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Prosinec 1998
ZDARMA

Obecního úřadu v Kozlovicích
Spí včelí úl, spí bílá zahrada,
spí světa půl, mráz řeku opřádá.
Je prosinec – doba vánoční…
„Mějte lásku v duších“.
Zdeněk Svěrák

K

dyž napadne sníh, svět
se úplně změní. Ztichne.
Ty chvíle, kdy jste celí promrzlí a víte, že za okamžik už budete v teple, že se oknem podíváte ven
do zamrzlého kraje a že máte domov, kde je
vám dobře, ty mají něco do sebe.
Neodmyslitelně k tomuto zimnímu období
patří Vánoce, které si dnes většinou spojujeme
s čekáním na nadílku pod stromečkem, popřípadě ještě s Mikulášem. Po staletí však byly svázány s mnoha lidovými obyčeji a oslavou narození Krista.
Vánočním svátkům předcházelo kdysi téměř
měsíční období plné zvyků a starých obyčejů. Šlo
vlastně o přípravnou dobu na vánoční svátky –
advent. Dobu očekávání – původně očekávání
příchodu Spasitele na svět, proto ono latinské
„advent“, které znamená příchod. Přípravy většinou začaly okolo svátku Ondřeje, 30. listopadu,
a byly doprovázeny půstem. Od té doby byly
zakázány zábavy, zpívaly se jen adventní písně
a všude se uklízelo. Na druhé straně to bylo
i období průvodů různých masek, které strašily,
obveselovaly a někdy i rozdávaly nadílku.
Mezi nejznámější patřily Barborky (4. prosince), o den později Mikuláš a čert s andělem (ti
nadělovali do připravené punčochy) nebo bíle
oděné a na tvářích umouněné Lucie (13. prosince), které kontrolovaly hospodyni. Nejčastější adventní výzdobou byl věnec se čtyřmi svíč-

kami – za každou adventní neděli jedna.
Většinou se zavěšoval na strop do
středu místnosti, tedy tam, kde
se scházela celá rodina. Když
vyhořela poslední svíce, nastala tolik vytoužená doba
vánoční.
S první rozsvícenou hvězdičkou na obloze pak na Štědrý
den skončil půst a rodina
mohla zasednout k bohaté
večeři. Tradovalo se, že budeli dobrý tento den, bude
šťastný a úrodný i celý příští rok.
Proto se připravovalo velké
množství jídel.
Byla to jídla prostá, dnešní kapr se
salátem k nim nepatřil, protože se ryby považovaly za postní jídlo. Nechybělo ani ovoce a sladkosti. Jablka symbolizovala zdraví, sílu a dlouhověkost, ořechy moudrost a perníčky radost
a mládí. Ve stavení nesměly chybět větvičky
jmelí. Krájela se jablka, lilo olovo a dům byl
otevřen všem příchozím.
Narození Krista si lidé připomínali mší o půlnoci a ráno na Boží hod. S tříkrálovou koledou
6. ledna potom vánoční doba skončila.
Jiří Peloušek

Hezké prožití vánočních svátků, hodně
pohody a spokojenosti v kruhu svých nejbližších, v novém roce 1999 hodně úspěchů
a splnění všech přání
přeje spoluobčanům
Obecní zastupitelstvo a Obecní úřad.
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Kozlovice
Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva v Kozlovicích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zeman Josef
Ing. Tkáč Jiří
Tabach Jan
Král Libor
Ing. Tabach Jaroslav
Prašivka Jan
Ing. Krpec Miroslav
Červenka Lumír
Zeman Pavel
Pustka Štěpán
Pustka Stanislav
Ing. Fojtík Vlastimil
Peloušek Jiří
Tichavský Petr
Vyvial Tomáš
KDU–ČSL
ODS
KSČM
ČSSD

ODS (nestr.)
KDU–ČSL
ODS
ODS (nestr.)
KDU–ČSL (nestr.)
ODS (nestr.)
KDU–ČSL (nestr.)
ODS (nestr.)
KDU–ČSL (nestr.)
KDU–ČSL
KDU–ČSL
KSČM (nestr.)
ODS
KSČM
ČSSD

39,49 %
37,40 %
13,76 %
9,35 %

6 mandátů
6 mandátů
2 mandáty
1 mandát

horní část
obce

střed
obce

dolní část Celkem
obce
hlasů

114
158
92
85
115
89
121
78
124
123
113
75
61
63
49

436
351
367
356
292
306
268
332
258
243
217
247
284
241
139

196
190
154
161
174
162
160
136
162
177
189
150
101
129
93

746
699
613
602
581
557
549
546
544
543
519
472
446
433
281

1 648
941
369
386

3 128
3 864
1 297
696

2 072
1 682
721
539

6 848
6 487
2 387
1 621

Účast ve volbách 61,8 %.

První zasedání nově zvoleného
obecního zastupitelstva:
Ze zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích:
§ 39
Ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva svolává dosavadní obecní
rada tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení
výsledků voleb místní volební komisí.
Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla
nejstarší člen obecního zastupitelstva do doby,
než je zvolen starosta. Ustavující zasedání
obecního zastupitelstva zvolí starostu a další
členy obecní rady.
§ 44 odst. 4
Obecní rada je tvořena starostou, zástupcem
starosty a dalšími radními. Počet členů obecní
rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11
členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu
počtu členů zastupitelstva. Obecní rada se
nevolí v obcích, kde obecní zastupitelstvo má
méně než 15 členů.

Ustavující zasedání nově zvoleného
Obecního zastupitelstva v Kozlovicích
dne 27. 11. 1998 zvolilo
starostou obce pana Josefa Zemana
a zástupcem starosty p. Ing. Jaroslava
Tabacha.
Do pětičlenné obecní rady byli zvoleni:
p. Josef Zeman, p. Ing. Jaroslav Tabach, p.
Ing. Jiří Tkáč, p. Mgr. Štěpán Pustka, p.
Jiří Peloušek.
Jiří Peloušek
Starosta a jeho zástupce děkují všem zastupitelům a členům komisí za vykonanou práci
ve volebním období 1994 – 1998 a přejí všem
hodně úspěchů v další práci.
Všem občanům přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 1999.
Josef Zeman
Ing. Jaroslav Tabach

Kozlovice
Zápis ze zasedání Obecního
zastupitelstva v Kozlovicích
konaného dne 3. 11. 1998
Přítomno: 14 členů OZ (Zeman J., Ing. Tabach
J., Kocián J., Kocián V., Král L., Ing. Merta Č.,
Peloušek J., Prašivka J., Prudká M., Pustka Š.,
Tabach J., Ing. Tkáč J., Walerová L.)
Neomluven: 1 člen OZ (Ing. Fojtík Vl.)
1. Zpráva o činnosti za uplynulé volební
období
Zprávu podal p. starosta, informoval o všech
realizovaných akcích na úseku:
ZŠ – herna stolního tenisu, keramická dílna,
počítačová třída, jedna učebna, rekonstrukce
WC, výměna podlahy v dílně, zakoupen čisticí
stroj, zpracován projekt plynové kotelny, vyasfaltování dvora
MŠ – nové koberce, záclony, vysavač, vymalování, nátěry oken a dveří, oprava kanalizace
zdravotní středisko – přestavba budovy –
vznik lékárny, generální oprava elektrické instalace, rozšíření přístřešku, nestihla se provést
venkovní omítka
hasičská zbrojnice Kozlovice – zřízení plynové kotelny byt + garáže, zakoupeny radiostanice
do vozidel, dýchací přístroje
hasičská zbrojnice Měrkovice – oprava
budovy, nátěry, technické zabezpečení
smuteční síň – oprava střechy, vymalování,
nátěry dveří, zakoupen nový koberec
koupaliště – úprava interiéru, nátěry oken,
střechy, plynofikace kotelny, dětské hřiště,
zpracována studie na opravu bazénů – v souvislosti s tím výkup pozemku od p. Pustky
prodejny – pokus o zřízení večerky na horním
konci – malý zájem občanů – nyní uzavřena
pošta – zřízeny nové prostory pošty v budově
OÚ, provozovna kadeřnictví umístěna v provizorních prostorách bývalé Rolničky, po úpravách v budově č. p. 356 bude provozovna přestěhována, dále vznikne 1 místnost pro záložnu
Kampelička
doprava – oprava zastávek, nátěry, umístěny
popelnice, zavedení
nové autobusové linky Kozlovice – Frýdlant
n. O., uvolnění finančních prostředků na dotace, vylepení zvětšených jízdních řádůTelecom –
zřízení nové telefonní ústředny, zřízení 5 veřejných telefonních stanic, kabelizace obce
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komunikace – oprava komunikace Hůra,
Bahenná, Měrkovice – Mniší, nový most
„u Peterka", u kříže, vypracován projekt na
opravu mostu na Živičky
trafostanice – oprava zděných budov, vybudování nových trafostanic
školní jídelny – nerez dřezy, robot, úprava
škrabky brambor ve školní jídelně ZŠ, počítač
OÚ – úprava jeviště – zateplení, vyčištění
opony a horizontů, spojení hlavního sálu s přisálím, vybudování archivu z půdních prostor,
vybavení kanceláří počítači, nátěry oken, dveří
odpadové hospodářství – likvidace černých
skládek, jednou ročně sběr nebezpečného
odpadu (pneumatiky, akumulátory, televizory),
kontejnery na tříděný odpad
vodní hospodářství – kolaudace vodojemu
a přiváděče ze Šancí, oprava stávajících vodojemů, rozšíření vodovodní sítě směr Bahna a pro
plánovanou výstavbu rodinných domků, výměna ocelového potrubí, montáž vodoměrů,
výměna domovních přípojek
plyn – revize přiváděče Hukvaldy – Kozlovice,
spuštěna 1. a 2. etapa plynofikace, 3. etapa před
dokončením, zpracovány podklady pro vydání
ÚR na 4. a 5. etapu
kultura – divadelní soubor Valášek, Valašský
Vojvoda, malá muzička, hudební škola hry na
různé nástroje, knihovny, junáci, skauti
sport – dotace dětských turnajů, k dispozici
plocha, kde se plánuje výstavba škvárového hřiště
lesy – hospodaří se podle desetiletého plánu,
vytyčení hranic lesních pozemků, výsadba
sazenic, těžba dřeva, prodej, palivové dřevo pro
potřebu obce
likvidace škod po povodních v loňském roce
– oprava jímání vody , oprava mostu u hájenky,
postupně oprava obecních komunikací, nová
mostovka most u p. Walerové
sociální byty – před dokončením, kolaudace
počátkem příštího roku
kanalizace – na horním konci malá domovní
čistička odpadních vod, splašková a dešťová
kanalizace lokalita u hřiště, zadání studie pro
vybudování nové kanalizace Záhumní u koupaliště.
2. Dotace ČSAD Ostrava
Obec obdržela požadavek ČSAD Ostrava
o dofinancování ztrát dopravní obslužnosti ve
výši 40 – 70 tis. Kč. Na základě smlouvy byla již
ČSAD poskytnuta částka 182 000 Kč.
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Předpokládaná ztráta do konce roku 1998
bude činit cca 425 000 Kč.
Pan starosta navrhuje poskytnout dotaci ve
výši 40 tis. Kč.
P. Peloušek vyzval p. Štěpána Pustku, předsedu komise dopravy, o jeho stanovisko.
Pan Pustka navrhuje neposkytnout do konce
roku 1998 žádnou dotaci.
Stejný názor zastává Ing. Tkáč.
Hlasování proběhlo následovně:
8 členů OZ souhlasí s tím, aby obec neposkytovala ČSAD Ostrava do konce roku 1998 žádnou dotaci.
5 členů hlasovalo pro přesunutí této problematiky do příštího zasedání OZ.
3. Změny územního plánu
a) Obecní zastupitelstvo schválilo 14 hlasy
zařazení pozemku parc. č. 2534 k. ú. Kozlovice
do územního plánu obce jako plocha pro
výstavbu rodinného domku – žádost manželů
Krajčíka Václava a Miroslavy, bytem Kozlovice
366.
b) Obecní zastupitelstvo schválilo 14 hlasy
zařazení pozemku parc. č. 804/2 k. ú. Kozlovice
do územního plánu obce jako plocha pro
výstavbu rodinných domků – žádost p. Marie
Prudké, bytem Kozlovice 694.
c) Obecní zastupitelstvo schválilo 14 hlasy
zařazení pozemku parc. č. 518/9 k. ú. Kozlovice
do územního plánu obce ze zóny zemědělské
výroby do zóny bydlení (záměr oplocení
pozemku) – žádost p. Vladimíra Ulčáka, bytem
Kozlovice 551.
d) Obecní zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy
investiční záměr p. Zdeňka Poláška – firma
MGT, Poklidná 16, Ostrava – Výškovice, který
řeší výstavbu rodinných domků – dřevěných
srubů na pozemcích parc. č. 1416, 1469/1,
1479/1 k. ú. Kozlovice.
Rovněž schvaluje 14 hlasy zařazení pozemků
parc. č. 1416, 1469/1, 1479/1 k. ú. Kozlovice do
územního plánu obce pro účely výstavby rodinných domků.
4. Darování a prodej pozemků
a) Obecní zastupitelstvo schválilo 13 hlasy
nabídku ing. Jaroslava Tabacha, bytem Kozlovice 155 k darování pozemku parc. č. 796/6 k. ú.
Kozlovice pro účely příjezdové komunikace
k plánované výstavbě rodinných domků.
1 člen se zdržel hlasování.

Kozlovice
b) Obecní zastupitelstvo schválilo 14 hlasy
prodej části obecního pozemku parc. č.
2368/3 k. ú. Kozlovice ve výměře cca 400 m2 p.
Emilii Ermisové, bytem Kozlovice 354 pro
účely zřízení příjezdové cesty k rodinnému
domku.
Kupní cena bude činit 10,— Kč/m2.
5. Schválení obecní vyhlášky o odpadech
Obecnímu zastupitelstvu byl předložen
návrh obecně závazné vyhlášky o nakládání
s komunálním odpadem, stavebním a demoličním odpadem.
Pan Peloušek měl připomínku k čl. 4, bod
3, písm. a) – požaduje doplnit o nakládání
s plasty.
Po úpravách a doplnění byla tato vyhláška 14
hlasy schválena.
6. Petice občanů Záhumní
Členům OZ byla předložena k seznámení
petice občanů Záhumní na neoprávněné napojení nemovitostí na čistírnu odpadních vod.
Pan starosta podal návrh řešení:
Podle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách,
oddíl 3, § 8 budou vlastníci rodinných domků
vyzváni k zajištění odběru vzorku vypouštěných odpadních vod. Výsledky budou porovnány s normou OkÚ. Majitel RD se rozhodne,
zda zůstane nemovitost napojena na ČOV,
nebo zda bude pravidelně vyvážet fekálie ze
septiku.
Předložený návrh byl 14 hlasy schválen.
7. Rozpočtové změny
Během 3. čtvtletí 1998 byl rozpočet obce
posílen o účelové dotace v celkové výši
2 908 000 Kč.
Po úpravách bude rozpočet činit 22 209 513
Kč.
Upavený rozpočet byl 14 hlasy schválen.
8. Různé
Pan starosta seznámil přítomné s žádostí
souboru Valašský Vojvoda o převod drobného
hmotného majetku a investičního majetku,
který slouží pro činnost souboru.
Majetek byl pořízen převážně z účelových
dotací Okresního úřadu ve F-M.
Všichni přítomní členové OZ schválili darování majetku souboru Valašský Vojvoda.

Kozlovice
Výročí
V období od 1. září do konce listopadu 1998
oslavili tito naši spoluobčané svá životní jubilea:
70 let
p. Vojtěch Valčík, Kozlovice 529
p. Marie Stanková, Kozlovice 711
p. Čestmír Vlček, Kozlovice 334
V měsíci červenci jsme nedopatřením v naší
rubrice neuvedli čerstvého sedmdesátníka p.
Antonína Kozu, Kozlovice 364. Panu Kozovi se
omlouváme a dodatečně přejeme jen to nejlepší.
75 let
p. Anežka Holubová, Kozlovice 722
p. Ladislav Holub, Kozlovice 722
p. Alžběta Urbišová, Kozlovice 443
p. Ludvík Laník, Kozlovice 107
p. Božena Jemelíková, Kozlovice 497
80 let
p. Anežka Šprochová, Kozlovice 501
p. Zdeňka Polášková, Kozlovice 11
p. Ludmila Ermisová, Kozlovice 439
p. František Juřica, Kozlovice 19
81 let
p. Ludmila Holubová, Kozlovice 729
p. Marie Ulčáková, Kozlovice 112
p. Bedřiška Žáčková, Kozlovice 273
p. Josef Urbiš, Kozlovice 457
82 let
p. Vojtěch Chlebek, Kozlovice 46
p. Zdeněk Kocián, Kozlovice 235
p. Marie Kociánová, Kozlovice 455
84 let
p. Anežka Žáčková, Kozlovice 368
p. Alžběta Krpcová, Kozlovice 727
p. Anna Najdeková, Kozlovice 80
85 let
p. František Míček, Kozlovice 44
86 let
p. František Fluksa, Kozlovice 812
p. Marta Holubková, Kozlovice 232
p. Bohuslav Vašenda, Kozlovice 175
88 let
p. Anna Matochová, Kozlovice 24
89 let
p. Bohumír Prašivka, Kozlovice 150
p. Richard Zdráhala, Kozlovice 512
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90 let
p. Marie Krpcová, Kozlovice 461
91 let
p. Ludmila Vašendová, Kozlovice 378
93 let
p. Marie Tabachová, Kozlovice 179
V měsíci září oslavili manželé Slípkovi Jan
a Marie (roz. Hanzelková), Kozlovice 316
a v měsíci listopadu manželé Jarotkovi Lubomír
a Štěpánka (roz. Tiahanová), Kozlovice 182 zlatou svatbu – 50 let společného manželského
života. Zlatým medailistům i všem ostatním
jubilantům touto cestou srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojených let mezi námi všemi.

Narození
Naše obec se rozrostla o tyto nové občánky:
Renáta Boráková, Kozlovice 412
rodiče Pavel a Silvie, roz. Pokorná
Nikola Janáková, Kozlovice 126
rodiče Miroslav a Blanka, roz. Ugvicová
Karolína Skýbová, Kozlovice 157
rodiče Martin a Lenka, roz. Pavlíčková
Marie Boráková, Kozlovice 761
rodiče Marcel a Marcela, roz. Bujnochová
Aneta Sobotíková, Kozlovice 636
rodiče Rostislav a Helena, roz. Bosáková.
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Úmrtí
V posledním období nás navždy opustili tito
spoluobčané:
p. Olga Pavlicová, Kozlovice 613
p. Adolf Závodný, Kozlovice 223
p. Josef Kubečka, Kozlovice 454
p. Anastázie Pustková, Kozlovice 119
p. Alžběta Veličková, Kozlovice 252
p. Jan Šproch, Kozlovice 240
p. Anastázie Židková, Kozlovice 287
p. Josef Taranda, Kozlovice 566
Všem pozůstalým příbuzným vyslovujeme
tichou účast.
Sbor pro občanské záležitosti
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Kozlovičtí hasiči jsou pomalí!?
Je tomu ale opravdu tak? Jednou jsem byl při
zásahu svědkem diskuse dvou místních občanů, jak mezi sebou rozmlouvají o naší jednotce:
„Koukej na ně! Než se ti naši vyhrabou, tak Místečáci už jsou tady.“ „No jo. To se nediv, dyť jim
to sotva jede.“ „Tak na co je tady máme, když to
Místečáci uhasí dříve, než ti naši vyjedou?“…
Na to se Vám nyní pokusím odpovědět.
Naše činnost, a to činnost zásahové jednotky,
která čítá 24 stálých členů, nespočívá pouze ve
zdolávání požárů, ale také v činnostech, které
nemají s ohněm nic společného. V oblasti
represe úzce spolupracujeme s OÚ, na jehož
podnět provádíme např. odčerpávání vody ze
sklepů, čištění studní, kanálů, silnic a jiných
veřejných prostranství.
V parných letních měsících, jak už je
v posledních letech zvykem, je to doprava vody
na nejrůznější místa, např. na hřiště místních
fotbalistů. Ale to jsou věci tak říkajíc vedlejší.
Naším hlavním úkolem je akceschopnost
jednotky, to znamená, že naše zásahová jednotka musí vyjet vždy zcela připravena k požáru
do 10 minut od vyhlášení poplachu. Proč zrovna do 10 minut?
Jednotky sboru dobrovolných hasičů se
v celé ČR dělí na jednotky s územní a místní
působností. Jsou rozděleny do několika kategorií. Náš sbor byl dle vyhlášky č. 21/1996 Sb.
o požární ochraně zařazen do kategorie JPO III
(jednotka požární ochrany) s územní působností a časem výjezdu do 10 minut. Myslím si,
že tento limit je pro nás úměrný, vezmu-li
v úvahu, že profesionální hasiči vyjíždějí do
dvou minut. To je také jeden ze dvou důvodů,
proč se na místo zásahu dostaví jednotka HZS
(Hasičský záchranný sbor) okresu F-M nebo
Nový Jičín někdy o něco dříve než my. Druhý
důvod je ten, že většina lidí v případě zpozorování požáru vytáčí číslo 150, čímž se dovolají
na operační středisko HZS okresu F-M, a ti se
dozvědí zprávu jako první. Teprve potom tuto
zprávu obdržíme my.
Ve skutečnosti to ovšem vůbec není na
škodu, protože u některých požárů, jako byl
před několika lety požár senážní věže ve zdejším ZD, se můžeme opravdu jen dívat (z tohoto
případu již zmíněný rozhovor), poněvadž na
takové požáry nejsme technicky dost dobře
vybaveni.
Z tohoto důvodu bych se také rád zmínil
o technickém vybavení našeho sboru. V první

Kozlovice
řadě jsou to dvě Š 706 RTHP a zásobovací vozidlo Robur. Jak již bylo napsáno, tím, že jsme byli
zařazeni do kategorie JPO III, nám byly přiděleny 4 vzduchové dýchací přístroje a jedna vozidlová radiostanice pro trvalé spojení s operačním střediskem HZS ve F-M v případě zásahu.
Protože jsme dostali tyto dýchací přístroje, bylo
nutné vybrat 6 členů schopných pro tuto práci
a podrobit je lékařské prohlídce, výcviku a proškolení, které musí pravidelně podstoupit.
Kromě tohoto školení provádíme v zimních
měsících každý týden školení celé zásahové
jednotky.
Největším problémem je vybavení jednotky
ochrannými oděvy a prostředky. Nejenže si to
dnešní doba sama žádá, ale navíc nabízí širokou paletu speciálních nehořlavých obleků.
Dnes už totiž není možné provádět zásahové
práce jenom tak v montérkách, jak tomu bývávalo v uplynulých letech. Stále tuto práci provádíme dobrovolně a ve svém volném čase, bez
nároku na odměnu a bylo by hazardování pouštět se do prací, na které nejsme vybavemi.
Bohužel ochranné prostředky jsou tak drahé, že
si některé kvůli nedostatku financí nemůžeme
dovolit. Některé technické prostředky si zajišťujeme ze svých zisků z kulturních akcí pořádaných sborem dobrovolných hasičů.
Přesto si myslím, že s ohledem na naše možnosti svůj úkol v obci plníme bez problémů.
Telefon hasičské zbrojnice: 697 211
Velitel JSDH v Kozlovicích

Mladí hasiči v Kozlovicích
V sobotu 24. 10. 1998 se do Kozlovic sjela
hasičská mládež, aby se zúčastnila závodů
v požární všestrannosti.
I přes tento podzimní termín počasí pořadatelům vyšlo. Soutěž probíhala už od ranních
hodin. Nejdříve vyrazila na trať družstva dorosteneckých kolektivů. Těch se zúčastnilo celkem pět chlapeckých a tři dívčí. Po nich následovalo 15 družstev mladších a 29 družstev starších žáků.
Jako hosté se tohoto sportovního zápolení
zúčastnili starosta OS SH ČMS Frýdek-Místek
br. Miloš Mojžíšek a starosta OÚ Kozlovice p.
Josef Zeman.
V průběhu celého závodu bylo zajištěno
místním SDH drobné občerstvení včetně horkého čaje zdarma.
Organizační zajištění, jehož podklady připra-
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V pořadí druhé družstvo starších žáků Kozlovice, které dělilo od prvního místa 58 sekund.
vila OR mládeže a OS, bylo během celého dopoledne bez závad.
Vítězství v kategorii dorost – chlapci si odvezl
Frýdek-Místek, dorost – dívky Krmelín, mladší
žáci Metylovice a starší žáci Zelinkovice.
L.K.

Přivezli jsme
pozdravy od Krakonoše
Divadelní soubor OÚ Kozlovice se zúčastnil
s hrou Johna Patricka „Podivná paní Savageová" národní přehlídky amatérských souborů
„Krakonošův divadelní podzim". Ta se konala 9.
10. – 17. 10. 1998 ve Vysokém nad Jizerou.
I když náš soubor nevyhrál (další pořadí se
neudělovalo), dostalo se individuálního ocenění p. Juchelkové za ztvárnění role paní Paddyové. Čestné uznání dostali jen čtyři herci z celé
přehlídky.
Divadelní soubor touto cestou děkuje hlavně
p. starostovi a celému OÚ za pomoc při organizačních záležitostech, samozřejmě díky sponzorům – p. Laník, večerka CVRK, večerka p.
Pěluchové B., pohostinství „Na Uhrách“,
pohostinství „Na koupališti“, Pivovar Nošovice.
Dále „omladina“ souboru děkuje svému členu
p. J. Chýlkovi, který rovněž organizační věci
zajišťoval a zvládl je na jedničku.
Na závěr Vám chceme oznámit, že pilně
nacvičujeme novou hru, a doufáme, že nám,
naši milí spoluobčané, zůstanete nadále věrní.
Vaši kozlovičtí ochotníci

Omluva
Dne 3. listopadu 1998 byl v týdeníku Frýdecko-Místecko na straně tři uveřejněn článek
redaktora Davida Stypky s titulkem „Žena
z Kozlovic žije ve strachu, že ji soused jednou
zabije“. Redaktor David Stypka ke svému článku později zaujal následující stanovisko:
Chápu, že panu Josefu Němcovi bylo mnou
napsaným článkem velmi ublíženo. Je více než
zřejmé, že jsem podlehl vykalkulované „kampani“ paní Hermíny Dvorské, a proto se panu
Němcovi i ostatním poškozeným upřímně
omlouvám.
David Stypka, redaktor

Poradna pro vlastníky lesa
Vytyčení hranic soukromých lesních pozemků v praxi
Často se stávají překážkou zdárného hospodaření v lese nejasné hranice lesních pozemků.
Ještě stále dochází k případům, kdy vlastník
sousední lesní parcely v rámci své těžby vytěží
i stromy svého souseda. Tento článek by měl
sloužit jako preventivní opatření před těmito
a jinými (někdy nepříjemnými) skutečnostmi,
které staví majitele lesa do pozice, do níž se
určitě při hospodaření ve vlastním lese dostat
nechtěl.
Záleží na vlastníkovi samém, zdali bude chtít
znát přesné hranice svého pozemku, nebo
vystačí s hranicí provizorní, tzv. uživatelskou.
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V prvním případě si necháte hranici vyměřit
geodety oprávněnými k této činnosti. Výhodou
tohoto vyměření pro Vás je její přesnost, nevýhodou pak finanční stránka věci. Dnes účtují
měřičské firmy za zaměření hranice v délce 100
m cca 3 000 Kč. Jen v případě, že se předem
domluvíte na Pozemkovém úřadě ve FrýdkuMístku, je tady možnost, že Vám stát proplatí
prostřednictvím tohoto úřadu částku, která je
nutná k zaplacení měřičských prací.
Pokud se spokojíte s tzv. „uživatelskou hranicí", pak její nevýhodou může být nepřesnost
zaměření, která se dá dodržením určitých zásad
při vyměřování úspěšně minimalizovat. Myslím
si, že z praktického hlediska hospodaření v lese
v převážné části případů zcela postačuje vytyčení hranice uživatelské.
Uživatelskou hranicí se rozumí hranice
pozemku vytyčená v terénu dostupnými prostředky (např. pásmo, buzola atd.) za předpokladu, že s takovýmto provizorním vytyčením
hranic majitelé sousedních pozemků budou
souhlasit. Následně doporučuji tuto hranici
potvrdit sepsáním dohody o uživatelské hranici. Přímo v terénu se tato hranice nejčastěji proznačuje natíráním barvy na hraniční stromy.
To by byla v kostce a velmi obecně popsána
problematika vyměřování hranic soukromých
lesních pozemků.
Příští kapitola bude mít název: Spolupráce
majitele lesa s odborným lesním hospodářem
v praxi.
Odborný lesní hospodář Ing. Tomáš Svoboda
Kontakt:
adresa – ul. Podříčí 48, Frenštát pod Radhoštěm
telefon – 0656/83 10 88 (ráno do 7,30 hod., večer
po 20,00 hod.)
úřední hodiny: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem –
pondělí – 15,00 – 17,00 hod.
OÚ Palkovice – středa – 15,00 – 16,00 hod.

Malá zpráva o velké
sportovní akci aneb DHL 1998
Ač bylo sedmého listopadu a palkovický rybník (přehrada Olešná) ještě nebyl zamrzlý, hrál
se hokej. Ne, nebojte se, nechodili jsme po vodě
jako Ježíš, hrálo se v tělocvičně (bez bruslí, bez
puku, bez ledu), ale i tak se tato hra dá hokejem
nazvat. Hokejky, tenisák a dobrá nálada ke hře
bohatě stačily.
Byl nádherný podzimní den, nad Lysou

Kozlovice
horou svítilo sluníčko a na obloze nebyl jediný
mráček, jen studený vítr dával znát, že se blíží
zima.
Hráči a fanoušci se sjížděli od časného rána
z rozličných koutů místeckého děkanátu, a tak
není divu, že se sešlo suma sumárum 246 mladých věřících ve věku adolescentním, to jest asi
16 až 22 let.
Vše vypuklo v 9 hodin středoevropského času
v palkovickém kostele, kde sloužil mši místecký
kaplan. Závěrem nám všem popřál odvahu,
vytrvalost a sportovního ducha – sportovní část
mohla začít.
Po nutných organizačních záležitoestech,
jako je sepsání družstev a rozlosování, mohla
klání vypuknout.
Rád bych přiblížil princip hry. Celkem se
sešlo 12 týmů po pěti hráčích (4 + 1). Tento
počet byl rozlosován do dvou skupin po šesti
družstvech. Dva vítězové každého z nich hráli
pak semifinále a finále.
Rivalita družstev čišela odevšad. Není také
divu, všechna města a vesnice leží natolik blízko sebe, že znal každý každého a všechny farnosti se chtěly ukázat jako ty nejlepší, nejdisciplinovanější, nejhokejovější.
Každé družstvo mělo s sebou nespočetné
množství fanoušků, kteří neúnavně povzbuzovali své miláčky. Atmosféra utkání byla navíc
vystupňována dynamickou hudbou, jejíž decibely vystupující z reprobeden nedaly hráčům
ani chvíli klidu a oddechu.
Pro hladové a žíznivé zde byla Hanácká kyselka všech chutí a vůní, za kterou děkujeme místnímu velkoobchodu pana Zemánka. Chleby
z místní pekárny mazala děvčata jako na běžícím pásu, takže hlady a žízní nikdo netrpěl.
Bohužel nemám dost prostoru, abych se zmiňoval o všech utkáních ve skupinách, avšak
nemohu přehlédnout zápas Metylovic s Frýdlantem n. O. Toto nadprůměrné utkání muselo
potěšit oko opravdového hokejového fandy
a při troše nadsázky by se za ně nemusela stydět
ani slavná NHL.
Utkání ve skupinách pokračovala celé odpoledne a každý se už nemohl dočkat finálových
bojů.
Do finálových klání se probojovala čtyři družstva – Borová, Metylovice, Kozlovice a palkovické Agapé – pořadatel a držitel poháru za rok
1997. V semifinále byly vyřazeny Metylovice
a Agapé, které pak zvítězilo v boji o třetí místo.
Ač byli finalisté vysíleni až k padnutí, nedali
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První místo v VI. ročníku DHL získalo mužstvo Kozlovic. — Foto: Radek Němec
to v závěrečném utkání znát a bylo se opravdu
na co dívat. Po urputném a napínavém boji zvítězily Kozlovice 3 : 1.
Agapé, ač nerado, avšak s úsměvem na tváři,
muselo odevzdat stříbrný pohár vítěznému
týmu. Avšak ani ostatní družstva nepřišla zkrátka. Hráči prvních tří týmů si odnesli kromě
medailí krásné výroční hrníčky DHL a v různých disciplínách byli nejlepší hráči odměněni
miniaturní hokejkou.
Krásný den se rychle proměnil ve studený
večer a všichni se pomalými kroky ubírali
k domovům. Někteří se slzami na krajíčku, jiní
s písní na rtech, ale všichni s radostí v srdci
z nádherně prožitého dne.
Rád bych popřál vítězům vavříny a poraženým naději, že to snad budou příští rok oni,
kteří s vítězným výrazem ponesou stříbrný
pohár lesknoucí se v zapadajícím slunci.
Závěrem bych rád poděkoval palkovickému
Agapé a zejména Petru Šlachtovi za organizaci
akce. Z rozhovoru s ním vím, že je velice zavázán sponzorům a potěšilo ho také, že přišlo
o 150 % více příznivců tohoto krásného sportu.
Sportu zdar a DHL obzvlášť.
Michal Růžička

Ohlédnutí za fotbalovým
podzimem
Po polovině soutěže 1998/99 můžeme říci, že
ani jedno družstvo nezklamalo. Velikou radost
nám přináší mládežnické celky.
Benjamínci „A" se usadili do čela Brušperské
ligy, i když kvůli nepříznivému počasí neodehráli dva zápasy.
Béčko našich nadějí (začínající kluci) vybojovalo jedenáctou příčku se dvěma zápasy
k dobru.
Žáci FC zvítězili, když dosáhli plný bodový
zisk. Věříme, že na jaře se jim bude dařit. Vítězství v okresní soutěži žáků skupiny „B" neznamená přímý postup. Okresní soutěže mají tři
skupiny, vítězové se utkají o titul okresního přeborníka a o postupujícího do župní soutěže.
Velice sympaticky si vedou žáci TJ Sokol, jsou
sice poslední, ale všude si získávají slova uznání a chvály. Malí výškou, velcí výkonem. Za dva
tři roky o nich ještě uslyšíme.
Výkon dorostu nepadá s odchodem několika
jedinců. Vysokou laťku výkonnosti si drží
i v současné rozehrané sezoně. Župní přebor
dorostu, třetí nejvyšší soutěž v České republice,
zavazuje a přináší nám od soutěžního ročníku
1999 – 2000 jednu novinku. K účasti v župním
přeboru dorostu musíme vytvořit mladší dorostenecké družstvo. Je to nelehký úkol. Při nevy-
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tvoření rezervy nemůžeme přebor hrát. Obě
dorostenecká družstva se představují ve dvojzápasech, jako je to u žáků.
Postavení mužů v tabulce není špatné, čekali
jsme více od utkání v domácím prostředí. Jedná
se o mladý, perspektivní kolektiv. Výbor věří, že
v příštím soutěžním ročníku se pokusí o postup
do I. A třídy.
Nesmíme zapomenout na hráče, kteří dříve
přinášeli fotbalovou radost Kozlovicím. Starší
gardy sehrály turnaj na našem hřišti s tímto
pořadím: 1. Hukvaldy
2. Kozlovice
3. Důlní průzkum Paskov
4. Fryčovice
Fotbalový klub děkuje všem sponzorům
a spolupracovníkům za finanční a materiální
podporu, divákům za přízeň a tolerantní
povzbuzování.
Okresnímu výboru ČSTV ve Frýdku-Místku,
TJ Sokol Kozlovice a obci a za příkladnou spolupráci.
Výbor FC vyslovuje pochvalu a poděkování
hráčům, trenérům, vedoucím, řidičům, hlasatelům, hospodářům a všem, kteří pomáhají fotbalu v obci bez nároku na svůj volný čas
a finanční prostředky.

Koupím malý rodinný domek v katastru Kozlovic
do 800 000 Kč s malým pozemkem bez polností.
Informace na OÚ v Kozlovicích.

Realitní kancelář

MONETAR, a. s.,

člen Asociace realitních kanceláří
Čech, Moravy a Slezska

nabízí občanům odbornou pomoc a spolupráci při prodeji, koupi či využívání nemovitostí.
Každý, kdo prodával nemovitost, zjistil, že se
jedná o náročnou záležitost z hlediska časového, právního a psychického. Poskytneme Vám
kvalitní služby, zejména zpracování znaleckých posudků, vyhledání solventního zájemce,
zpracování podkladů pro sepis kupních smluv
a ošetření peněžního převodu.
Volejte na tel. 0658/318 87
Realitní kancelář MONETAR, a. s.,
Frýdek-Místek, Hutní projekt, ul. 28. října 1495.

Lásku ke sportu a k fotbalu si zachovejte po
celý rok 1999.
Pomáhejme si, važme si jeden druhého.
Klidné, tiché, sváteční Vánoce, pevné zdraví
v roce 1999 přeje
výbor FC.
Tabulka 8. ročníku „Brušperské ligy“
po podzimu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kozlovice „A“
Hukvaldy „A“
Jistebník
Kateřinice
Brušperk „A“
Fryčovice „A“
Staříč
Petřvald „B“
Petřvald „A“
Hukvaldy „B“
Kozlovice „B“
Brušperk „B“
Fryčovice „B“

10
10
12
10
7
11
12
11
11
10
10
7
11

9
9
7
7
6
5
5
3
4
2
1
1
0

1
1
0
0
1
2
2
2
0
1
2
1
1

0
0
5
3
0
4
5
6
7
7
7
5
10

73 : 4
60 : 9
52 : 19
31 : 12
33 : 10
28 : 26
22 : 20
16 : 30
23 : 50
7 : 55
12 : 37
9 : 28
1 : 69

19 b.
19 b.
14 b.
14 b.
13 b.
12 b.
12 b.
8 b.
8 b.
5 b.
4 b.
3 b.
1 b.

Neodehraná utkání: Kozlovice—Brušperk, Brušperk—Hukvaldy, Brušperk „A"—Brušperk „B", Fryčovice „A"—Fryčovice „B, Kateřinice—Petřvald „A",
Kateřinice—Petřvald „B"

Neodehraných 12 zápasů z celkového počtu
78 zápasů bude odehráno na jaře.

Služby pro osobní, užitkové a menší
nákladní automobily (Avie) nabízí

Pneuservis Václav Holub
Kozlovice 741
(Ve dvoře u benzínového čerpadla)
tel. 0658/697085
• prodej pneu
• protektorování
• vyvažování kol
• lepení
• prodej pneu na nákladní
automobily a zemědělskou
techniku na objednávku
Pracovní doba:
úterý 10—17 hod.
pátek 10––17 hod.
sobota 8—12 hod.
po dohodě i jiné dny.
V případě potřeby na zazvonění.
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Specialista nadûluje dvakrát
• Raiffeisen stavební spofiitelna Vám nabízí v˘hodné stavební spofiení.
• Ve‰keré sluÏby na vysoké úrovni, vãetnû vyfiízení úvûru.
• Poradíme Vám jakou variantu spofiení si zvolit, aby Vám co nejvíce
•
•
•
•
•
•

vyhovovala. Pozdûji si mÛÏete upravit smlouvu podle va‰ich novû
vznikl˘ch potfieb a poÏadavkÛ.
Nabízíme mládeÏnick˘ tarif s poloviãním poplatkem a dal‰ími v˘hodami.
Je‰tû letos mÛÏete získat státní podporu ve v˘‰i 4 500 Kã, nebo si
vyberete dárek ve stejné hodnotû.
Konãící klienti u jin˘ch stavebních spofiitelen získají pfii uzavfiení
smlouvy nás jeden mûsíãní vklad navíc.
Raiffeisen stavební spofiitelna Vám nabízí 25 % státní podpory
a pfii ãerpání úvûru pouze 6% úrokovou sazbu.
Chcete-li získat dobré spofiení a spoustu v˘hod, uzavfiete smlouvu je‰tû
v tomto roce.
Dárky ãekají na Vás, my na Va‰i náv‰tûvu.

Raiffeisen

stavební spofiitelna

Námûstí 31, 744 01 Fren‰tát p. R.
tel. 0656/831001

Cestovní kancelář RAPOTOUR nabízí zájezdy:

K ARNEVAL

V

B ENÁTKÁCH

6. 2.—8. 2.1999 Kč 1550
doprava, 1´ ubytování s polopenzí, průvodce, základní pojištění.
V měsících únor a březen muzikály
Rusalka, Evita
Odjezdy: Frýdek-Místek, Ostrava a dál po trase.
Při větším počtu klientů odjezd možný i z Kozlovic.

CK RAPOTOUR, Malé náměstí 99, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 0658/32741–2, 367 83.

Chcete vyhrát milion?
Uzavřete smlouvu o stavebním spoření s liškou do 31. 12. 1998.
Kromû toho mÛÏete získat státní podporu za leto‰ní rok aÏ 4 500 Kã, rodinnou prémii aÏ 1 600 Kã.
Ve‰keré informace získáte na své po‰tû, v Investiãní a Po‰tovní bance, a. s., ve Fr˘dku-Místku
nebo v Informaãním a poradenském centru âeskomoravské stavební spofiitelny, a. s., U staré po‰ty 54,
Fr˘dek-Místek (dennû 8,00—11,30 a 12,00—17,00 hod., tel. 0658/645 998).
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Kozlovice
VS – MUSIC J AROSLAV VAŠENDA VE SPOLUPRÁCI S OÚ KOZLOVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVOU V ÚTERÝ DNE 22. PROSINCE 1998
DO KOSTELA SV. B ARBORY A SV. M ICHAELA V KOZLOVICÍCH NA

ADVENTNÍ KONCERT
Z AZNÍ

PÍSNĚ ADVENTNÍ , HUDBA STARÝCH MISTRŮ A KOLEDY V PROVEDENÍ FLÉTNOVÉHO SOUBORU ,
PĚVECKÉHO SBORU ZA DOPROVODU KYTAR A SÓLISTŮ .

H OSTEM

VEČERA BUDE MLADÝ VIOLLONCELISTA J IŘÍ

Z AČÁTEK

V

18

M ERTA .

HODIN .

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
věnován potřebným dětem.
Zvláštní poděkování patří firmám, které
se sponzorsky podílely na přípravě a realizaci koncertů:
FORMAN Frenštát pod Radhoštěm,
Zámečnictví Zemánek Palkovice,
Večerka Bohušky Pěluchové,
MAX – Ludvík Konečný.
Výtěžek koncertů z minulého roku ve výši
7700 Kč byl věnován jako věcný dar ZŠ a MŠ
v Závišicích v okrese Nový Jičín – první
zaplavené obci při povodních v roce 1997.
Poděkování patří Vám všem, kteří jste se
na tomto daru podíleli.
Firmy, které se chtějí svou finanční pomocí podílet na přípravě a realizaci letošních
i příštích koncertů, mohou své dary převést na konto u Komerční banky F-M č. ú.
2229-781/0100, var. symbor 716 59.
Darovací smlouvu vystavíme. Kontaktujte
OÚ Kozlovice, tel. 0658/697 205 nebo VC –
MUSIC Jaroslav Vašenda, Kozlovice 394,
PSČ 739 47.
Děkujeme.

Klidné Vánoce, zdraví, pohodu
a optimismus po cel˘ rok 1999
Vám pfieje
redakce Zpravodaje.
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šéfredaktora: Jan Tabach. Spolupracují: Marie Hlisnikovská, Božena Kubečková, Marie Prudká.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 28. 2. 1999. — Vyrobila Beatris.

