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Slovo starosty
Od posledního vydání Zpravodaje proběhly
dvě zasedání rady obce a dvě zasedání zastupitelstva obce.
411. září proběhly, myslím úspěšně, oslavy
710. let založení obce Kozlovice. Kdo se zúčastnil, jistě nelitoval. Musím ještě jednou poděkovat pořadatelům — oddílu ASPV za Duhové dětské odpoledne a souboru Valašský
vojvoda za organizaci dalšího programu. Poděkování samozřejmě patří i všem účinkují-

zdarma

cím. Věřím, že se nám podaří podobnou akci
příští rok zopakovat.
Úspěšná byla rovněž výstava „Kozlovice —
nejen v průběhu staletí“, za jejíž uspořádání
organizátorům rovněž děkuji.
4Proběhla avizována beseda se seniory.
Zúčastnilo se jí asi 60 občanů. Byla rovněž přizvána ředitelka Charity Frenštát pod Radhoštěm, aby vysvětlila možnosti stávajícího systému a především charity v péči o potřebné.
Celá beseda proběhla v klidném a příjemném
duchu. Výsledek můžu shrnout asi takto: je
požadována výstavba malometrážních bytů
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v klidném prostředí (ne společně s rodinami
s malými dětmi). Část bytů by byla řešena pro
imobilní. Potřebné služby (úklid, praní, doprava k lékaři, nákupy…) by zajistily individuálně organizace, které se této problematice
věnují (např. charita).
4Velice nás potěšila reakce na vybudování
bezdrátového internetu v obci. Prozatím jste
obdrželi jen předběžný leták s prvotní informací. Všechny technické podrobnosti se včas
dovíte. Přesto odpovědi na nejčastěji kladené
otázky:
Je třeba se někde hlásit? Prozatím NE.
Kdy bude všechno hotové? Věřím, že o letošních Vánocích.
Je skutečně nutná přímá viditelnost na přípojné body? ANO
Kdo nám zaručí, že připojení bude stále
zdarma? NIKDO — vezmeme-li však v úvahu,
že celý projekt vznikl za 100% podpory zastupitelstva a je budován za účelem přístupnějšího vzdělávání — internetové gramotnosti občanů Kozlovic, domnívám se, že se nic měnit
nebude.
Když už píši o internetu, musíme se pochválit, protože naše stránky www.kozlovice.cz
byly oceněny titulem OBJEV ROKU 2004 —
jako nejlepší internetová prezentace obce
v republice (bylo hodnoceno všech cca 6 000
obcí). Ocenění jsme přebrali na veletrhu
INVEX v Brně. A jen tak pro zajímavost —
v den, kdy tuto zprávu ČTK vydala, jsme zaznamenali 1 500 přístupů na náš web (to nemají některé obce za rok). Za vynikající reklamu obce a spolupráci musím opět poděkovat
tvůrci stránek p. Jiřímu Poláškovi.
4Za účelem posílení tlaku vody ve vodovodním řádu v části obce od objektu sklenářství po
dolní konec byla vybudována redukční stanice,
která propojuje dvě tlaková pásma. Prozatím je
stanice ve zkušebním provozu a k navyšování
tlaku bude docházet postupně (uvidíme, co na
to řekne hlavní řád a vaše přípojky).
4Další řádky patří jen těm, kteří se v nich
poznají. Nevím, jestli mám žádat nebo prosit,
ale každopádně vyzývám ty, kteří nám házejí
odpady (pneumatiky, televizory, sklo…) přes
plot na skládku, aby této činnosti zanechali,
protože:
1. Jednou někoho chytíme — slibuji pořádnou ostudu a pokutu.
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2. Obec může za odpady, které na skládku
nepatří, dostat pokutu v řádu desítek až
stovek tisíc korun.
Pro všechny stále platí naše nabídka, že
nikdo nemusí čekat na sběr velkoobjemového
odpadu (probíhá dvakrát ročně), ale může
přijet na náš sběrný dvůr (za hřbitovem) kdykoliv během roku.
Jinak děkuji všem, kteří si sběr a třídění odpadů vzali za své. V příštím vydání Zpravodaje se dovíte, kde končí náš tříděný odpad a jak
se dále zpracovává.
Hezké podzimní dny všem přeje starosta
napsáno 25. 10. 2004

Zápisy a usnesení
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 30. 8. 2004
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady.
— Jednotlivá usnesení jsou plněna, starosta
podal radě následující informace:
— byly dokončeny práce na opravách místních komunikací, nebylo ještě provedeno převzetí díla
— ve spolupráci s občany provádíme terénní úpravy kolem opravených cest
— byla dokončena stavba kotelny v budově
OÚ, po drobných stavebních úpravách
(provádí obec) bude provedena kolaudace
— na víceúčelovém hřišti byl položen asfaltobetonový povrch a pokračují dokončovací práce
Rada bere na vědomí.
— Radě byla předložena žádost o povolení
uspořádat krmášovou zábavu v prostorách
OÚ v pondělí 4. 10. 2004 fa. Bodro Team Kozlovice č. p. 399.
Rada schvaluje pronájem prostor OÚ pro konání krmášové zábavy 4. 10. 2004.
— Radě byla předložena žádost o povolení
uspořádat motoskioring a motokros v obci
Kozlovice v termínu od 1. 1. 2005 do 28. 2.
2005 fa. Bodro Team Kozlovice
Rada souhlasí s uspořádáním motoskioringu
a motokrosu v obci Kozlovice. Patřičná potřebná povolení, mj. zvláštního užívání míst-
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ních komunikací a další, si zajistí pořadatel.
Komunikace i areál u škvárového hřiště bude
uveden do původního stavu.
— Radě byla předložena žádost o opravu příjezdové cesty p. č. 2900/6.
Rada doporučuje zařadit tuto místní komunikaci do plánu oprav.
— Radě byla předložena žádost o pronájem
obecního pozemku p. č. 136/1, který bude využíván jako zahrada.
Rada schvaluje pronájem obecního pozemku
p. č. 136/1 za cenu podle schválených pravidel
(usnesení rady 67/2003).

3
— Radě byla předložena žádost o umístění zrcadla pro výjezd z místní komunikace p. č.
2617/12 na silnici III. třídy.
Rada souhlasí s umístěním zrcadla a pověřuje
místostarostu podáním potřebných žádostí.
— Radě byla předložena žádost SBD Kozlovice
o odkoupení 12 ks použitých dlaždic.
Rada schvaluje odprodej 12 ks použitých dlaždic SBD Kozlovice za cenu 10 Kč za kus.
— Starosta informoval radu o velkém zájmu
o reklamní čepice připravené k 710. výročí
obce. Rada schvaluje doobjednání 50 ks reklamních čepic.

— Radě byl předložen zápis č. 03/2004 ze zasedání finančního výboru. Rada bere zápis na
vědomí.
— Radě byla předložena smlouva o dílo od Urbanistického střediska Ostrava s. r. o. na Studii
zástavby lokalita Červenka a lokalita Fojtíková. Cena 90 000 Kč bez DPH.
Rada nedoporučuje uzavřít tuto smlouvu. Důvodem je nejen cena, ale především skutečnost, že tyto věci bude řešit další fáze ÚPD.
Rada postupuje celou záležitost ZO.
— Starosta předložil radě smlouvu o dílo od
firmy ALPINE stavební společnost CZ. a. s. Jiráskova 13 Valašské Meziříčí na provedení povrchové úpravy víceúčelového hřiště.
Rada pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
— Starosta předložil radě smlouvu od projekční kanceláře ing. arch. Václava Cvička na zpracování projektové dokumentace pro realizaci
stavby „Sportovně-rekreační centrum Kozlovice“ včetně kompletní inženýrské činnosti.
Rada pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
— Radě byla předložena žádost Gymnázia
Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka
1260 o příspěvek na oslavy 50. výročí vzniku.
Rada neschvaluje příspěvek Gymnáziu Frýdlant nad Ostravicí.
— Radě byla předložena žádost Mysliveckého
sdružení Kozlovice o povolení vybudovat
myslivecké zařízení (1 krmelec, 1 posed) na
obecních pozemcích — předběžně jsou vybrány parcely parc. č. 1839, 1843/1, 1843/2
k. ú. Kozlovice.
Rada souhlasí s umístěním mysliveckého zařízení na obecních pozemcích, konkrétní umístění bude projednáno se stavební komisí.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 31. 8. 2004
Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p. Mgr. Hana Ulčáková
Jednání zastupitelstva se zúčastnilo 5 občanů.
1. Kontrola usnesení a informace starosty
— Byly provedeny opravy určených místních
komunikací, při výběrovém řízení byla vybrána firma Lesostavby F–M, a. s. — nabídka s nejnižší cenou a nejdelší garancí (48
měsíců).
Zakázka prozatím nebyla převzata. Ve
spolupráci s občany se provádějí terénní
úpravy.
Zastupitelům byla předložena fotodokumentace jednotlivých MK před a po opravě.
— Prodej koupaliště — smlouva je připravena
k podpisu, kupující zpracovává projekt pro
územní řízení (projekt řeší krytý bazén,
bowling, restauraci, ubytování), objekt
koupaliště je prozatím provozován na základě nájemní smlouvy — nájemné je
řádně placeno, kupní smlouva obsahuje
ustanovení ve věci smluvní pokuty v případě nedodržení podmínek.
— Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
dne 13. 5. 2004 byla zaslána objednávka na
Urbanistické středisko Ostrava (zpracovatel územního plánu) na zpracování urbanistické studie na lokalitu Červenka a Fojtí-
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ková. Obec obdržela návrh smlouvy o dílo.
Cena prací činí podle smlouvy 90 000 Kč
bez DPH. Jedná se o vysokou částku, proto
je na zvážení, zda trvat na zpracování urbanistické studie. Tuto dokumentaci bude
obsahovat další fáze územního plánu —
návrh změny č. III. Proto by obec hradila
2 ´, navíc na uvedené pozemky nelze vstupovat. Z toho důvodu členové zastupitelstva došli k názoru, že by se jednalo o neúčelně vynaložené finanční prostředky.
Rada obce doporučuje nepodepisovat
smlouvu na vypracování urbanistické studie. Zastupitelstvo obce ruší své původní
usnesení č. 51/2004. Urbanistickou studii
na lokality Červenka a Fojtíková obec nenechá zpracovat z důvodu neúčelnosti.
— Veřejné osvětlení — na základě výsledku
výběrového řízení byla podepsána smlouva s firmou Technické služby, a. s., F–M, od
1. 8. 2004 probíhá výměna svítidel veřejného osvětlení, do konce roku proběhne
kompletní rekonstrukce.
— Stavební povolení na stavbu Sportovně rekreační centrum (tělocvična) nabylo právní moci.
— Obec podala žádost o dotaci na přípravné
práce na projekty, které budou čerpat ze
SROPu (EU) na stavbu tělocvičny a na
opravu cesty Lhotka — Kozlovice (Hukvaldská cesta).
— Probíhají projektové práce na autobusových zastávkách střed a horní konec (zastávka střed — na Městský úřad F–M,
Stavební úřad podán návrh na vydání
územního rozhodnutí; zastávka horní
konec — byly vyjasněny majetkové poměry).
— Výstavba multifunkčního hřiště u stadionu
FC (nohejbal, florbal, volejbal) — prozatím
asfaltový povrch — na umělý povrch bude
obec žádat dotaci, letos bude zhotoven
dřevěný mantinel. Příští rok by měla být
vybudována malá tribuna — z vlastních
prostředků.
— Dokončeny práce na plynové kotelně v budově OÚ včetně regulace vytápění a výměny otopných těles v celé budově (prováděla
firma). Schází dodělat podlahu, vymalovat
(zajišťuje obec).
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— Provedeno oddrenažování a odizolování
severní zdi budovy OÚ, celková oprava
střechy včetně zateplení v části nad bufetem.
— Stavební úpravy vchodu pro žáky v budově
ZŠ — informaci k postupu prací podala zástupkyně ředitelky ZŠ paní Mgr. Jaroslava
Minksová. Práce pokračují podle plánu,
termín dokončení je 15. 9. 2004.
— Obecní byt v domě č. p. 356 není zatím
využíván — pan starosta dal zastupitelům
na zvážení, jak tento objekt využít — např.
pronajmout pro poskytování ubytovacích
služeb.
— Kravín 55 — objekt není již delší dobu
využíván, pan starosta navrhuje vyvolat
jednání s majitelem a případně toto místo
využít pro účely obce (např. malometrážní
byty). Vyzval členy zastupitelstva, aby si do
příštího zasedání ZO připravili své návrhy.
— Objekt bývalého fojtství — probíhá dědické
řízení po zemřelém p. Vašendovi.
— Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 13. 5. 2004
a další informace starosty.
2. Žádost o opravu soukromé cesty
Byla podána žádost o zpevnění příjezdové
cesty k rodinnému domku č. p. 599 za účelem snadnější manipulace s invalidním vozíkem — parc. č. 518/7. Následně si žádost
podala i majitelka pozemku parc. č. 518/8.
Žádosti nedoporučila stavební komise
a následně ani rada (jedná se o soukromý
majetek, není vedeno jako komunikace).
Jednání zastupitelstva byl přítomen žadatel s manželkou. Objasnili podanou žádost
— přístup k rodinnému domku je zpevněn
kostkami — špatně se zde pohybuje jak
s invalidním vozíkem, tak i s francouzskými holemi. Je lepší využívat komunikaci
z boční strany — ta však není zpevněna.
Rozvinula se dlouhá diskuse — zastupitelé
podali různé návrhy — upravit stávající
kostkovou cestu, vybudovat vedle betonový chodník na šířku invalidního vozíku,
případně darovat komunikaci obci, poskytnout např. techniku, práci by uhradili
žadatelé. Zásadně zastupitelé nesouhlasí
se zpevněním požadované komunikace
parc. č. 518/8 a 518/7.
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Pokud by obec provedla zpevnění soukromé cesty, budou docházet další obdobné
žádosti.
Problém je nutno řešit komplexně v celé
obci. Sociální a zdravotní komise by měla
provést šetření, kolik žije v obci zdravotně
postižených občanů — podle výsledku
případně vyčlenit v rozpočtu příslušnou
částku.
— Zastupitelstvo obce zamítá žádost na úpravu cesty vedoucí po soukromých pozemcích parc. č. 518/7 a 518/8 k. ú. Kozlovice.
— Zastupitelstvo obce ukládá radě obce předložit do příštího jednání zastupitelstva
zprávu sociální a zdravotní komise o situaci sociální potřebnosti těžce zdravotně
postižených občanů obce Kozlovice.
3. Rozbor hospodaření za 1. pololetí
2004
Obdrželi všichni členové zastupitelstva
současně s pozváním na dnešní jednání.
Nebyly vzneseny žádné připomínky a dotazy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený rozbor hospodaření obce za 1. pololetí 2004 a souhlasí s ním.
4. Odměny neuvolněným členům
zastupitelstva
Dle nařízení vlády č. 337 ze dne 26. 5. 2004
byly nepatrně upraveny odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce —
změna je proto předložena ke schválení.
— Zastupitelstvo obce schvaluje odměny
neuvolněným členům zastupitelstva dle
nařízení vlády č. 337 ze dne 26. 5. 2004
v plné výši od 1. 5. 2004:
— za výkon funkce člena rady
— odměnu ve výši 1 140 Kč měsíčně
— za výkon funkce předsedy výboru a komise
rady
— odměnu ve výši 980 Kč měsíčně
— za výkon funkce člena zastupitelstva
— odměnu ve výši 390 Kč měsíčně.
V případě souběhu výkonu několika funkcí
se měsíční odměna poskytne až do výše
souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
5. Prodej obecních pozemků
5.1 Žádost o odkoupení pozemku parc. č.
4092/2 k. ú. Kozlovice o výměře 40 m2 — po-
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zemek zasahuje do pozemku v jeho vlastnictví.
Stavební komise i rada obce doporučují prodej pozemku.
— Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 4092/2 k. ú. Kozlovice o výměře 40 m2 za kupní cenu 70 Kč/m2.
5.2 Žádost o odkoupení části obecního pozemku PK parc. č. 597/1 k. ú. Kozlovice. Pozemek by chtěl využívat žadatel k zemědělským účelům.
Stavební komise i rada obce nedoporučují
prodej pozemku.
Vysvětlení podal předseda stavební komise
pan Stanislav Pustka — na základě provedeného šetření na místě samém bylo zjištěno, že
pozemkem prochází komunikace pro přístup
k RD, ve skutečnosti zde není vhodný pozemek pro požadovaný účel.
— Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
části obecního pozemku PK parc. č. 597/1
k. ú. Kozlovice pro zemědělské účely.
5.3 Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1856/2 k. ú. Kozlovice.
Stavební komise i rada obce nedoporučují
prodej pozemku.
— Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej
části obecního pozemku parc. č. 1856/2
k. ú. Kozlovice.
6. Nákup a směna pozemků
6.1 Žádost Správy silnic Moravskoslezského
kraje
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek–Místek
požádala o bezúplatný převod pozemků pod
silnicemi III. třídy na území obce. Podle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o následující pozemky:
— parc. č. 258/9 k. ú. Měrkovice — výměra
179 m2
— parc. č. 3936 k. ú. Kozlovice — výměra
738 m2
— parc. č. 4050/17 k. ú. Kozlovice — výměra
993 m2.
Při zaměření pozemku pro výstavbu chodníku
u hlavní silnice v úseku před restaurací u Viléma bylo zjištěno, že část této stavby bude
umístěna v silničním pozemku parc. č. 4109/2
— nově odměřená parcela č. 4109/4 o výměře
85 m2.
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Zastupitelstvu byl proto předložen návrh bezúplatného převodu obecních pozemků pod
silnicemi III. třídy za podmínky převodu pozemku pro výstavbu chodníku do vlastnictví
obce.
— Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný
převod pozemků pod silnicemi III. třídy ve
vlastnictví obce parc. č. 258/9 k. ú. Měrkovice o výměře 179 m2, parc. č. 3936 k. ú.
Kozlovice o výměře 738 m2 a parc. č.
4050/17 k. ú. Kozlovice o výměře 993 m2 do
vlastnictví Moravskoslezského kraje za
podmínky bezúplatného převodu pozemku parc. č. 4109/4 k. ú. Kozlovice o výměře
85 m2 z vlastnictví Moravskoslezského
kraje na Obec Kozlovice.
6.2 Návrh na směnu pozemků
pod komunikací parc. č. 3920 k. ú. Kozlovice
ve výměře 3074 m2 v soukromém vlastnictví
a části pozemku PK parc. č. 3927/1 k. ú. Kozlovice ve vlastnictví obce Kozlovice.
pan Ing. Milan Hanzelka měl dotaz, jak se dostanou vlastníci okolních pozemků na své nemovitosti v případě, že obec prodá část cesty?
pan Stanislav Pustka — cesta ve skutečnosti
neexistuje, na pozemky není přístup.
Bude prověřeno, zda na obecní pozemek PK
parc. č. 3927/1 k. ú. Kozlovice není zřízeno
věcné břemeno průchodu a průjezdu.
— Zastupitelstvo obce schvaluje nabízenou
směnu pozemku parc. č. 3920 k. ú. Kozlovice, výměra 3074 m2, který je soukromým
majetkem, za část pozemku PK parc. č.
3927/1 k. ú. Kozlovice o stejné výměře,
pokud na PK parc. č. 3927/1 není zřízeno
věcné břemeno. Náklady na geometrické
zaměření uhradí obec.
6.3 Nabídka prodeje pozemků
obci na stavební místa — parc. č. 1220/2
a části parc. č. 1228/3 a 1222 k. ú. Kozlovice.
Vlastník podotýká, že vlastníci okolních pozemků jsou ochotni pozemky rovněž odprodat — za předpokladu, že je osloví zástupce
obce.
Pan starosta jednal s těmito vlastníky — nemají zájem pozemky prodat obci.
Rada obce nedoporučuje nákup pozemků pro
dlouholeté spory ve věci užívání přístupové
cesty — cesta je užívána na základě věcného
břemene.

Kozlovice
— Zastupitelstvo obce neschválilo nákup pozemků parc. č. 1220/2 a části pozemků
parc. č. 1228/3 a 1222 k. ú. Kozlovice z důvodu, že uvedené pozemky nejsou přístupné po obecní komunikaci.
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2004
o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů MŠ a ŠD
Zastupitelstvu byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky z důvodu nárůstu nákladů na
ŠD a MŠ. Bližší informace o způsobu výpočtu
neinvestičních nákladů a výše příspěvku
(může činit maximálně 30 % neinvestičních
nákladů) podala paní Mgr. Jaroslava Minksová, zástupkyně ředitelky ZŠ. Návrh obecně závazné vyhlášky byl konzultován s Krajským
úřadem Moravskoslezského kraje.
— Zastupitelstvo obce schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2004 ze dne 31. 8.
2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy
a školní družiny.
8. Různé
8.1 Žádost Klubu důchodců Kozlovice
Obec obdržela dopis podepsaný 35 občany
pod hlavičkou Klubu důchodců Kozlovice. Senioři v něm vyčítají, že obec má malý zájem
o potřeby starší generace. Požadují vybudování domu s pečovatelskou službou. Dopis projednala rada obce, pan starosta na něj reagoval v obecním Zpravodaji. K tomuto požadavku uvádí:
Na pěti místech v obci proběhly besedy s občany — kromě jednoho případu nebyl vznesen požadavek z této oblasti. Ve Zpravodaji byl
všem občanům předložen návrh Programu
rozvoje obce — každý mohl podat připomínky
a náměty — žádný požadavek z této oblasti
jsme neobdrželi. Schválený Program rozvoje
obce obsahuje v kapitole Péče o seniory rovněž záměr realizovat výstavbu malometrážních bytů. Na výroční schůzi Klubu důchodců
nabídl v případě zájmu besedu.
Dne 6. 10. 2004 v 16.00 hodin v budově OÚ se
uskuteční beseda na toto téma — vyzval členy
zastupitelstva k účasti.
— Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis
Klubu důchodců Kozlovice a pověřuje
starostu uspořádáním besedy na toto
téma.

Kozlovice
8.2 Dražební vyhláška
Členům zastupitelstva byla předložena dražební vyhláška vydaná Finančním úřadem ve
Frýdku–Místku — dražba nemovitostí na k. ú.
Kozlovice proběhne dne 2. 11. 2004 v 10.00
hodin v budově Finančního úřadu ve Frýdku–Místku.
Jedná se o pozemky v nezastavěné části obce,
vhodné k zemědělským účelům.
— Zastupitelstvo obce nemá zájem o dražené
nemovitosti — pozemky parc. č. 1257/2,
1258, 1259 a 1261/2 k. ú. Kozlovice.
8.3 Internet pro občany
Na minulém zasedání zastupitelstva pan starosta informoval o možnosti bezdrátového vybudování internetu (Wi-Fi signál) pro nepřetržité napojení jednak pro potřeby obce (OÚ,
knihovny, škola, školka), ale především pro
napojení občanů. Proběhla jednání s mnoha
odbornými firmami. Musely by být vybudovány 3 body — body AP — na vybraných místech
— skokanský můstek, p. Jan Tabach — Hůra,
bývalá hospoda Harabiš — Měrkovice a server
pro pokrytí potřebným signálem. Náklady na
vybudování asi 250 000 Kč — hradila by obec.
Signálem by bylo pokryto asi 60 až 70 % obyvatel obce.
Zájemci z řad občanů Kozlovic by se mohli napojit na vlastní náklady — předem by se museli přihlásit na obci. Vlastní provoz by byl pro
občany zdarma.
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování tří
bodů AP včetně serveru pro pokrytí části obce
Wi-Fi signálem. Konektivitu bude hradit obec.
Uživatelé se do sítě napojí na vlastní náklady.
Platí pro občany obce Kozlovice.
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Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 30. 9. 2004
Přítomno: 12 členů zastupitelstva — neomluveni (p. Pavel Fizek, p. Ing. Vlastimil Fojtík, p. Petr Chýlek). Jednání zastupitelstva se
zúčastnili 2 občané.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze
dne 31. 8. 2004 byl uložen k nahlédnutí na OÚ.
Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace
starosty
— Zpráva o sociální potřebnosti těžce zdravotně postižených občanů obce bude
předložena na dalším zasedání zastupitelstva.
— Do domácností budou rozeslány letáky
s nabídkou bezplatného připojení k internetu v Kozlovicích.
— Opravy MK — bylo provedeno předání
jednotlivých staveb (kromě opravy výjezdu u zastávky Váha — po zastávku asi 70
tis. Kč)
— Prodej koupaliště — dnes byla podepsána
kupní smlouva.
— Výstavba multifunkčního hřiště u stadionu FC — zhotoven dřevěný mantinel,
vyrábějí se brány — dokončení podle počasí.
— Kotelna v budově OÚ — zahájen zkušební
provoz.
— Proběhlo vstupní jednání o nemovitosti
č. p. 1 (se zástupcem vlastníků poloviny nemovitostí) ohledně převodu nemovitostí.
V současné době probíhá dědické řízení.
— Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a další informace starosty.
2. Schválení zadání změny č. III
územního plánu obce Kozlovice
Na 1. zasedání zastupitelstva dne 2. 2. 2004
usnesením č. 11/2004 bylo schváleno pořízení
změny č. 3 územního plánu s vymezením, co
bude změna obsahovat.
Na základě naší objednávky zpracovalo Urbanistické středisko Ostrava návrh Zadání
změny č. III územního plánu obce Kozlovice.
Podle § 20 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
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ve znění pozdějších předpisů, proběhlo veřejné projednání zadání.
Členům zastupitelstva byly předloženy všechny podklady z veřejného projednání (veřejná
vyhláška, vyhodnocení stanovisek, připomínek a podnětů dotčených orgánů státní správy, ostatních orgánů a organizací a občanů,
dohody s dotčenými orgány státní správy, stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství).
— Zastupitelstvo obce schvaluje předloženéZadání změny č. III územního plánu obce
Kozlovice.
3. Různé
3.1 Žádost Lesů ČR — zápis pozemků vodních toků
Projednání tohoto bodu programu byla přítomna pracovnice Lesů ČR — oblastní správy
toků, Frýdek–Místek, která vysvětlila celou situaci.
Pozemky vodních toků byly na základě zákona
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
ve znění pozdějších předpisů, § 2, zapsány na
list vlastnictví č. 1 — obec Kozlovice jako historický majetek. Bývalý Místní národní výbor
v Kozlovicích s tímto majetkem ke dni účinnosti zákona nehospodařil (nespravoval jej),
proto neměl být zapsán na obec Kozlovice,
měl nadále zůstat ve vlastnictví státu. Zápis
v katastru nemovitostí byl proveden v rozporu
se zákonem. Lesy ČR (Česká republika), proto
chtějí požádat Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek–Místek o změnu zápisu vlastnictví k pozemkům vodních toků zpět na ČR — Lesy ČR.
Pracovnice Lesů ČR zodpověděla dotazy členů
zastupitelstva, které se týkaly této problematiky.
— Zastupitelstvo obce Kozlovice bere na
vědomí informaci o převodu pozemků
vodních toků.
Diskuse:
— dotaz, kdy bude projednána žádost
o změnu územního plánu a zda obdrží občan
odpověď.
Odpověděl pan starosta: Žádost projednala
prozatím pouze stavební komise a rada (byla
doporučena změna územního plánu za předpokladu, že pozemky budou převedeny do

Kozlovice
vlastnictví obce, obec po vybudování inženýrských sítí bude prodávat zájemcům o stavební pozemky). Pan starosta záležitost osobně
projedná.
— spoluvlastník pozemků a zájemce o stavební místo vznesli různé dotazy a připomínky ke změně územního plánu (vysoká cena
stavebního pozemku v případě vybudování
inženýrských sítí obcí, na části pozemků obec
schválila změnu územního plánu, na další
části nechce provést změnu, nabízeli spoluúčast — poskytnutí techniky při budování inženýrských sítí — obec zamítla).
Pan Stanislav Pustka, předs. stav. komise:
Obec v minulosti schválila změnu územního
plánu na pozemcích bez inženýrských sítí.
Stavebníci pak po obci požadovali zajištění inženýrských sítí (bylo provedeno rozšíření vodovodu, plynovodu, dosud není vyřešeno odvádění povrchových a odpadních vod). Proto
požadujeme převedení pozemků (které by
měly být předmětem změny územního plánu)
do vlastnictví obce, aby se zamezilo tomu, že
stavebníci budou mít stavební pozemek bez
inženýrských sítí.
Cena stavebního pozemku (zasíťovaného)
činí v průměru 350—400 Kč/m2. Je to určitě
výhodnější, než kdyby si měli stavebníci budovat sítě sami na vlastní náklady.

Zprávy z obce
Volby do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 proběhnou
v celé naší republice volby do zastupitelstev
krajů. Hlasování začíná v pátek 5. listopadu
2004 ve 14.00 hodin a končí v 22.00 hodin.
Druhý den voleb v sobotu 6. listopadu 2004
začíná hlasování v 8.00 hodin a končí v 14.00
hodin.
V Kozlovicích budou pracovat 3 okrskové
komise a sídla volebních místností jsou:
Okrsek č. 1 — místnost v přízemí Základní
školy v Kozlovicích, Kozlovice
č. 186
Okrsek č. 2 — místnost bývalé pošty na
Obecním úřadu v Kozlovicích,
Kozlovice č. 343

Kozlovice
Okrsek č. 3 — místnost restaurace „U Fojtíků“, Kozlovice č. 701
Voliči obdrží hlasovací lístky v obálkách,
kde budou mít napsáno, v které volební místnosti budou volit. Hlasovací lístky, jsou vytištěny samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici, budou dodány
všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb, to je v úterý 2. listopadu 2004, a v den
voleb budou k dispozici i ve volebních místnostech. V Moravskoslezském kraji bylo zaregistrováno 21 kandidátních listin. Pro informaci Vám je uvádíme:
Strany jsou seřazeny vzestupně dle vylosovaného čísla:
4 — Strana pro otevřenou společnost, 8 —
Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová, 14 — Unie svobody —
Demokratická unie, 15 — Republikáni Miroslava Sládka, 19 — Nezávislí, 21 — Strana zelených, 23 — Strana práce, 25 — České hnutí za
národní jednotu, 26 — Občanská demokratická strana, 30 — Svobodní, 32 — Helax – Ostrava se baví, 33 – Koruna Česká (monarchistická
strana Čech, Moravy a Slezska), 34 — Pravý
blok — strana za ODVOLATELNOST politiků,
REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.
CIBULKA.NET, 36 — Česká strana sociálně
demokratická, 39 — Evropští demokraté, 41 —
SNK sdružení nezávislých, 45 — Strana zdravého rozumu, 51 — Morava, 52 — Národní
sjednocení, 53 — Občanská demokratická
aliance, 54 — Komunistická strana Čech
a Moravy.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního
občanství
Volič, občan České republiky, po příchodu
do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby
volič měl u sebe potřebné doklady.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebral do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hla-
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sování umožněno. V tomto prostoru vloží
volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek
politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro něž se rozhodl hlasovat. Na tomto hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témž hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by
tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet
a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch
politické strany, politického hnutí nebo koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů Obecní úřad v Kozlovicích a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Něco málo o Zastupitelstvu
Moravskoslezského kraje
Toto zastupitelstvo dnes má a bude mít
i v následujícím funkčním období 65 členů.
Podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, činí počet členů zastupitelstva v kraji s počtem obyvatel do 600 000
obyvatel 45 členů, nad 600 000 obyvatel do
900 000 obyvatel 55 členů a nad 900 000 obyvatel 65 členů. Pro stanovení počtu členů zastupitelstva kraje je rozhodující počet obyvatel kraje k 1. lednu roku, v němž se konají
volby. Moravskoslezský kraj měl k 1. lednu
2004 celkem 1 260 277 obyvatel. Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.
L. E.
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Kozlovice

Placení neinvestičních nákladů
mateřské školy a školní družiny
V srpnovém čísle našeho Zpravodaje jsme
Vás seznámili s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 ve věci placení neinvestičních
výdajů v MŠ a ŠD v Kozlovicích. Tato vyhláška
nabyla účinnosti dnem 1. října 2004. Výše měsíční úhrady za každé zapsané dítě je 200 Kč,
jedná-li se o mateřskou školu, a 70 Kč, jednáli se o školní družinu. Kdo je osvobozen od
placení příspěvku? Příspěvek se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů
příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod
1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
a nezbytných nákladů na domácnost podle
zákona o životním minimu.
Kolik činí současné částky životního minima?
Za částku potřebnou k zajištění výživy
a ostatních základních osobních potřeb občana se považuje
a) 1 690 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1 890 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,

c) 2 230 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 2 450 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15
do 26 let věku,
e) 2 320 Kč u ostatních občanů.
Za částku potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost se považuje
a) 1 780 Kč, jde-li o jednotlivce,
b) 2 320 Kč, žijí-li v domácnosti 2 osoby,
c) 2 880 Kč, žijí-li v domácnosti 3 nebo 4
osoby,
d) 3 230 Kč, žije-li v domácnosti 5 nebo více
osob.
Pro osvobození od placení příspěvku je
řádně vyplněná žádost, o kterou můžete požádat přímo v mateřské škole nebo ve školní
družině. Žádost se podává na Obecní úřad
v Kozlovicích do 20. kalendářního dne příslušného čtvrtletí, které má být osvobozeno od
placení příspěvku, v případě mateřské školy.
U školní družiny do 20. října a 20. února daného školního roku.
V případě nejasností vám rádi potřebné informace poskytnou pracovnice Obecního
úřadu v Kozlovicích.
L. E.

Občanské sdružení SLAVÍK MORAVIA pořádá 26. 11. 2004 v 17.00
hodin v prostorách bývalé pošty na Obecním úřadě v Kozlovicích
přednášku MUDr. Kováčové na téma Zásady správného stravování
při prevenci a léčbě nemocí a paní Michnové na téma Automasáže
při prevenci a léčbě technikou SU-JOK.
Vstupné dobrovolné.

Co Vás může zajímat, nebo musí?
Velkoobjemový odpad
Občané ho mohou odevzdávat každý den v době od 7.00 hod. do 14.00 hod. v shromaždišti tříděného odpadu, u zastávky ČSAD střed za rod. domem čp. 1 (bývalé Fojství).
Kdy platíme místní poplatky
Poplatek ze psa do 31. 3. každého kalendářního roku, poplatek za odpad do 30. 4. a do
31. 10. kalendářního roku. Držitel psa je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne následujícího po vzniku poplatkové povinnosti a poplatková povinnost vzniká dovršením 3 měsíců věku psa.

Kozlovice
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Vodné…
Musí být zaplaceno do 31. 5., cena vodného činí 12 Kč/1 m3. Cena stočného vybíraného
obcí Kozlovice činí 17 Kč/1 m3.
Využíváte právních služeb obce Kozlovice ?
Obec Kozlovice zajistila pro občany poskytování právních služeb formou ústních konzultací v místnosti bývalé pošty v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. v budově Obecního úřadu
Kozlovice v těchto termínech: 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12., 28. 12.
Ceny na skládce ostatního odpadu v Kozlovicích
Na skládce ostatního odpadu lze ukládat pouze nekompostovatelný odpad.
Beton — 200 Kč/t, cihla — 150 Kč/t, keramika — 150 Kč/t, sádrová stavební hmota — 170
Kč/t, azbestová stavební hmota — 220 Kč/t, zemina — 50 Kč/t, ostatní nekompostovatelný odpad — 300 Kč/t, uliční smetky — 250 Kč/t.
Nabídka prací a mechanismů
Občané mohou využít nabídku obce na různé práce za tyto ceny: traktor s vlečkou včetně
obsluhy — 250 Kč/hod., výkopové práce s UNC 750 včetně obsluhy — 450 Kč/hod., výkopové práce s Ostrowkem včetně obsluhy — 450 Kč/hod., kladivo Bosch včetně obsluhy —
200 Kč/hod., hodinová sazba pracovníka — 150 Kč/hod. Doprava nákladním automobilem
Daewo Avia — 1 km/14 Kč, nakládka a vykládka 15 min/40 Kč. Doprava nákladním automobilem Multicar — 1 km/13 Kč, nakládka a vykládka 15 min./40 Kč.
Nájem hrobového místa
Od roku 2003 jsou stanoveny ceny za nájem hrobového místa. Nájemné se platí za velikost
hrobu a činí 4 Kč/m2/rok. Za služby je stanovena úhrada paušální částkou, a to: jednohrob
— 60 Kč/1 rok, dvojhrob — 80 Kč/1 rok, trojhrob — 100 Kč/1 rok, hrobka — 80 Kč/1 rok,
urnové místo — 40 Kč/1 rok. Součtem nájemného a služeb nám vyjde výsledná částka za
nájem hrobového místa za 1 rok.
Odborný lesní hospodář
V místnosti bývalé pošty poskytuje vlastníkům lesů odborné poradenství lesní hospodář
p. ing. Tomáš Svoboda od 14.00 hod do 14.45 hod. v těchto termínech: 15. 9., 29. 9., 13. 10.,
27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12.

12

Kozlovice
Životní prostředí
Ochrana přírody

V dnešní době ochrana přírody již nevystačí jen s romantickými představami o zachování přírodních krás. Už nelze spoléhat jen na
pouhou ochranu rostlin a živočichů. Člověk
musí činorodě napomáhat při obnově rovnováhy v krajině — napravovat vlastní chyby,
kterých se v přístupu k přírodě sám dopustil
(rušit nesmyslné meliorace, obnovovat mokřady, zakládat rybníky, upravovat nevhodně
regulované vodní toky, chránit porosty lužních lesů podél vodotečí, vysazovat místo
smrkových monokultur lesy přirozeného složení apod.). Je toho hodně, co může člověk
pro zachování přírody udělat. Nestačí se zajímat jen o to, co je teď (nám to vydrží a po nás
potopa), ale i o budoucnost, a proto je důležité začínat vytvářet vztah k přírodě již u těch
nejmenších dětí v rodině, mateřské školce, ve

Přírodní rezervace Rybníky

škole — v okolí naší obce pro to máme ideální
podmínky.
Na uzemí Kozlovic se nachází 33 významných krajinných prvků a 2 zvláště chráněná
území. Důvodem pro vyhlášení chráněného
území je zachování ukázky přirozeného stanoviště či většího územního celku, přírodního
výtvoru nebo výskytu významného rostlinného a živočišného druhu. Síť chráněných
území zároveň slouží jako rezervoár původních druhů v kulturní krajině.
Zvláště chráněné území (podle zákona
o ochraně přírody a krajiny) „Přírodní rezervace Rybníky“ (7,32 ha) je tvořeno nejen lesním porostem, ale také vodotečí a kvalitním
lučním porostem. Na podhorských rašeliništních loučkách se zde vyskytují ostřicovorašelinová, v Beskydech ojedinělá společenstva
rostlin — ostřice, sítina klubkatá, suchopýr
úzkolistý, pcháč potoční a bahenní, ohrožené
rostliny — prstnatec listenatý, rosnatka
okrouhlolistá, tučnice obecná aj.

Pérovník pštrosí

Kozlovice
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Další chráněné území „Přírodní památka
pod hukvaldskou oborou“ o rozloze 0,42 ha
v nadmořské výšce 340 m n. m. se rozkládá na
úpatí zalesněného vrchu Skalka při lesním
břehu Ondřejnice. Jedná se o území lužního
stinného lesa a společenstva suťových lesů
(jasan ztepilý, olše šedá, javor klen, dub letní),
s výskytem chráněných druhů rostlin, zejména ohroženého druhu kapradiny — pérovníku
pštrosího (vyskytuje se i na protější straně
údolí — na úpatí kopce Hradisko).
Obě chráněná území se měla stát součástí
navrhovaného „Přírodního parku Hůrky“,
který by se rozkládal na katastrálním území
(případně části území) obcí Fryčovice, Chlebovice, Rychaltice, Sklenov, Hukvaldy, Měrkovice, Kozlovice, Myslík, Palkovice, Metylovice,
Lhotka, Frýdlant nad Ostravicí a Kunčice pod

Ondřejníkem — o celkové rozloze 78 km2.
Jeho posláním měla být ochrana území s výraznými přírodními a estetickými hodnotami
a zachování malebného rázu podbeskydské
pahorkatiny. Bohužel díky nepochopení
(i našich spoluobčanů na rozhodujících místech) k realizaci tohoto projektu nedošlo —
na rozdíl od jiných území, kde podobné chráněné oblasti vznikly (například území obce
Tiché je součástí „Přírodního parku Podbeskydí“).
Lidé nepochopili, co sami nevytvořili (přírodu), a proto si vytvářejí svůj vlastní svět —
velká města, obrovská vodní díla a jiné gigantické stavby, se kterými si pak mnohdy neví
rady. Člověk stále mění životní prostředí, ale
zákony přírody, díky bohu, změnit neumí.
Jiří Peloušek

Mezinárodní srovnání stavu a vývoje životního prostředí v ČR
a okolních států
Základní informace
Hustota osídlení
(obyvatel/km2)
Hrubý dom. produkt
(tis. USD/obyvatel)
Ovzduší
Emise oxidu siřičitého
(kg SO2/obyvatel)
Emise oxidů dusíku
(kg NO2/obyvatel)
Emise oxidu uhličitého
(t CO2/obyvatel)
Voda
Odběr vody
(m3/obyvatel/rok)
Pitná voda (% obyvatel
zásob. z veřej. vodovodů)
Veřejná kanalizace
(% připojených obyvatel)
(% čištěné odpad. vody)
Zemědělství
Zemědělská půda
(% z celk. plochy)

ČR 1990

ČR 2004

SRN

131,4

129,3

230,2

12,94

Rakousko Maďarsko Polsko Slovensko

96,7

114,0

123,6
9,06

110,2

14,00

23,24

24,17

10,65

10,39

178,5

23,3

10,1

5,1

55,8

39,1

33,1

53,2

31,2

19,9

22,7

20,8

21,7

24,1

15,7

12,2

10,0

7,5

5,5

8,0

7,2

350,0

176,0

494,0

439,0

533,0

292,0

213,0

83,2

89,8

99,0

96,5

98,0

89,0

83,0

72,6
71,2

77,4
92,6

93,2
97,1

81,5
99,8

48,0
54,2

58,0
88,8

57,7
84,6

54,4

54,2

47,8

40,4

62,9

58,9

49,8
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(% orané půdy)
Dusíkatá hnojiva
(t dusíku/km2 obděl. půdy)
Intenzita živočišné výroby
(ks/km2 zeměděl. půdy)
— skotu
— ovcí a koz
— vepřů
Lesy
(% z celkové rozlohy)
— těžba/přírůst

Kozlovice
75,1

71,8

70,4

43,4

82,0

77,8

64,6

9,0

7,2

15,4

8,0

5,9

6,1

4,6

78,4
11,0
106,6

34,5
2,7
78,7

85,9
13,1
158,5

63,4
65,0
111,8

14,6
18,7
91,1

33,0
2,0
93,0

27,2
16,0
64,0

33,3
0,78

33,5
0,72

30,1
0,37

47,6
0,60

18,9
0,60

28,2
0,60

40,8
0,50

29,2

9,1

9,4

21,6

Chráněná území
(% z celkové rozlohy)
Ohrožené druhy živých
organismů (% z celku)
— savci
— ptáci
— ryby
— plazi
— obojživelníci
— vyšší rostliny

13,3

15,9

26,9

59
52
61
91
95
59

29
48
62
73
76
61

37
29
68
79
57
26

35
37
66
88
100
39

71
19
32
100
100
20

26
35
48
33
0
12

22
14
24
42
44
27

Energetika
Struktura primárních
energetických zdrojů (%)
— uhlí
— ropa
— zemní plyn
— ostatní

65
17
11
7

54
19
20
7

24
39
21
16

13
40
23
24

16
29
39
16

62
22
11
5

24
16
33
27

Průmyslové odpady
(kg/1000 USD HDP)

140

67

25

63

18

169

77

Komunální odpad
(kg/obyvatel/rok)

258

465

536

554

429

316

316

Doprava
Počet osob. automobilů
(ks/100 obyvatel)
Hustota silniční sítě
— plošná (km/km2)
— na obyvatele (m/obyv.)
Spotřeba energie
(toe/obyvatel)

23,3

35,7

0,7
5,4

0,7
5,4

0,3

0,44

52,1

50,5

22,3

25,9

22,9

1,84
8,0

2,38
24,7

0,7
6,1

1,19
9,6

0,87
8

0,82

0,89

0,31

0,25

0,26

Profesor Bedřich Moldan, ředitel Ústavu pro otázky životního prostředí při Universitě Karlově:
Prostředí pro zdravý život
Zdroj: MŽP – SOSŽP

Kozlovice
Domácí kotelny
„Velké továrny už začínají
respektovat normy Evropské
unie, ale tisíce domácích kotelen vypouští ty nejhorší
jedy, lidé spalují vše, co jim
přijde pod ruku, jen
aby ušetřili, místo aby
si připlatili za plyn.
Když se v zimě na horách díváte do údolí,
kde by měla být vaše vesnice, neuvidíte ji kvůli
smogu. Lidé zde žijící si libují, že žijí v čistém
kraji bez průmyslu. Ale měli by vědět, že zvláště v zimě jsou na tom hůře než v průmyslovém
městě. Lidé v té jedovaté špíně, kterou si
sami v kamnech vyrábějí, žijí spokojeně
celou zimu“, říká profesor Karlovy university
Bedřich Moldán.
Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny připomíná zkušenost Irů. Ti před léty radikálně omezili spalování nekvalitního uhlí.
S prudkým poklesem jedovatých zplodin
a prašnosti se v Irsku snížil počet úmrtí lidí na
plícní choroby o 15 % a u srdečních onemocnění o 10 %.
Jak jsme na tom v naší obci? Nikdo si nestěžuje, nic se neřeší (pravomoc kontrolovat a vymáhat nápravu u malých zdrojů znečišťování
ovzduší je dána zákonem o ochraně ovzduší
obcím). „Šetřících“, spalujících co jim pod
ruku přijde, stále přibývá. Zkuste si vyjít po
setmění na procházku — děti s sebou raději
neberte. A když ano, tak jedině v plynové
masce.
Jiří Peloušek

EU — životní prostředí v ČR
Dám Česku ještě pár týdnů (možná měsíců)
na zlepšení, než začnu rozesílat varovné dopisy — tak hodnotí přístup ČR k problémům životního prostředí komisařka Margot Wallstremová.
Největším nedostatkem ČR je neodeslání
úplného seznamu přírodních rezervací
a chráněných oblastí, což může mít za následek zpoždění výstavby silnic a čističek, na
které dostane Česko peníze z Bruselu.
Do roku 2006 má Česká republika od EU dostat na zlepšení životního prostředí 600 milionů eur, v přepočtu téměř 19,5 miliardy korun.
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Matka stromů
Ostře sledovaná Nobelova cena míru byla
udělena africké ekoložce Wangari Maathaiové z Keni. Říkají jí „matka stromů“, protože
vede Hnutí zeleného pásu — ženy, které vysadily nepředstavitelných 30 miliónů stromů
ve snaze zabránit klimatickým změnám.
„Keňské pralesy po desetiletích intenzivního kácení čelí zániku. Už jen 1,7 % keňského
území pokrývají lesy. Je to problém vytvořený
člověkem, pro zemi je sázení stromů otázka
života a smrti. Strom je základ života — produkuje kyslík, zadržuje vláhu, poskytuje potravu, krmivo, stín… životní potřeby, o které
se vedou odpradávna války. „Mír na zemi závisí na schopnosti zabezpečit naše životní
prostředí,“ říká čtyřiašedesátiletá Maathaiová,
první Afričanka a první ekoložka v historii,
která toto ocenění dostala (v 60. a 70. letech
studovala biologii ve Spojených státech a Německu).
Připravil Jiří Peloušek

Ze života školy
Pravidla pro děti k bezpečnějšímu
užívání internetu
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás seznámila s pravidly pro rodiče k bezpečnějšímu
užívání internetu a dnes je doplním o pravidla
pro děti.
11. Nikdy nesděluj adresu svého bydliště,
telefonní číslo domu nebo adresu školy,
kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní
čísla do práce, někomu, s kým ses seznámil(a) prostřednictvím internetu,
jestliže ti to rodiče (nebo lidé, kteří se
o tebe starají) přímo nedovolí.
12. Pokud se neporadíš s rodiči, neposílej
nikomu po internetu fotografii, číslo
kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní
údaje.
13. Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli,
neprozraď heslo nebo přihlašovací
jméno své internetové stránky nebo počítače.
14. Nikdy si bez svolení rodičů nedomlou-
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15.

16.

17.

18.

19.
10.

11.

12.

13.

vej osobní schůzku s někým, s kým ses
seznámil(a) prostřednictvím internetu.
Doma musí bezpodmínečně vědět, kam
jdeš a proč. I když ti rodiče (nebo lidé,
kteří se o tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku
sám (sama) a sejděte se na bezpečném
veřejném místě.
Nikdy nepokračuj v chatování, když se ti
bude zdát, že se tam probírají věci, které
tě budou přivádět do rozpaků nebo tě vyděsí. Vždy o takovém zážitku řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o tebe starají).
Nikdy neodpovídej na zlé, urážlivé, nevkusné nebo hrubé e-maily. Není tvoje
vina, že jsi tyto zprávy dostal(a). Když se
ti to stane, oznam to rodičům.
Nikdy neotvírej soubory přiložené
k elektronickým zprávám (e-mailům),
pokud přijdou od lidí nebo z míst, které
neznáš. Mohou obsahovat viry nebo
jiné programy, které by mohly zničit důležité informace a významně poškodit
software počítače.
Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří
se o tebe starají) o všech případech nepříjemných, vulgárních výrazů na internetu, totéž platí pro obrázky s vulgární
tematikou.
Vždy buď sám (sama) sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, na osobu jiného pohlaví apod.).
Vždy pamatuj na následující pravidlo
a chovej se podle něho: jestliže některá
webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé
nebo jen pro lidi od určitého věku, musí
se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím, nemají takovou stránku otevírat.
Domluv se s rodiči na pravidlech používání internetu a poctivě ho dodržuj.
Především se domluv, kdy můžeš internet používat a jak dlouho.
Provždy si pamatuj další pravidlo: když
ti někdo na internetu bude nabízet
něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu — není to pravda.
Jestliže na internetu najdeš něco, o čem
jsi přesvědčen, že je to nelegální, oznam
to rodičům.
PaedDr. Jiří Pilař
Ředitel odboru speciálního vzdělávání
a institucionální výchovy

Kozlovice
Riziko nesprávného užívání internetu našimi dětmi roste. Je tedy na místě, abychom je
před špatnými vlivy internetu chránili a každý
den je upozorňovali na možná rizika, která s sebou přináší. Možná vám tato pravidla k ochraně vašich dětí budou dobrou pomůckou.
Zdenka Krpcová, vých. poradce

Přijímačky se blíží…
Máme sice teprve podzim, ale pět měsíců
uplyne jako voda a naši deváťáci opět budou
stát před svou první životní zkouškou — přijímací zkouškou na střední školu. Aby ji zvládli
bez větších problémů, je na nich, aby k přípravě přistupovali zodpovědně a hlavně včas. To
znamená, už nyní. Mají několik možností, jak
do problematiky jazyka českého, matematiky
a ostatních předmětů proniknout co nejhlouběji. V rámci týdenního rozvrhu hodin mají
jednou týdně volitelný předmět cvičení z jazyka českého a matematiky zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky. Stejný obsah mají
i kroužky matematický a literární, které
mohou žáci ve škole navštěvovat. Velice dobrou pomůckou v domácí přípravě jim mohou
být Testy z matematiky, Testy z českého jazyka
a Všeobecné testy (každé za asi 119 Kč) , které
obsahují souhrn přijímacích testů z jednotlivých středních škol z minulého roku i se
správnými výsledky. O originální testy scio se
žáci mohou zajímat na internetové stránce
www.scio.cz. A v neposlední řadě záleží na
nich samotných, aby ke školní výuce přistupovali zvláště v tomto školním roce zodpovědně a svědomitě.
Dne 2. listopadu 2004 se v Národním domě
ve Frýdku–Místku koná od 10.30 do 17.00 hodin tradiční Trh studijních a učebních oborů
pro rok 2005—2006, na který tímto zvu všechny
rodiče žáků devátých tříd i s jejich dětmi. Zde
můžete zhlédnout prezentace jednotlivých
středních škol, informace o studiu na těchto
školách, o přijímacím řízení, o nabízených
oborech a možnostech uplatnění absolventů.
Přeji všem žákům devátých tříd, aby začali
již nyní pilně pracovat a ve své píli nepolevili
po dobu celého školního roku. Jak se do své
přípravy pustí nyní, takové budou jejich výsledky v dubnu.
Zdenka Krpcová, vých. poradce

Kozlovice
Víte, že…
‚ v letošním školním roce navštěvuje základní školu 350 dětí, z toho 177 chlapců a 173
děvčat, pracují v 17 třídách — 9 tříd na
1. stupni, 8 tříd na 2. stupni,
‚ v mateřské škole je zapsáno 81 dětí, ty jsou
rozděleny do 3 oddělení,
‚ ZŠ tvoří 5 součástí (základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna při
základní škole, školní jídelna při mateřské
škole) a celkem zde pracuje 47 zaměstnanců,
‚ v letošním školním roce došlo k úpravě
rozvrhu zvonění — začátek vyučování byl
posunut z 8.00 hod na 7.45 hod — výhodnější dostupnost autobusových spojení pro
žáky,
‚ ve škole opět pracuje řada kroužků, které
kromě pedagogických pracovníků vedou
také vedoucí z řad veřejnosti — p. Josef
Tkáč, p. Stanislav Zeman, p. Ladislav Blabla — všem patří poděkování za volno a čas,
které věnují našim žákům. Poděkování
patří i všem dalším složkám a jejich vedoucím, kteří pracují s dětmi mimo školu a zajišťují tak kvalitnější využití jejich volného
času. Podrobnější informace o kroužcích
najdete na našich školních internetových
stránkách,
‚ žáci na začátku školního roku zpracovávali
projekt „Děti a prázdniny“. S jeho výsledky
se budete moci seznámit, pokud navštívíte
školu během informačních třídních schůzek, dne 3. 11. 2004,
‚ připravujeme nový projekt k 710. výročí
vzniku Kozlovic, který má za cíl zábavnou
formou seznámit žáky nejen s historií, ale
i současností naší vesnice,
‚ žáci naší školy se zúčastnili Projektu Phare
„Wendelin“ v polské Jasienicy, partnerem
projektu na české straně je obec Lhotka,
‚ do konce října obdrží každá rodina, která
má ve škole dítě, „Školní informátor“,ve
kterém najde základní informace o škole,
Vnitřní řád školy, termíny třídních schůzek, zprávu o hospodaření RRPŠ za šk. rok
2003—2004 a další,
‚ opět budeme sbírat papír! Sběr se uskuteční během celého listopadu, znovu pak
v měsících únor—březen. Sbíráme vždy ve
středu v době od 7.00 hod. do 7.45 hod.
v bývalé uhelně školy (vchod ze dvora),
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‚ žáci 6. tříd psali srovnávací testy scio
v rámci programu Moravskoslezského
kraje Kvalita 2004 ( návaznost na výstupní
testy z 5. ročníku ), v prosinci čeká stejný
úkol žáky 9. tříd (v rámci přípravy na přijímací zkoušky ),
‚ připravujeme se na 1. vánoční jarmark,
‚ od září žáci vstupují do školy nově zrekonstruovaným vchodem — přijďte se podívat!
Mgr, Hana Ulčáková

Valašská dědina
Kozlovičtí myslivci
Možná, že jste někteří navštívili souběžnou
výstavku kozlovických včelařů a myslivců,
která se konala u příležitosti oslav 710 let založení obce Kozlovice v pohostinství
„U váhy“ ve dnech 10. až 13. září 2004
Myslivecké sdružení Kozlovice (dále jen
MS) na výstavce představilo vzorek trofejí ulovené zvěře, která žije ve volné přírodě v Kozlovicích a okolí, a dále několik fotografií a dokladů z činnosti MS.
Někteří z vás kozlovické myslivce a jejich
činnost znáte, pro ostatní uvádím základní
údaje a fakta:
— MS vykonává právo myslivosti ve společenství honitbě Honebního společenstva Kozlovice, tj. společenství vlastníků
honebních pozemků na katastru obcí
Kozlovice, Měrkovice, Myslík a částečně
Kunčice p. O. (předseda honebního společenství p. Ladislav Štefek)
— Společenstevní honitba Kozlovice byla
dána do souladu se zákonem č.
449/2001 Sb., zákonem o myslivosti rozhodnutím MěÚ Frýdek–Místek, které
nabylo právní moci 19. 5. 2004
— Výměra honebních pozemků činí 1663 ha
— Hranice honitby je přesně určena podle
parcelních čísel a je součástí rozhodnutí MěÚ Frýdek–Místek
— Plánované druhy zvěře: srnčí, zajíc
polní, bažant obecný, ostatní druhy
spárkaté zvěře jelení, dančí a černé jsou
loveny na základě schválení a rozhodnutí MěÚ Frýdek–Místek Odboru životního prostředí a zemědělství podle zákona o myslivosti a prováděcích vyhlá-
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šek č. 245 a č. 480 Ministerstva zemědělství v souladu s ust. § 36 odst. 5 a s ust.
§ 39 zákona o myslivosti. Dále se loví
ostatní povolené druhy zvěře a celoročně nehájená zvěř / liška obecná, psík
mývalovitý, vrána obecná — černá
a šedá, straka obecná, sele a lončák prasete divokého.
Vývoj a organizace v MS logicky souvisel
s demokratickým a politickým vývojem v bývalé ČSSR, posléze v ČR.
První „Lidová myslivecká společnost Kozlovice“ byla založena v červnu 1950 14 členy —
viz. zápisy v kronice. Později došlo ke sloučení
s Myslíkem. V období budování „rozvinutého
socialismu“ došlo ke spojení s obcemi Lhotka
a Metylovice.
Nynější rozloha v rámci katastrálních území
Kozlovice, Měrkovice a Myslík se jeví z organizačních důvodů a přehledu v honitbě vhodnější.
MS Kozlovice má v současné době 25 členů,
činnost podle schválených stanov a jednacího
řádu koordinuje 5členný výbor s předsedou

Kozlovice
sdružení p. Jiřím Sobkem, mysliveckým hospodářem ing. arch. Václavem Cvičkem, místopředsedou Zdeňkem Kovářem, pokladníkem L. Mičulkou a jednatelem Jiřím Ulčákem.
Členy spojuje společný vztah k přírodě,
volně žijící zvěři a otázkám životního prostředí vůbec.
Kromě řízeného lovu hlavní část činnosti
členů MS spočívá v péči o zvěř v době strádání a souvisejícími pracemi — údržba a budování mysliveckých zařízení, zajištění krmiva,
medikamentů a krmení. MS spolupracuje se
Státní veterinární službou v oblasti prevence
a represe pro zamezení šíření nebezpečných
chorob pro člověka a hospodářská zvířata jako
např. vzteklina, prasečí mor, brucelóza apod.
Současně myslivecký hospodář vede a odevzdává orgánu státní správy myslivosti na
MěÚ ve Frýdku–Místku myslivecké statistiky
a výkazy, plány lovu, záznamy o odlovu a další
hlášení. Nadále pokračuje jako i v okolních
honitbách velmi nepříznivý trend spočívající
v klesajících stavech drobné zvěře. Rovněž
i v Kozlovicích jako obecně v celé ČR dochází
necitlivým chováním některých návštěvníků

Fotografie zachycuje část členů MS Kozlovice před právě dokončeným krmelcem v září 2004
v Kozlovicích na horním konci.

Kozlovice
honitby ke zhoršování životního prostředí pro
volně žijící zvěř. Nepřiměřené stresování zvěře
má přímý negativní vliv na přirozenou reprodukci téměř všech živočišných druhů. Výčet
nevhodných návštěvníků a činností prováděných ve volné krajině a v lesích je dostatečně
znám.
Členové MS Kozlovice děkují vlastníkům
honebních pozemků (Honebnímu společenství Kozlovice) za kladný přístup k přírodě
a k myslivosti.
Říjen 2004
za výbor MS Kozlovice ing. arch. Václav Cviček

O jedné pražské výstavě
V Galerii J. Fragnera na pražském Betlémském náměstí se v srpnu a září uskutečnila výstava představující dílo architektů bratrů Šlapetových. Proč se o ní zmiňujeme v kozlovickém Zpravodaji? Lubomír a Čestmír Šlapetovi se narodili 9. 12. 1908 v Místku a po studiích
v Německu se již od třicátých let stali ve svém
oboru uznávanými osobnostmi českého funkcionalismu. Pracovali nejprve ve společném
ateliéru, později se jejich cesty částečně rozešly. Lubomír zůstal až do své smrti v roce 1983
věrný svému kraji a na severní a střední Moravě vyprojektoval velké množství především rodinných domů, které najdeme např. v Rožnově pod Radhoštěm, Frýdlantu nad Ostravicí,
Starých Hamrech, Klokočově u Příbora, ale
i třeba kino Alfa v Ostravě. Na výstavě je k vidění i zajímavý, i když nerealizovaný, projekt
chaty na Lysé hoře.
Lubomír Šlapeta se od šedesátých let intenzivně věnoval úpravám liturgických prostorů v mnoha kostelech na severním Valašsku a z tohoto zájmu vzešel i jeden z jeho projektů nejznámějších — kostel sv. Mikuláše
v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm. Bez zajímavosti také není, že ve výběrové komisi,
která z několika návrhů zvolila právě Šlapetův,
zasedal i katolický intelektuál a budoucí prezidentský kandidát Jan Sokol. Kostel vznikal
v letech 1967—1976 a výstava nás seznámila
s originály návrhu — průčelím a řezem, které
architekt vypracoval 1. a 11. 2. 1968 za svého
pobytu v Západním Berlíně. K vidění byly i fotografie exteriéru a interiéru již dokončené
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stavby. Mnoho dalších informací najdeme
v krásně vybaveném a obsáhlém katalogu.
Výstavou jsme si mohli připomenout fakt,
že kulturními památkami nemusí být jen starobylé hrady a zámky, ale i stavby vzniklé
vlastně nedávno. Měli bychom si jich vážit
stejně jako jejich tvůrců.
Dr. Vladislav Veselý
PS.
Vážená redakce,
jako občasný návštěvník Kozlovic jsem si
zamiloval váš kouzelný kraj pod Ondřejníkem.
Dostal se mi do rukou i váš Zpravodaj, který
má výbornou úroveň, stejně jako internetové
stránky.
Při návštěvě významné a sdělovacími prostředky sledované výstavy jsem si uvědomil,
že by mohla zajímat i vaše čtenáře. Dovoluji si
vám pár řádek o ní nabídnout.
Přeji vám krásný zbytek léta.
Dr. Vladislav Veselý, Praha — Vel. Chuchle

Tenkrát v listopadu zvonil národ
klíči…
Byl 17. listopad 1989… Studenti, kterým
bylo překvapivě povoleno shromáždění k 50.
výročí smrti Jana Opletala, se z Albertova dali
na pochod… Už svítily pouliční lampy, když se
průvod studentů blížil k Národní třídě.
Byl podzimní večer, ale demonstrantům
i esenbákům bylo horko. Vyzbrojeni helmamy,
ochrannými štíty a obušky čekali strážci režimu na jeho narušitele. Tváří v tvář zpupnosti
se postavili bezbranní hoši a dívky. „Máme
holé ruce,“ znělo vstříc nervózním policajtům, v jejichž zpocených dlaních se roztáčely
pendreky…
Brutální střet studentů s policejními kordony vyvolal všeobecné pobouření proti komunistickému režimu. Čas dozrál k revoluci…
Informace o revoluci, která právě začala, se
zpočátku šířila převážně z divadelních prken,
protože opatrné sdělovací prostředky zatím
vyčkávaly, jestli náhodou nebude za pár dnů
všechno při starém. Stávka, do které divadla
vstoupila hned 19. listopadu 1989, umožnila,
aby lidé — diváci i herci — konečně vyslovili
nahlas to, co si myslel každý, snad kromě těch,
kterých se to týkalo: Nechceme vás, jděte! Vět-
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šina divadel se stala informačními centry
a v úzké součinnosti se stávkujícími studenty
šířila kromě tiskových materiálů a videokazet
i nadšení…
Závěr listopadu, to byly dny plné napětí
a čekání. Odpor proti zločinnému komunistickému režimu vrcholí. Vyznavači srpu a kladiva se ještě nevzdávají, hledají oporu v továrnách a na pomoc povolávají Lidové milice —
vojsko strany. Všude se však setkávají s nepochopením, jsou vypískáni a zesměšněni. Pokřik „My nejsme malé děti…“ jim zní v uších
ještě dnes. I v řadách komunistů to vře. Desítky let žvaní o diktatuře proletariátu a cvičí se na

obranu před třídním nepřítelem a teď tohle.
Občanské fórum tlačí komunisty do autu.
Díky rozvaze, trpělivosti a umění Občanského fóra jednat zvítězil rozum nad vášněmi,
samet nad hrubým násilím. Na památných
shromážděních se radost a rozvaha projevily
zvoněním klíčů a výkřiky: „Nejsme jako oni!“
Pod tlakem mohutných protestních akcí museli komunisté ustoupit od svých představ
o další účasti v reorganizované vládě…
Vítězství revoluce, kde rozum převálcoval
násilí, ohlásilo světu po hodinové generální
stávce vyzvánění zvonů a hukot sirén…
Jiří Peloušek

Sametová revoluce v Kozlovicích

nice. Účastníci schůze (až na jednoho) podpořili požadavky Občanského fóra v Praze, se
kterými přítomné seznámil Jaroslav Ulčák.
Vše se událo za přítomnosti tehdejších představitelů obce, kteří ještě tehdy zastávali odmítavý postoj.
Prohlášení výboru MO ČSL přečetl její předseda Jan Červenka (5. 12.) v obecním rozhlase
a zveřejnil v obecních novinách.

Zpočátku jakoby nikdo nechtěl ani věřit, že
to skutečně „prasklo“. První veřejnou reakcí
v obci bylo přijetí podpůrného stanoviska výborem Místní organizace Českoslovenké strany lidové (30. listopadu 1989), které její předseda přednesl veřejně na výroční schůzi Svazu
požární ochrany (3. 12.) v sále požární zbroj-
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Následoval první dialog OF s občany (9. 12.)
v neobvykle přeplněném kinosále za účasti asi
560 občanů. Za Občanské fórum byli přítomni
dva zástupci z Ostravy a tři z Frýdku–Místku.
Vystoupení řečníků bylo velmi kritické vůči
KSČ, zejména proti brutálnímu zákroku policie proti studentům v Praze. Občané zaměřili
svou ostrou kritiku na místní funkcionáře stávající i minulé. Zvláště bylo odsouzeno odeslání rezoluce z obce zaměřené proti autorům
„Několika vět“ — Chartě 77. Signatářem odsouzené rezoluce byl z naší obce ing. Stanislav
Zeman.
18. prosince se v obci uskutečnila druhá
schůze, na které byli občany zvoleni mluvčí
OF: Jaroslav Vašenda, RNDr. Jiří Jalůvka, Marie
Prudká, Josef Kocián, Ludmila Klosová, Josef
Zeman, Jan Tabach, Václav Kocián.
Třetí schůze OF v obci (řízená Jaroslavem
Vašendou) se konala za účasti 450 občanů 21.
prosince. Ze schůze byla odeslána finanční
pomoc stávkujícím studentům.
OF v Kozlovicích organizovalo i sbírku na
pomoc Rumunsku, která vynesla 6600 Kčs,
k níž bylo přidáno 12000 Kčs z kostelní sbírky.
Prostřednictvím poslance p. Pileho byl OF
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v obci odeslán telegram Federálnímu shromáždění do Prahy na podporu volby presidenta Václava Havla (požadavek podepsalo
393 našich občanů).
Po rezignaci předsedy Místního národního
výboru v Kozlovicích v lednu 1990 a po odstoupení řady poslanců došlo k jednání „u kulatého stolu“ mezi zástupci ČSL, OF a KSČ.
Bylo dohodnuto doplnit počet poslanců kooptací z řad ČSL a OF, na plný počet (54), dále
složení nové jedenáctičlenné Rady MNV z pěti
členů OF, tří členů ČSL a tří členů KSČ.
Na plenárním zasedání MNV dne 20.února
1990 byl předsedou zvolen Jan Červenka za
ČSL, místopředsedou Josef Zeman za OF a tajemníkem zůstal Antonín Sobotík za KSČ.
Tento stav trval až do svobodných voleb do
obecního zastupitelstva v listopadu 1990, kdy
OF získalo 9736 hlasů (6 poslanců), KDU ČSL
7684 (5 poslanců), KSČ 3354 (2 poslance)
a Koalice zemědělců 2265 hlasů (2 poslance).
Patnáctičlenné zastupitelstvo zvolilo pětičlennou radu ve složení: starosta Josef Zeman,
místostarosta Václav Kocián a členy — Štěpán
Pustka, ing. Miroslav Tofel a ing. Vlastimil Fojtík. Voleb se zúčastnilo 79 % zapsaných voličů.
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Těsně před prvními svobodnými volbami
po 44 letech do Federálního shromáždění
a České národní rady navštívil naši obec tehdejší předseda OF a ministr financí federální
vlády Václav Klaus. Na tento mítink, konaný
na prostranství před obchodním střediskem,
přišlo a přijelo nevídané množství občanů …
Připravil Jiří Peloušek

Vojna…
Povinná vojenská služba letos končí, také
povinné odvody jsou zrušeny. Na snímku jsou
odvedenci z Kozlovic v roce 1954. FOTO

Jaké to bylo na tehdy dvouleté vojně (říjen
1955—57)
Počátek ještě za ministra národní obrany
Alexeje Čepičky (odvolán v dubnu 1956) byl
typický např. tím, že jsme nikdo nevěděli ještě
ani na shromáždění branců v Ostravě, kde si
nás přebírali poddůstojníci, kam nás pošlou.
Na dotazy v noci ve vlaku nám řekli, že nás
vezou do krásného moravského města — až
na nádraží při vystupování jsme zjistili, že
jsme v Brně.
Tam nás čekal tzv. přijímač a poddůstojnická škola — vojna jako řemen, vše v poklusu od
budíčku do nočního nástupu a čepobití,
v noci časté poplachy. Jen někdy hodinový odpolední odpočinek a večer hodinové osobní
volno.
Sloužil jsem u 16. dělostřeleckého pluku
v Brně — Králově Poli v Jaselských kasárnách
(nyní zrušených — nedávno se tam natáčely
televizní Četnické humoresky) a v létě ve výcvikovém táboře Libava pod kótou 611.

Zleva — sedící: ing. Libor Slípek (=), Jan Červenka, Bohumír Prašivka (=), Stanislav Kahánek, Jaromír
Žáček (=), Miroslav Žáček.
Stojící: Jan Vašenda (=), Zdeněk Zeman, Václav Víta, Josef Vašenda (=), Stanislav Velička, Alois
Zeman (=), František Boháč, Josef Kupčík.
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V létě, ke konci poddůstojnické školy, si nás
deset vojáků dal zavolat bez uvedení důvodu
zástupce pro věci politické nadpor. Novotný.
Odděleně, po jednom, s námi projednával nabídku ke vstupu do KSČ. Byl jsem volán první,
členství jsem odmítl (stejně se nás zachovalo
devět), jen jeden přihlášku podepsal a už
druhý den byl odvelen do školy důstojníků
v záloze.
Byla to doba zajímavá. Po výměně ministra
Čepičky za Lomského došlo i v naší armádě
k určité znatelné „oblevě“. Tak se mohlo např.
stát, že i přes odmítnutí členství v KSČ jsme
byli na závěr PŠ vyhodnoceni buď odznakem
vzorný voják, nebo vyfotografováni před zástavou. Zajímavé také bylo, že jsem byl začátkem října za mazáky určen k přivítání nováčků na slavnostním nástupu pluku, a to hned
po veliteli pluku majoru Novákovi. Nikdo mě
necenzuroval, mohl jsem říci, co jsem chtěl.
Všechny jsem přivítal, pochválil právě zavedené každoroční dovolenky a poukázal na tradici pluku. Věděl jsem, že před válkou byl v kasárnách slavný legionářský 6. Hanácký pluk,
ještě za nás zde sloužil jako civilní správce
budov důchodce — legionářský kapitán.
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Vůbec zajímavé bylo, že velitelem pluku byl
major Novák (hodně podobný majorovi Terazkymu z Černých baronů) a jeho zástupcem
(mnohem serióznější typ) podplukovník Jiříček. Povídalo se, že velitel mjr. Novák a zástupce pro věci politické kapitán Král byli jediní, kteří věděli, co bylo v bednách dovezených
a hlídaných ve skladech kasáren před měnovou reformou v roce 1953 — byly to nové peníze, které pak byly rozvezeny po republice.
Už v té době by se těžko našel důstojník
v aktivní službě, který nebyl členem KSČ, ale
přesto byly mezi nimi velké rozdíly, hlavně ti
v PŠ byli hodně žhaví. Koncem léta jsme byli
rozděleni k útvarům — dostal jsem se k 5. baterii 2. oddílu, která byla používána jako ukázková pro střelby. Přímým velitelem roty byl
nadporučík Polanský, seriózní, přátelský
a sympatický důstojník. Např. v politické výchově jsme na PVS hrávali šachy, mně toleroval fotoaparát, kterým jsem dělal snímky i na
velkých cvičeních (byl plechový, a tak to vydržel). Fotky pro kamarády jsem nechával rozmnožovat běžně u fotografa v Brně, nikdo mě
neudal v tehdejší špionmánii. Nadp. Polanský
byl nápomocen, abychom se cítili dobře, jen
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nabádal k opatrnosti. Vzpomínám, jak se jednou stal terčem vizity sovětského poradce
plukovníka Rozova, který s oblibou „seřvával“
před vojáky důstojníky. Byl to nezapomenutelný pohled, jak on, robustní s pláštěm až po
paty, dělá vojnu — všeobecně měl přezdívku
„něfachčenko“. Tradovalo se o něm, že nebyl
spokojen s přiděleným autem Škodou Sedanem a chtěl také „autíčko s chvostíkom“ —
Tatraplán, jaké měl velitel divize (obě auta
jsou na snímku pořízeném v divizních garážích).
(pokračování v příštím čísle)
Jan Červenka

Sport
Stolní tenisté zahájili
Právě o krmášovém víkendu začala nová sezona 2004—2005 stolním tenistům Kozlovic,
kteří odehráli první zápasy.
A — družstvo mužů zvítězilo v okresním
přeboru 11:7 s družstvem Staré Město „B“ 11:7
(základ družstva pro sezonu: Holub Ivo,
Pavliska Martin, Polášek Pavel, Holášek Stanislav).
B — družstvo mužů prohrálo v okresní soutěži 1. třídy, smolně v Palkovicích 10:8
(základ družstva pro sezonu: Blabla Ladislav ml., Holášek Ladislav, Holášek Marek,
Foltýnek Jiří, Jiroušek Miroslav)
C — družstvo mužů vyhrálo rovněž v okresní soutěži 1. třídy, s Lhotkou 14:4
(základ družstva pro sezonu: Ing.Miroslav
Tofel, RNDr.Jiří Jalůvka, Ing. Tofel Antonín,
Nevlud Radomír, Jedlička Pavel)
D — družstvo mužů vyhrálo s Palkovicemi
„B“ 14:4
(základ družstva pro sezonu: Tabach Jan
st., Blabla Ladislav st., Ing. Slípek Vladislav,
Škodík David, bratři Petr a Jan Mohylovi).
První zápas rovněž odehráli starší žáci
z Kozlovic (základ družstva pro sezonu: Mohyla Petr, Mohyla Jan, Šrubař Michal), kteří
letos poprvé hrají svou žákovskou soutěž.
I když vstup do sezony se jim moc nevydařil,
prohráli s žáky Slezanu Frýdek–Místek těsně
6:4, doufáme, že další zápasy již přinesou
první vítězství v této soutěži.

Další zápasy hrají stolní tenisté každou sobotu, žáci hrají v pondělí. Zápasy se hrají
podle předem rozlosované soutěže, většinou
jednou doma, jednou venku. Příznivce stolního tenisu, kteří by chtěli podpořit naše stolní tenisty přímo u mistrovských utkání, srdečně zveme do tělocvičny ZŠ, kde se tato utkání odehrávají. Začátky utkání vždy od
17.00 hodin. Podrobné informace o možnostech návštěv mistrovských utkání podá ochotně každý člen oddílu stolního tenisu.
Oddíl stolního tenisu

ASPV Kozlovice — cvičení ženy
Zveme všechny ženy a dívky k pravidelnému kondičnímu cvičení. Pevně věříme, že si
v naší nabídce vyberete typ cvičební lekce,
která vám bude plně vyhovovat.
Úterý 18.00—19.00 BODYBALL — zdravotně rehabilitační cvičení na velkých balónech.
Všechny cviky jsou konzultovány s rehabilitačními pracovnicemi a lekce je vedena vyškolenými instruktory. Cvičení je vhodné i pro
ženy se zdravotními problémy, které musí
předem nahlásit cvičitelce. Ta jim poskytne
individuální péči. Z důvodů omezeného
počtu balónů je lépe si předem rezervovat
místo. Informace a rezervace P. Zemanová —
558 697 509.
Úterý 19.00—20.15 BODYSTYLING — posilovací hodina s využitím různého náčiní –
gumy, činky, těžké tyče, lekce je vhodná i pro
začátečníky.
Neděle 18.00—19.15 STEP AEROBIC — ke
zvýšení aerobního efektu se při cvičení využívá malých stupínků — stepů, doplněno posilováním problémových svalových partií.
Cvičení pro maminky s malými dětmi
Pro maminky s dětmi opět připravujeme —
Mikulášské dovádění v tělocvičně!
Tato akce proběhne v neděli 5. 12. v 16.00
hod. Budeme si hrát, zpívat a cvičit, na závěr
přijde Mikuláš s malými čertíky. Z organizačních důvodů nahlaste prosím svou účast předem.
Bližší informace o cvičení a činnosti ASPV P.
Zemanová, tel. č. 558 697 509, 606 258 089

Kozlovice
Zajímavosti z kopané…
Podzimní část fotbalové sezony se blíží ke
svému závěru a my se můžeme radovat ze
zlepšených výkonů „A“ mužstva a dorostenců.
Muži „B“ bojují o medailová umístění, žáci se
perou o střed tabulky. Aktivně se zapojují do
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fotbalového života v obci i starší páni, kteří sehráli několik přátelských utkání. Podařilo se
nám díky Milanu Čabajovi vytvořit širokou základnu našich nejmladších fotbalistů a jedné
fotbalistky, které Vám představujeme na přiložené fotografii.

Ležící zleva: Jan Vyvial a Jakub Vašenda. Prostřední zleva: Martin Chýlek, David Jasenský, Jaroslav
Fojtík, Patrik Balla, Adam Fojtík, Lucie Svobodová. Horní zleva: Martin Sýkora, Václav Krpec, Tomáš
Svoboda, Radek Kocián, Michal Janků, Petr Doležal a trenér Milan Čabaj.

Fotbalový club Kozlovice
Hry bez hranic
Hranice jsou nejen mezi jednotlivými státy, ale i mezi jednotlivými obcemi. A ty jsme právě
překročili v Kozlovicích v pátek 10.
září 2004 na fotbalovém a volejbalovém hřišti
u příležitosti jedné z mnoha akcí k 710 letům
obce Kozlovice. Školy z Povodí Ondřejnice si
daly dostaveníčko při sportovních závodech.
Žáci reprezentovali Fryčovice, Brušperk, Hu-

kvaldy, Starou Ves, Palkovice a samozřejmě
nechyběly domácí Kozlovice. Minikopaná
chlapců a volejbal dívek nám ukázaly, kdo
z nich je „nej“. Všichni nemohou být první, ale
poctivý boj je někdy více než vítězství. Vyvrcholením sportovních klání byla štafeta škol,
kterou rozbíhali žáci 3. třídy, 2. úsek žáci 4.
třídy, postupně až po 9. třídu. Celé dopoledne
obětavě a vtipně komentoval hlasatel sportovních soutěží Slávek Vašenda. Při vyhodnocení
jednotlivých soutěží na jeho otázku: „Kdo
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zase vyhrál?“ Se sborově ozvalo: „Kozlovice.“
A měl pravdu, všechna vítězství zůstala doma.
Panu starostovi Ing. Miroslavu Toflovi a panu
místostarostovi Lumíru Červenkovi se radostně předávaly poháry vítězství. „Vítězi“ se stali
i poražení, protože bojovali v duchu fair play.
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci.
A snad příště v Kozlovicích — Na shledanou!
Výsledky:
Štafetový běh:

5. ZŠ Stará Ves
6. ZŠ Fryčovice
O 1. místo Kozlovice porazily Hukvaldy
1:0, o 3. a 4. místo Brušperk Palkovice 2:0,
a o 5. a 6. místo Stará Ves Fryčovice 2:1.

1. ZŠ Kozlovice
2. ZŠ Brušperk
3. ZŠ Hukvaldy
4. ZŠ Stará Ves
5. ZŠ Palkovice
6. ZŠ Fryčovice

Volejbal — dívky: 1. ZŠ Kozlovice
2. ZŠ Palkovice
3. ZŠ Hukvaldy
4. ZŠ Fryčovice
5. ZŠ Brušperk

7 bodů
7 bodů
4 body
2 body
0 bodů

Fotbal — chlapci: 1. ZŠ Kozlovice
2. ZŠ Hukvaldy
3. ZŠ Brušperk
4. ZŠ Palkovice

KOUPÍM POZEMEK
Pro stavbu rodinného domku
Realitní kanceláře nevolejte!
Kontakt:
608 854 634,
596 541 541

DĚKUJI VÁM
ZA JAKOUKOLIV NABÍDKU

Po soutěžích se děti mohly podívat na soutěžní kamión Paříž Dakar a zeptat se na podrobnosti ze soutěže p. Ing. Petra Vodáka,
účastníka soutěže.
Hry bez hranic připravil FC Kozlovice
společně s obcí Kozlovice

Kozlovice
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Veronika ZáÀová
poji‰Èovací agent Allianz poji‰Èovny, a. s.
___________________________________________________

Vám nabízí

kompletní sortiment poji‰tûní
pro obãany

_________________________________________________________________
Pro více informací nás kontaktujte na Obecním úfiadû Kozlovice
Provozní doba: od 4. 11. 2004 a kaÏd˘ch ãtrnáct od 16.00—17.45 hod.
Tel. kontakt: 607 706 090

A l l i a n z — s t o j í m e p fi i V á s

Zveme vás do prodejen

Místek,
náměstí — podloubí — 1. patro
(nad porcelánem),
tel. 558 436 387
Frýdlant nad Ostravicí,
obchodní dům OMMA,
tel. 558 675 865

! AKČNÍ CENY, SLEVY !
www.nabytekfm.cz

28

Kozlovice

H JIŘÍ FLUKSA
nabízí

❒ obkladačské a dlaždické práce ❑
❑ veškeré zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ stavby plotů ❑
❒ zateplování budov ❑
❒ STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce,
výměny střešních krytin, pokrývání novostaveb ❑
❒ klempířské práce ❑
❑ tesařské práce ❑
Volejte:
Tel./fax: 558 647 555, 608 877 165,
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek
(vedle Modré Labuťi)
e–mail: mattys.group@quick.cz
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