvě bude uvedena možnost umístění žadatelek z Kozlovic.
Rada souhlasí s ukončením nájmu v domě č. p.
350, byt č.10 dohodou.
Rada souhlasí s novým pronájmem bytu č. 10
v domě č. p. 350.
Radě byla předložena žádost (obecní byty č. p.
350, byt č. 9) o výměnu el. sporáku za plynový
— na vlastní náklady. Rada s výměnou sporáku
nesouhlasí.
Radě byla předložena žádost (obecní byty č. p.
350, byt č. 9) o opravu vlhkých zdí. Ve středu
20. 8. 2003 bude provedena kompletní prohlídka všech bytů a celého objektu za účasti profesí
instalatér, zedník, projektant. Na příštím zasedání rady podá starosta zprávu a návrh řešení.
Žadatelka bude vyrozuměna o dalším postupu.
Radě byla předložena žádost provozovatelky
restaurace Na Koupališti — o provedení oprav
— zatékání, plíseň, nové hygienické předpisy.
Proběhla kontrola hygieny. Rada schvaluje provedení nejnutnějších oprav.
Rada bere na vědomí zápis 4—2003 sportovní
a kulturní komise.

Kozlovice
Radě byla předložena žádost FC Kozlovice o poskytnutí příspěvku na závěrečný turnaj Brušperské ligy. Rada schvaluje příspěvek ve výši
3000 Kč.
Radě byla předložena žádost SDH Měrkovice
o poskytnutí příspěvku na pořádání dětského
dne. Rada schvaluje příspěvek ve výši 1000 Kč.
Radě byla předložena žádost oddílu volejbalu
(TJ Sokol Kozlovice) o poskytnutí příspěvku na
pořádání volejbalového turnaje. Rada schvaluje
příspěvek ve výši 5000 Kč.
Radě byla předložena pozvánka na 30. ročník
hasičské pohárové soutěže „O putovní pohár
Obecního úřadu Kozlovice“ pořádané SDH
Kozlovice. Rada schvaluje příspěvek na pořádání pohárové soutěže ve výši 5000 Kč.
Rada bere na vědomí zápis 5—2003 stavební
komise.
Rada byla seznámena s výsledkem výběrového
řízení na opravy místních komunikací.
Rada bere na vědomí a souhlasí s uzavřením
SoD s vítězem výběrového řízení — firmou Lesostavby Frýdek–Místek, a. s.
Starosta seznámil radu s podáním projektu do
programu Občanská volba Plzeňského prazdroje na Víceúčelovou sportovní plochu u fotbalového hřiště. Rada bere na vědomí.
Radě byla předložena žádost občanů na opravu
místní komunikace p. č. 625/10 k. ú. Kozlovice
a zbudování příkopu. Na doporučení stavební
komise rada schvaluje zařazení opravy komunikace do plánu oprav. Vybudování odvodnění je
technicky i finančně náročné — nebude se provádět.
Radě byla předložena žádost 10 občanů z části
Kozlovice Rybí o opravu místní komunikace p.
č. 3913. Rada doporučuje zařadit opravu komunikace do plánu oprav.
Radě byla předložena žádost o zřízení veřejného osvětlení před rodinnými domky. V dané lokalitě se VO nachází — místní komunikace je
osvětlena. Rada nesouhlasí.
Radě byla předložena žádost o napojení na
obecní vodovod. Starosta obce zajistí výškové
zaměření (zjištění tlakových poměrů) a rozhodne o dalším postupu.
Radě byla předložena žádost o napojení na
obecní vodovod parcely č. 1883/2, 3.

Kozlovice
Rada s napojením souhlasí při splnění konkrétních připojovacích podmínek.
Starosta předložil radě výsledek výškového zaměření uvažovaného napojení vodovodu pro
Kozlovice č. p. 398. Z výsledku měření vyplývá,
že napojení z původně uvažovaného místa je
technicky nemožné. Starosta s místostarostou
prověří technické možnosti napojení z jiného
místa. Zároveň prověří finanční náročnost takové akce.
Členové rady se budou snažit vytvořit jednotná
pravidla pro obdobné případy.
Radě byla předložena žádost o přijetí do pracovního poměru (v případě vzniku nebo uvolnění prac. místa). Rada v současné době nepředpokládá vznik nového pracovního místa.
Žádné pořadníky uchazečů o pracovní místa
nejsou tvořeny.
Radě byla předložena výzva k odstranění polosuchých jasanů u státní silnice. Rada s odstraněním jasanů nesouhlasí. Bude proveden ořez
suchých větví.
Rada souhlasí se započetím realizace svislého
dopravního značení dle zpracovaného a schváleného návrhu dopravního značení a podpisem
SoD s odbornou realizační firmou Slumeko,
s. r. o., Kopřivnice. Schvaluje částku cca 60 000 Kč.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 2. 9. 2003
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Rada bere na vědomí nákup nových odpadkových košů a jejich rozmístění na potřebná
místa.
Rada byla informována o nutnosti zakoupit
nový nákladní automobil především pro svoz
kontejnerů s odpadem a pro ostatní využití dopravy pro obec i občany. Stávající nákladní automobil značky IFA je pro své stáří ve velmi
špatném technickém stavu. Jako vhodný typ se
jeví automobil Daewoo AVIA, na který by se
přemontovala montážní ruka. Rozbor nabídek
a přesnou technickou specifikaci předloží místostarosta na příštím zasedání rady.
Rada bere na vědomí zápis 6—2003 stavební
komise.
Starosta seznámil radu s problematikou rozšiřování obecního vodovodu do vzdálených míst
v obci — mimo zastavbové části. Rada bere na
vědomí a postupuje OZ, které stanoví pravidla,
jak v takových případech postupovat.
Proběhla diskuse ohledně dotování provozu tělocvičny ZŠ pro její mimoškolní uživatele (TJ
Sokol, FC a další spolky a sdružení). Sál OÚ je
doposud pro činnost poskytován bezúplatně.
Bude vhodné tento stav vyvážit. Rada žádá ředitelku ZŠ, aby do příštího zasedání rady připravila rozbor nákladů na provoz tělocvičny ZŠ pro
stanovení hodinové sazby a odhadla její hodinové roční zatížení mimo školní potřeby.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil Jiří Peloušek

Jednání se zúčastnili 4 členové rady (omluven p. Stanislav Pustka).
Kontrola usnesení — jednotlivé body jsou
splněny nebo průběžně plněny.

Zprávy z obce

Radě byl předložen zápis osadního výboru Měrkovice. Zápis je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Rada bere na vědomí. Jednotlivé požadavky
budou postupně plněny, bod 1 a 7 postupuje
OZ.

— chcete-li koupit pozemek, nejdříve se informujte na Obecním úřadě v Kozlovicích,
k čemu lze pozemek využít podle schváleného územního plánu.
— máte-li zájem o přidělení obecního bytu či
o nájem nebytových prostor ve vlastnictví
obce, podejte si písemnou žádost, o které
rozhoduje Rada obce Kozlovice. Záměr obce
pronajmout nebytové prostory musí být zveřejněn po dobu 15 dnů před rozhodnutím
v radě. Zákon neukládá zveřejňovat pronájem bytů.
— o pronájmu pozemku na žádost občana rozhoduje Rada obce Kozlovice a záměr musí
být opět zveřejněn po dobu 15 dnů.

Ostravsko-Opavská Diecézní charita projevila
zájem o diagnostický přístroj a o sterilizátor pro
humanitární účely. Rada schvaluje prodej přístrojů, které jsou pro obec nevyužitelné, za
symbolickou cenu 1 Kč.
Rada schvaluje navrhované úpravy obec. rozpočtu — navýšení příjmů o 345 200 Kč, navýšení výdajů o 80 000 Kč, zbytek 265 200 Kč na nespecifikované rezervy.

Rady občanům
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Kozlovice

— koupi, směnu a darování nemovitostí (pozemků a budov) projednává Zastupitelstvo
obce Kozlovice 2´ po podání žádosti. Nejprve záměr musí být zveřejněn po dobu 15 dnů
před projednáním v zastupitelstvu. Při prvním projednávání zastupitelstvo vysloví
souhlas se záměrem prodeje, koupě, směny
či darování. V případě rozměření pozemku,
kdy neznáme jeho přesnou výměru, která se
určí geometrickým plánem, zastupitelstvo
projednává tuto záležitost podruhé a schválí definitivní výměru pozemku. Cenu pozemku zastupitelstvo schvaluje při prvním
projednání, aby občan znal jeho hodnotu.
L. E.

aby nám zůstala popelnice plná, případně nesvítilo světlo, nešel rozhlas či jsme neměli rozhrnutou cestu. Věříme, že do konce října letošního roku si každý z nás zkontroluje průjezdnost komunikace okolo svého pozemku a provede taková opatření, aby nám byly zajištěny
všechny obslužné práce. Děkujeme.
V případě, že vlastník sousedícího pozemku
takto neučiní, je povinen umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky. Vznikne-li tím škoda, je ten, kdo ji způsobil, povinen ji nahradit.
L. E.

Nemáte pokosen svůj
nebo pronajatý pozemek?
Prapor a znak obce
V zákoně o obcích je zakotveno, že užívat
prapor obce lze bez souhlasu obce. K užívání
znaku obce jinými subjekty, než jsou obcemi
zřízené organizační složky a právnické osoby, je
třeba vždy souhlasu obce.
L. E.

Poskytování právních služeb
občanům Kozlovic
Obecní úřad v Kozlovicích informuje občany o poskytování bezplatných právních služeb
občanům Kozlovic formou ústních konzultací
v místnosti bývalé pošty Obecního úřadu
v Kozlovicích a to v úterý jednou za čtrnáct
dnů v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. v těchto termínech: 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11.,
2. 12., 16. 12. a 30. 12.
L. E.

Ořez stromů
Obecní úřad v Kozlovicích žádá občany, aby
provedli ořez větví, které zasahují do příjezdových komunikací. Přesahující stromoví brání
v průjezdu vozidlům Technických služeb Frymes, které odvážejí popelnicové nádoby, Severomoravské energetice, Technickým službám
Frýdek–Místek zajišťujícím údržbu veřejného
osvětlení a rozhlasu v obci. Větve brání v průjezdu traktorům při rozhrnování sněhu k rodinným domkům. Určitě si nikdo z nás nepřeje,

Potom se vystavujete možnosti uložení pokuty ze strany obce Kozlovice. Obec může udělit
pokutu do výše 100 000 Kč právnické a fyzické
osobě, jež je podnikatelem a neudržuje čistotu
na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že
naruší vzhled obce. Fyzickým osobám může být
uložena pokuta do výše 10 000 Kč podle zákona
o přestupcích. Nejste mezi nimi?
L. E.

Připomínky, náměty, opravy…
Žádáme občany, aby opravy místního rozhlasu, veřejného osvětlení, případně žádosti
o opravu místních komunikací, či jakékoliv náměty a připomínky hlásili na Obecní úřad
v Kozlovicích a ne pracovníkům veřejně prospěšných služeb.Děkujme za pochopení.
L. E.

Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad můžete celoročně
odevzdávat do sběrného dvora obce Kozlovice,
který se nachází za čp. 1 — bývalé Fojství —
a nebo za čp. 392 pana Ferdinanda Vašendy,
směrem k sběrně druhotných surovin. Dvůr je
otevřen v pracovní dny v letním období — 1. 5.
až 31. 10. — od 6.00 hod. do 14.00 hod. a v zimním — 1. 11. až 30. 4. — od 7.00 hod. do 15.00
hod. Pokud bude sběrný dvůr uzamčen, neodkládejte komunální odpad k vstupním vratům. Co patří do tohoto odpadu? Nábytek, koberce, hadry, pračky, boty.
L. E.

Kozlovice
Smlouva o dodávce vody
z veřejného vodovodu
pro domácnosti
V letošním roce během měsíce června až
srpna byly předloženy občanům, jejichž domácnosti jsou napojeny na veřejný vodovod,
smlouvy o dodávce vody. Děkujeme všem, kteří
podepsané smlouvy v jednom vyhotovení doručili zpět na Obecní úřad v Kozlovicích.
Zároveň žádáme občany, kteří dosud smlouvu neodevzdali, aby tak učinili co nejdříve.
V. K.

Smlouva o nájmu
hrobového místa
Dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
v platném znění, je obec jako provozovatel veřejného pohřebiště v Kozlovicích povinna předložit dosavadním uživatelům hrobových míst
návrh smlouvy o nájmu hrobového místa, a to
do konce roku 2003.
Tato smlouva musí být uzavřena písemně.
Z toho důvodu Vám občanům, kteří jste vedeni
v evidenci pohřebiště v Kozlovicích jako uživatelé hrobových míst, budou předloženy smlouvy ve 2 stejnopisech během tří měsíců.
Prosíme vás o doplnění chybějících údajů ve
smlouvě a podepsanou smlouvu v jednom vyhotovení vraťte na Obecní úřad v Kozlovicích
do 15 dnů po jejím obdržení. V případě nejasností se obraťte na pracovníky Obecního úřadu
v Kozlovicích.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
B. K.

Doklady potřebné k vyřízení
občanského průkazu
Žádost o nový občanský průkaz lze podat
nejdříve 2 měsíce před ukončením platnosti
občanského průkazu nebo 2 měsíce před dovršením 15 let při vyřizování prvního občanského
průkazu.
Dále je povinností občana požádat o nový
občanský průkaz při změně stavu (sňatek, rozvod, ovdovění), při změně trvalého pobytu,
ztrátě, odcizení, a to vždy do 10 dnů po změně.
Doklady potřebné k vyřízení 1. občanského
průkazu:
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— rodný list dítěte
— platný cestovní pas dítěte nebo osvědčení
o státním občanství ČR
— 1 fotografie (předpisová)
— platný občanský průkaz jednoho z rodičů
Doklady potřebné při ukončení platnosti
občanského průkazu, ztrátě nebo odcizení:
— občanský průkaz (pokud nebyl ztracen
nebo odcizen)
— rodný list žadatele
— 1 fotografie
Nepovinné údaje = titul, manžel(ka), děti do
15 let. Při zapsání těchto nepovinných údajů do
občanského průkazu je nutno doložit tyto doklady: u titulu — diplom, manžel(ka) — oddací
list, u dětí do 15 let — rodné listy dětí.
Sňatek, rozvod, ovdovění:
Je potřeba stejné doklady jako při ukončení
platnosti, a navíc:
u sňatku — oddací list
u rozvodu — rozhodnutí soudu o rozvodu
s razítkem nabytí právní moci
u ovdovění — úmrtní list
Jak musí vypadat předpisová fotografie:
— rozměry 35 ´ 45 mm
— osoba musí být zobrazena v předním čelném pohledu
— pozadí musí být bílé nebo bledě modré
barvy
Občané, kteří vlastní občanské průkazy bez
strojově čitelných údajů (knížka, kartička), jejichž platnost končí dle zákona č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, ke dni 31. 12.
2005, si mohou již nyní žádat o jejich výměnu,
aby nedošlo k přetížení příslušných pracovišť
koncem roku 2005.
K jejich výměně je potřeba stejných dokladů jako při ukončení platnosti občanských
průkazů.

Doklady potřebné k vyřízení
cestovního pasu
U dětí mladších 15 let:
— rodný list dítěte
— oddací list rodičů
— 1 fotografie
— platný občanský průkaz jednoho z rodičů
— neplatný cestovní pas dítěte (pokud již
dříve vlastnilo)
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— správní poplatek 50 Kč při vydání cest.
pasu ve lhůtě do 30 dnů, platnost cest.
pasu je 5 let.
K vyřízení cest. pasu v kratší lhůtě (do 24
hodin, do 3 dnů, případně do 1 týdne) je potřeba 2 fotografií, správní poplatek činí 150 Kč
a platnost cestovního pasu je 1 rok.
U dětí starších 15 let:
— rodný list dítěte
— platný občanský průkaz dítěte
— platný občanský průkaz jednoho z rodičů
— 1 fotografie
— neplatný cestovní pas (pokud již dříve
vlastnilo)
— správní poplatek 200 Kč při vydání cest.
pasu ve lhůtě do 30 dnů, platnost cest.
pasu je 10 let.
K vyřízení cest. pasu v kratší lhůtě je potřeba
2 fotografií a správní poplatek činí 600 Kč
a platnost cestovního pasu je 1 rok.
U občanů starších 18 let:
— rodný list žadatele
— platný občanský průkaz
— 1 fotografie
— správní poplatek 200 Kč ve lhůtě do 30
dnů, v kratší lhůtě 600 Kč
K zápisu dětí do cestovního pasu rodiče
nutno předložit rodné listy dětí a oddací list rodičů nebo rodné listy obou rodičů.
K zapsání titulu do cestovního pasu — doklad o získání titulu.
Připsání dítěte do cestovního pasu rodiče:
— platný cestovní pas žadatele
— platný občanský průkaz
— rodný list dítěte
— oddací list rodičů nebo rodné listy obou
rodičů
— správní poplatek 50 Kč za 1 dítě

Doklady potřebné k vyřízení
Žádosti o výpis z rejstříku trestů
— platný občanský průkaz
— rodný list
— kolková známka v hodnotě 50 Kč
Formuláře k vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů a žádostí o výpis z rejstříku trestů si můžete vyzvednout na obecním
úřadě v kanceláři č. 4 — matrika.
M. H.

Kozlovice
Sdělení matriky
Lucie Špačková
Patrik Tabach
Kateřina Zemanová
Jiří Lapeš
jsou našimi novými malými spoluobčany.
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Svá životní jubilea oslavili v měsíci červenci,
srpnu a září tito naši spoluobčané:
Božena Buchtová
Alena Holubová
Štěpán Pustka
Julie Pustková
Drahomíra Jarolímová
Antonín Koza
Augustin Zeman
Marie Harabišová
Anežka Holubová
Anna Hrnčárková
Vlasta Vyvialová
Ladislav Závodný
Marie Žáčková
Marta Kahánková
Štěpánka Machálková
Aloisie Maková
Emilián Šmiřák
Bohuslav Krpec
Ludmila Žáčková
Anežka Šprochová
Anna Vašková
Zdeněk Kocián
Marie Hlisnikovská
Marie Strakošová
Matylda Sysalová
Ludmila Červenková
Marie Krpcová

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
82 let
83 let
83 let
85 let
86 let
87 let
89 let
89 let
92 let
93 let
95 let

Přejeme jim pohodu do dalších let, štěstí
a hlavně zdraví.

Kozlovice
Václav a Johana Zemanovi oslavili 50 let společného života.
Přejeme, aby další léta společného života
prožili ve zdraví, klidu a pohodě v kruhu svých
blízkých.
V posledním období jsme se rozloučili s paní
Josefou Janotkovou a s paní Julií Kociánovou.
Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme tichou účast.
Občanská komise
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Poplatky
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří opomněli zaplatit poplatky za vodné, psy a odpad,
aby tak učinili co nejdříve, nejpozději do 31.
října 2003.
Doufáme, že občané zaplatí poplatky ve stanovené lhůtě, aby nedocházelo k vymáhání nedoplatků.
B. K.

Reklamní a upomínkové předměty
Informujeme občany, že si mohou na obecním úřadě v kanceláři č. 3 zakoupit reklamní
a upomínkové předměty obce, a to trička, tašky,
odznaky, pohlednice, knihu Kozlovice 700 let,
knihu Pozdrav z Frýdecko–Místecka a Folklorní
mapu Moravy.
B. K.

Životní prostředí
Proč na podzim listy stromů
mění barvu a opadávají
Zelenou barvu listů v létě způsobuje chlorofyl, s jehož pomocí rostliny zpracovávají vodu
s minerály a oxid uhličitý na potřebné živiny.
Důležitou podmínkou pro tuto reakci je sluneční světlo, a právě jeho úbytek na podzim je příčinou změny barvy listů a jejich opadávání.
Stromy při nedostatku světla zelené barvivo
rozloží a začne převládat barva žlutá a červená.
Navíc se v řapíku listů postupně vytváří korková
vrstvička, která omezí až úplně přeruší přívod
vody a listy začnou usychat. Předčasné usychání a opadávání má na svědomí i nedostatek
vláhy, který nám zejména letos přesunul „listopad“ již na září.
Podzim je obdobím, kdy stromy vstupují do
období klidu, přestávají růst a shromažďují do
zásoby sacharidy, které posilují jejich obranyschopnost — připravují se na zimu. Je to také
období, které nám umožňuje určovat stromy
nejen podle siluety, kůry a zbytku listů, ale
i podle plodů. Rozmanitá stavba plodů, obsahujících jedno až mnoho semen těsně souvisí
s jejich rozmnožováním. Dělíme je na plody vě-
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troplodé mající „křidélka“ nebo chmýří (javor,
jasan, habr, lípa, vrba, topol, bříza), plody zvěroplodé — chrání je pevný obal dřevnatého
oplodí (líska, dub, buk) a plody vodoplodé spoléhající na „vodní dopravu“ (olše). Snahou každého semene je dostat se co nejdále od mateřské rostliny (z jejího stínu a prostoru čerpání
živin) na nová, neobsazená území. K tomu
právě příroda využívá různý způsob „dopravy“.
Dub a buk.
Oba, jak známo, dorůstají v obrovské stromy
produkující v plodné roky ohromné množství
plodů — žaludů a bukvic, které však nespadnou
daleko od stromu. A zde právě začíná úloha živočichů přepravit semena ukrytá v plodech na
jiné místo, kde naleznou snad lepší možnosti
vyvíjet se. V tomto snažení vyniká sojka obecná.
Na podzim nasbírá za několik málo týdnů stovky, ba dokonce tisíce žaludů. Občas jich má
v hrdelním vaku 10 nebo i více a vypadá to, jako
by byla oteklá. S touto „kořistí“ letí na otevřená
suchá místa, na nichž se nedrží dlouho sníh.
Několika údery zobáku udělá do země jamky
jako na sázení a vstrčí dovnitř po jednom žaludu. Je podivuhodné, že později, po měsících,
mnoho těchto ukrytých žaludů opět nalezne.
Avšak dost zbude těch, které již neobjeví. Ty
příští jaro vyklíčí a vyrostou z nich duby v místech, kde by se bez zavlečení sojkami nikdy neocitly. Myši nebo veverky jsou v tomto ohledu
mnohem méně spolehlivé, protože největší část
odnesených žaludů samy spotřebují. Je zajímavé, že žaludy „zasazené“ sojkou se nacházejí ve
správné poloze pro klíčení. Sojce se proto žertovně říká „první hajný“, protože během tisíců
let sojky vysadily celé lesy dubů.
Podobně jako u dubů i u buků a lísek se musí
jejich semena (bukvice a ořechy) dostat pryč od
mateřského stromu, aby měla lepší podmínky
ke klíčení. V případě buků se o to nejspolehlivěji postarají pěnkavy, sýkory a myši. Lískový
ořech má kolem jádra mimořádně odolnou
skořápku, kterou lze rozlousknout jen za pomoci „vyspělé techniky“ dlátovitých zubů veverky,
některých myší a plcha velkého nebo mimořádně silného zobáku datlů a strakapoudů. I jim
však nějakou dobu trvá než se k jádru odneseného ořechu dostanou a to je právě šance lísky
k rozšíření semen. Po tuto dobu bývají datlové
a hlodavci často vyrušeni a ořech opustí a ten
pak na jaře vyklíčí na novém místě.
Tak dokonale to všechno dovede zařídit příroda. Člověk se ji snaží po tisíciletí, se střídavými úspěchy, jen napodobovat.
Jiří Peloušek

Kozlovice
Ze života školy
Začátky školní výuky
v Kozlovicích
Tak nám začal opět nenávratně nový školní
rok. Kozlovickým dětem, tak jako tisícům dalších v celé České republice, nezačal 1. září, ale
až o den později. Učitelé stávkovali za lepší finanční ohodnocení a tím doufám i za kvalitnější výuku našich dětí.
Víte, jak to bylo se začátky školní výuky v Kozlovicích?
Pokud nebyla v Kozlovicích fara, nebyla ani
škola. Chtěl-li někdo posílat děti do školy, např.
fojt, musel je posílat do Rychaltic, kde byla fara
a tím i triviální (obecná) škola. Rychaltická farnost byla zřízena r. 1584. Až do roku 1785 patřily k ní obce Rychaltice, Sklenov, Kozlovice, Myslík, Lhotka a hrad Hukvaldy. Založením farnosti kozlovické v roce 1785, k níž náležely Kozlovice, Myslík a Lhotka, vznikla i povinnost zřídit také triviální školu. Vyučovalo se na výměnku fojtství (Kozlovice č. p. 1). První prozatímní učitel se jmenoval Josef Juříček, až 28. září
1790 byl jmenován definitivním učitelem —
rektorem Kašpar Firmkranc, rodem ze Znojma.
Školská fasse (pravdivý výkaz a zpráva o škole)
uvádí, že ve všech přiškolených obcích (Kozlovice, Měrkovice, Myslík, Lhotka) je dětí schopných školu navštěvovat 192, z toho 91 chudých
dětí, které nemohou platit školné, 41 dětí platících školné a 60 dětí, které pro velkou odlehlost
nemohou školu vůbec navštěvovat. Uváděny
zde jsou i příjmy učitele: štola (tj. úplata za
úkony spojené s kostelní službou, např. zpěvák,
hudebník) 12 zlatých 30 krejcarů, tzv. rektorská
dávka 4 zlaté, školné od 41 dětí a koleda 32 zlatých, celkem ročně 48 zlatých 30 krejcarů.
Těžko si můžeme představit, jak tehdejší učitel zvládal situaci s velkým počtem zapsaných
žáků a jak se prakticky řešilo jejich usazení
v malé místnosti na fojtství. Je ovšem otázka,
kolik dětí chodilo do školy denně. Pravděpodobně jejich docházka závisela na vzdálenosti
(osada Měrkovice — půl hodiny daleko přes
horský potok, Myslík — až hodinu a půl cesty
přes potoky, Lhotka — z konce dědiny až dvě
hodiny daleko), na počasí, na zdravotním
stavu, na práci v zemědělství rodičů, na postoji
rodičů ke škole, na učiteli apod. Poměry v kozlovické škole byly velmi stísněné, a proto bylo
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žádoucí postavit samostatnou školní budovu.
Stavební místo bylo vybráno 160 m od kostela
u dnešní cesty na horní konec na téže straně
řeky jako kostel. Z jara se začalo stavět a v zimě
r. 1797 se již v novostavbě vyučovalo. Budova
se skládala ze dvou světnic, komory, kuchyně
a kůlny — měla domovní číslo 172. Dovolím si
vám předložit na toto období vzpomínky pana
řídícího učitele Karla Strumhause z roku 1894.
„Vyučovalo se v jedné třídě v domku č. 172
jedním učitelem. Až teprve v roce 1822 přidělen
byl Firmkrancovi provizorní učitel Šebestián
Vrána, rodem z Frýdku, který mu pomáhal do
roku 1828, kdy Firkmkranc zemřel. Dva roky vyučoval Vrána opět sám, až v r. 1831 byl ustaven
rektorem Jan Horák, jehož služné již 80 zlatých
obnášelo. Za něho v roce 1858 byla založena
u okresního soudu ve Frenštátě nová fasse pro
zdejší školu, dle níž škola náboženskému fondu
náležela a příjem rektora činil 352 zl, který ze
320 dětí měsíčně platících po 6 kr za 11 měsíců
se vybíral. Příjem varhanický obnášel 20 zlatých. Z toho vydání činilo: pomocníkovi 120 zl,
ze zahrady 3 kr, za čištění školy 24 zl. Tak jemu
ze služného zbylo 243 zl a 9 kr na rok. Mimo to
5 1/2 sáhu dříví, na něž panství 3 sáhy a náboženský fond 2 1/2 sáhu přispíval.
V roce 1870 byla od Kozlovic odškolena obec
Lhotka. V roce 1873 byl učitelem ustaven Jan
Lužný, toho roku měla škola již 509 dětí. V roce
1877 bylo definitivně usneseno obecním zastupitelstvem o stavbě nové školy. Přitom stanove-

no bylo, že nová škola bude státi proti staré škole
na pozemku ve výměře 2 měřice 89 sáhů, kterýž
pozemek byl od Jana Lužného za 420 zl koupen.
Dne 6. května 1878 položen základní kámen
způsobem slavnostním a stavba dokončena
byla téhož roku v den před sv. Václavem
(28. září) nákladem téměř 11 000 zl. Budova
obsahuje tyto místnosti: v přízemí 1 třída, byt
nadučitelův a světnice upotřebená nyní na
obecní kancelář. V 1. patře nachází se 2 učírny,
byt pro podučitele a kabinet pro pomůcky.
Škola v Kozlovicích, dosud jednotřídní, byla
rozšířena téhož roku na dvoutřídní. Poněvadž
obec Myslík na novou stavbu školy v Kozlovicích značně by přispívati musela, odhodlala se
vystavěti sobě školu samostatnou, již 30. července 1879 položen byl základní kámen ke
škole, kteráž roku následujícího od Kozlovic odškolena byla. Jelikož i po odškolení obce Myslíku zbyl ještě velký počet žactva, kteréž nijak do
dvou tříd směstnati nelze, byla škola zdejší rozšířena roku 1884 na trojtřídní a později, až na
přelomu století na čtyřtřídní. Čtvrtá třída byla
aktivována až potom, kdy obecní zastupitelstvo povolilo o přístavbu nové učírny se postarati.“
Tolik o prvopočátcích školního vyučování
v naší obci na sklonku osmnáctého století
a v průběhu století devatenáctého. O tom, jak
pokračoval vývoj školství v Kozlovicích ve století dvacátém, snad někdy příště.
Marie Prudká, vlastivědný kroužek v Kozlovicích

Valašská dědina

Že pomoc našich farníků byla opravdu veliká,
záslužná a bohulibá, dokazuje i děkovný dopis
z Říma od samotného Svatého otce Pavla VI. …“
(J. Boháč — 700 let…)
Vzpomněl jsem si na tato slova při nedávné
návštěvě Bruntálska a Jesenicka. Na mnoha
poutních místech na pomoc kozlovických farníků dodnes s vděkem vzpomínají.
Symbolem pokračující obnovy za nedávné
doby zdevastovaných poutních míst (kuriosně
i v tu dobu státem chráněných památek) je
znovu vybudování chrámu Panny Marie Zlatohorské nad Zlatými Horami na Jesenicku (viz
foto), který komunisté 22. 9. 1973 vyhodili do
povětří a následně srovnali se zemí.
Podobný osud stihl i další poutní místo, zdaleka viditelný chrám Panny Marie Pomocné na

Minulost není třeba milovat, stačí jí rozumět
a nezapomenout, že končí v budoucnosti.

V době nedávné…
„Kdykoliv se ukázala potřeba oprav nebo
úprav kostela v Kozlovicích, obou přifařených
kaplí a fary, farníci vždy ochotně pomáhali.
V době nedávné ukázala se potřeba oprav takových objektů v našem pohraničí. Stalo se tak
v létech 1969—78, kdy někteří ochotní a nezištní farníci opravovali kostely, kaple a fary v 15
obcích na Bruntálsku a Olomoucku.
Pracovalo se zdarma. Také dopravu auty si
farníci hradili sami…

14

Kozlovice

Chrám Panny Marie Zlatohorské nad Zlatými Horami
Uhlířském vrchu nad Bruntálem z roku 1758.
Ten byl pro změnu po roce 1968 téměř zničen
(rozstřílen) sovětskými okupanty. K dnes již obnovenému chrámu nás od Bruntálu dovede 1 km
dlouhé, čtyřnásobné lipové stromořadí, založené v roce 1760.
Poutě, jejichž historický základ je v poutích
do Svaté země zhruba od 2. století našeho letopočtu, se na našem území rozvíjejí od počátku
sedmnáctého, ale hlavně v průběhu první půle

Skaut — Junák
Roku 1902 založil
v Americe Ernest Thompson Seton, kanadský
spisovatel knih o přírodě, divoších a zvířatech,
Ligu lesní moudrosti,
mající mladíky bez ohledu na původ, majetek
a vzdělání vést k poznání přírody a lásce k ní
jako základu zdravého života.
Hnutí se šířilo z anglicky hovořících zemí
a před první světovou válkou už toho byla plná

osmnáctého století. Většina poutí se konala bez
vážnějšího přerušení od těchto let až po komunistický převrat v roce 1948. Po tomto roce byla
řada poutních míst zrušena, konání poutí zakázáno a tam, kde poutě přežívaly, byli věřící často
sledováni (i v Kozlovicích) a vznikaly jim problémy v práci, ve škole i rodině. Teprve po roce
1989 se opět stávají oblíbenými místy k setkání
věřících, místy, které nás všechny oslovují zajímavou historií i nádherou umění.
Jiří Peloušek

Evropa. Potírání pověr, že noční, lesní či horský
vzduch šíří nemoci, že pochody s holými koleny
vedou k revmatismu, volání po návratech mladých lidí k životu ve volné přírodě (jak aktuální
v dnešní době televize, videa, počítače, mobilu,
automobilu…).
V Čechách podobné myšlenky zaujaly Antonína Svojsíka (nar. 1867), který působil jako
profesor tělesné výchovy na středních školách
v Praze a okolí. Roku 1911 se vypravil do Anglie,
aby se zde seznámil se skautským hnutím, které
studoval i v Belgii, Dánsku, Švédsku.
Vrátil se nadšen a v roce 1912 vydává první
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českou skautskou příručku. Pod hradem Lipnice vybudoval z větví a kůry „zálesáckou chatrč“,
která se stala základnou prvního skautského tábora u nás. Svojsík vypracoval programové základy českého hnutí. Hledal se český název,
místo anglického Skaut — stal se jím Junák.
A tak vznikl 15. 6. 1914 spolek Junák — Český
skaut, zprvu s necelou dvacítkou členů. Později vznikla i dívčí větev hnutí. Postupně se
ustálil znak organizace — skautská lilie, doplněná chodským symbolem psí hlavy.
Když vzniklo Československo, byl v květnu
1919 založen Svaz junáků — skautů, jehož
prvým náčelníkem se stal Svojsík — jeden z devíti členů mezinárodního skautského výboru.
Na respektu hnutí přidalo, když roku 1920 přijal
roli jeho protektora prezident T. G. Masaryk.
Roku 1922 měl Svaz 760 oddílů s 19 600 členy.
Antonín Svojsík zemřel 17. 9. 1938, krátce
před ztrátou českého pohraničí. V protektorátu

Čechy a Morava byl Junák v říjnu 1940 rozpuštěn. Mnoho skautů se zapojilo do odboje doma
i v zahraničí, na sedm set jich za to zaplatilo životem. (V našem kraji nám připomíná památku umučených skautů kamenná mohyla na
Ivančeně — pod vrcholem Lysé hory. Účastníci
každoročního srazu skautů na Ivančeně byli
před rokem 1989 pronásledováni). Po válce se
obnovený Junák stal s takřka čtvrt milionem
členů největší dětskou organizací.
Po únoru 1948 byl Junák podroben řízení komunistů a jako takový byl vyloučen z Mezinárodního skautského hnutí. Zrušen byl v roce
1950 — to už mnoho skautských vedoucích sedělo v lágrech. Obnova hnutí v roce 1968 zůstala epizodou: po letních táborech v roce 1970 byl
Skaut opět umlčen.
Dveře k další cestě mu otevřela až obnova demokracie v roce 1989.
Připravil Jiří Peloušek

OPEN AIR FEST 2003

jsou naplánovány koncerty v Belgii a Holandsku, v jednání je Německo, Francie a Španělsko.
Více informací se mohou naši fanoušci dovědět
na naší internetové adrese http://adultery.
zde.cz“, říká kytarista kapely a kozlovický rodák
Luboš Strakoš. Po ADULTERY patřilo pódium
skupině ADOR DORATH. Troufám si tvrdit, že
šlo o jeden z vrcholů letošního Open Air Festu.
Skvěle zahraný black metal v kombinaci s ženským operním sopránem zněl velmi působivě.
No, o této kapele ještě určitě uslyšíme. Za to
frýdlanští VIRTUAL VOID se již na naší rockové
scéně zabydleli a se svým pekelným rollem fanoušky pěkně nažhavili.
Je 21.11 hodin. Světla pohasnou, je slyšet
první tóny kláves. Davy netrpělivých fanoušků
se začínají tlačit pod pódiem. Intro končí a na
ozářeném pódiu se k mikrofonu svým charakteristickým cupitáním blíží on. „I Love You“ zařve
do mikrofonu a pozvedne své paže k obloze.
„Ozzy, Ozzy“, křičí stovky fanoušků. Začíná
téměř 90 minutové show olomoucké kapely
OZZY OSBOURNE REVIVAL. Show plné hitů
(dočkali se jak příznivci starých Black Sabbath,
tak současné Ozzyho sólové dráhy) a světelných
efektů. Došlo i na tradiční kbelíky s vodou a Ozzyho pozadí. No, prostě absolutní vrchol!
Z Prahy dorazil druhý revival letošního festivalu — METALLICA REVIVAL. I tady není co vy-

Již počtvrté se v sobotu 23. srpna sešli vyznavači rockové hudby v Kozlovicích, aby v rámci
festivalu Open Air Fest 2003 zhlédli vystoupení
8 kapel z celé republiky. To, že si festival získal
určité jméno, svědčí desítky telefonátů organizátorovi a dramaturgovi v jedné osobě, Lubomíru Strakošovi. „Denně mi volalo několik zájemců zahrát si na festivalu v Kozlovicích. Bohužel si nemohu dovolit pořádat velký festival například typu Noc plná hvězd aj. Rozhodl jsem se
jít cestou kvality“, vysvětluje své záměry L. Strakoš. O tom, že se mu to zatím daří, svědčí rok od
roku zvyšující se zájem fanoušků o tento festival.
Ale nyní již k samotnému festivalu. Úvod obstarala veselá, beer rocku holdující partička
z Havířova, PIVOSAURUS. Sympatické vystoupení, okořeněné vtipnými poznámkami zpěváka o jednotlivých skladbách či členech kapely.
Druhou vystupující kapelou byli příborští melodici GREEDY INVALID, kteří přijeli propagovat své první album „Lost Letter“. S následujícími ADULTERY přibylo v muzice rychlosti a zejména tvrdosti. Jejich nové CD „Age Of Winter
Kings“ bylo pozitivně hodnoceno v domácích
i zahraničních hudebních časopisech. „Ano,
o desku je zájem dokonce i v zahraničí. V říjnu
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tknout. Velmi dobrá image, instrumentální dovednosti všech členů kapely, zejména „Kirka",
a reprezentativní výběr skladeb, mapující celou
kariéru skupiny METALLICA, jistě potěšil každého pravověrného fanouška této metalové legendy.
Celý festival pak uzavřelo vystoupení kapely
MADNESS, hrající thrash metal s velmi přesvědčivým pěveckým výkonem zpěvačky.
Je krátce po druhé hodině ranní. Čtvrtý ročník Open Air Festu je minulostí. A co dál? Něco
málo mi ze svých plánů Luboš Strakoš prozradil
již nyní: „Další ročník bych chtěl udělat opět
v srpnu. Chtěl bych pozvat kapely AC/DC REVIVAL, IRON MAIDEN REVIVAL, ENDLESS (objev
roku 2002 v kategorii hard’n’heavy) a také dva
zahraniční hosty, ale jména neprozradím, nechte se překvapit. Ještě bych chtěl prostřednictvím Zpravodaje poděkovat za spolupráci SDH
Kozlovice, OÚ Kozlovice, dále pak sponzorům
Avalanche Productions, elektroslužby Vojkovský,
restaurace Na koupališti a mediálnímu sponzoru Radiu Hey!
Děkuji také všem občanům Kozlovic za trpělivost a pochopení ohledně hlučnosti v průběhu
akce.“
Lubomír Strakoš & Petr Peloušek

Volejbalové aktuality
V předposledním srpnovém týdnu jsme pro
naše žačky a kadetky uspořádali volejbalové
soustředění ve Lhotce. Součástí tohoto soustředění byly i turnaje. 16. 8. 2003 turnaj žen v Kopřivnici, kde naše ženy obsadily 1. a kadetky
4. místo, 19. 8. 2003 jsme pořádali losovaný turnaj mixů, 21. 8. 2003 turnaj deblů a 22. 8. 2003
turnaj žaček, kde naše děvčata s přehledem zvítězila. Na tyto akce přijelo asi 100 dětí. Děkujeme všem pořadatelům a sponzorům za pomoc.

Sport

ASPV Kozlovice — cvičení žen

Tenis

Zveme všechny ženy a dívky k pravidelnému kondičnímu cvičení!

• Novým předsedou tenisového oddílu Sokol
Kozlovice je od 1. 3. 2003 pan Tomáš Kubečka.
• Zájemci o pronájem kurtu se mohou informovat na tel.číslech: 776 745 676, 608 822
708, 776 251 269, 737 968 422, 558 697 439,
558 697 413.
• Každou středu od 16 hodin probíhá trénink
žáků. Bližší informace na tel. čísle 776 251 269.

Út 19.00—20.15 AEROBIC + BODYSTYLING
Pá 19.00—20.00 AEROBIC (do 31. 10.)
Ne 18.00—19.00 STEP AEROBIC (od 2. 11.)
Cvičení probíhá v tělocvičně ZŠ Kozlovice,
vstupné — permanentka v hodnotě 200 Kč obsahuje 14 vstupů, jednorázové vstupné 20 Kč.
Ve spolupráci s Fit studiem Petra jsme pro
Vás připravily pravidelné cvičení AQUA AEROBICU (aerobní cvičení ve vodě, velmi jednoduché cviky bez choreografie v rychlejším tempu,
vhodné i pro cvičenky, kterým „normální“ aerobní cvičení nevyhovuje), a to každé pondělí
od 19.30—20.45 na krytém bazéně ve Frenštátě
pod Radhoštěm.
Od února připravujeme KICK BOX AEROBIC
(fyzicky náročná hodina s jednoduchou choreografií, při níž pracují velké svalové partie)
a cvičení maminek s dětmi od 2 let.
Stejně jako minulou sezónu i nyní plánujeme
několik akcí. V říjnu aerobic 3 v 1 ve sportovním
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zařízení ve Frýdlantě nad O., silvestrovský aerobic maratón, cvičení na balónech a další.
Společně s volejbalovým oddílem dorostenek
bychom vás před vánocemi rády pozvaly na
Mini módní přehlídku sportovního oblečení
a oblečení pro volný čas.
Přijďte mezi nás, ať už je vaším cílem snížení
hmotnosti, formování postavy, zvýšení svalové
síly, nebo jen zrychlení rehabilitace po úraze
(aqua aerobic).
Těší se na vás instruktorky Pavlína + Marcela
Informace o cvičení Pavlína Zemanová, tel. č.
558 697 509, 606 258 089

Fotbalový podzim…
V letním období fotbalisté nezaháleli a připravovali škvárové hřiště na podzimní nepříznivé počasí a na zimní přípravu. Nerovnosti zavezli škvárou, plevel postříkali, hřiště poválcovali. Nejdůležitějším úkolem bylo vytvoření zázemí v případě nepříznivého počasí. Podařilo
se, unimobuňky budou sloužit jako kabiny pro
hráče. Bylo provedeno jejich ustavení, vyměněna celá střecha a v současné době jsou obíjeny
kabiny zvenku deskami, opravují se podlahy.
Zajištěním vhodného přístřeší v poločase mistrovských a přátelských utkání, je splněno další
předepsané kritérium pro provozování sportoviště.
L. E.

Zklamání mladších žáků
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali, že fotbalový klub vytvořil družstvo
mladších žáků a že tito chlapci konečně budou
mít vlastní soutěž. Opět se tak nestalo. Do
okresního přeboru mladších žáků se přihlásily
pouze 2 týmy — Kozlovice a Staré Město. Nakonec jsme se rozhodli zařadit mládežnické družstvo do okresní soutěže starších žáků. Hrají pod
názvem Kozlovice „B“. O této skutečnosti vás
informujeme, aby veřejnost nebyla překvapena
vysokými porážkami našich fotbalových nadějí,
protože mnohdy nastupují proti patnáctiletým
o 2 až 3 hlavy vyšším klukům. Ale zápal do hry
neztrácejí, a to je velmi důležité. O jejich fotbalový růst se starají Pepík Piskoř ml. a Milan Kocián.
L. E.

Reprezentace okresu
16. září 2003 reprezentovali okres Frýdek–
Místek naši 2 fotbalisté ročníku 1991. Byli to
Tomáš Víta a Jakub Doležal. Meziokresní utkání
se uskutečnila v Dobraticích. Výběr okresu Frýdek–Místek obsadil pěkné 3. místo. Potěšitelné
je, že oba naši kluci patřili k nejlepším hráčům.
Blahopřejeme.
L. E.

Porážka Kozlovic u Přerova
Po dlouhé době se představila v Kozlovicích
ženská kopaná. Stalo se tak na setkání u příležitosti oslav více než čtyřicetiletého přátelství
naší vesnice s Kozlovicemi u Přerova. Pro děvčata z domácího fotbalového klubu to bylo o to
těžší, protože hrála proti registrovanému družstvu, které hraje přebor okresu Přerov. Ryze
amatérský tým FC nadšením a elánem dovedl
pokořit „profesionální“ tým Kozlovic u Přerova.
Skláníme se před výkonem paní učitelky Bednářové a paní Harabišové. Výborně jim sekundovaly Pavla Nezhodová, Martina Eliášová,
Hanka Vyvialová, Markéta Jarotková, Leona Vašendová, Hanka Bednářová, Šárka Špačková
a Magda Krpcová. Nejen naše ženy zvítězily, ale
soupeře z Kozlovic u Přerova pokořili benjamínci, žáci, dorostenci, muži i starší páni. Celodenní program byl ukončen přátelským posezením.
Na přiložené fotce děvčata společně se soupeřkami z Kozlovic u Přerova, na druhé fotografii naděje naší kopané.
L. E
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